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PRÒLEG

Després de la selecció i la traducció de cartes espirituals ignasianes, el P. Joan
Ribalta ens ofereix ara amb aquest índex temàtic un complement excel·lent. Les
cartes ignasianes no solament presenten una varietat de temes, sinó que, a la
vegada, constitueixen una visió ampla del que s’ha d’entendre per «espiritual».
En efecte, Ignasi s’interessa per tot allò on obra l’Esperit Sant, que no és tan sols
l’interior de les persones, ni només la vida de l’Església. En les cartes tenim una
panoràmica extensa de la vida humana, tota ella moguda per l’acció de l’Esperit
i, per tant, cal saber escoltar aquesta acció i saber orientar-se per respondre-hi
com cal amb els fets. Perquè, com ens recorda Ignasi, «l’amor s’ha de posar més
en les obres que no pas en les paraules».
Precisament a causa d’aquesta visió oberta i tan rica de la vida espiritual que presenten les cartes de sant Ignasi, la guia del P. Ribalta és una nova aportació com a
recurs tant per al nostre ús personal, si volem aprofundir en el diferents àmbits de
la vida espiritual, com per recórrer-hi en ordre a l’acompanyament espiritual
d’altres persones. L’epistolari ignasià és com un bosc immens, molt espès i tot
ple de vegetació exuberant, amb ocells i animals de tota mena, i unes perspectives de paisatges captivadores... Com s’agraeix en una llarga caminada pel bosc
la companyia d’una persona que t’assenyala contrastos de colors, plantes que no
havies observat mai, panorames oberts de bellesa sublim...! Gràcies al P. Ribalta, avui podem entrar en el bosc frondós de les cartes d’Ignasi de Loiola amb un
guia, un avesat explorador dels secrets del cor d’Ignasi. Uns secrets abocats en
les abundants i sempre sorprenents lletres que el sant adreçava a tota mena de
persones: a jesuïtes i laics, a sacerdots, religioses, polítics, barons i dones, en
situacions tan particulars com es donen en la nostra vida humana, tant les més
corrents com les més inesperades.
Però, aquest «índex temàtic», com l’anomena el P. Ribalta, no és simplement
una llista de referències de temes, sinó un seguit de textos ignasians molt escollits i colpidors que constitueixen una síntesi de literatura espiritual ignasiana. I,
segurament, les lectores o els lectors que entrin en les pàgines del P. Ribalta se
sentiran estimulats a cercar aquestes cartes nous assumptes que l’autor, per les
inevitables exigències d’una obra que ha de ser útil i abastable, no ha inclòs en el
seu temari abundant.
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Novament, el P. Ribalta, després de tantes publicacions ignasianes, ara encara hi
afegeix aquesta amb una aparença més modesta, però d’una inapreciable utilitat
per a la nostra vida de persones que cerquem en Ignasi de Loiola un guia en les
nostres foscors, les nostres lluites i els nostres goigs. Gràcies, Pare Ribalta, i que
per molts anys puguem seguir fruint d’uns serveis tan estimables i estimats.
Josep M. Rambla, sj.
Abril 2018
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ÍNDEX TEMÀTIC

«A major glòria de Déu»
Aquesta idea la repeteix el Sant amb
diverses variants:
Carta 45. A Francesc de Borja, duc de
Gandia:
«El mateix Esperit Sant, que fins
ara ha vetllat per V. Sria., el guiarà
i dirigirà en endavant a major glòria
de sa divina Majestat».
Carta 47. A Felip, príncep d’Espanya:
«...creixen encara més en mi les
raons per anhelar intensament que
augmentin les empreses de V. A.
amb tota prosperitat i lloança, a
major glòria del Senyor de tots...»
Carta 49. A Andreu Lippomani. Normes per esporgar els textos clàssics,
per no perjudicar la joventut estudiosa:
«En aquest afer tan engrescador m’agradaria saber el parer de
V. Sria. Rvda. perquè si veu l’assumpte com el veiem nosaltres...,
ens podria ajudar molt a glòria de
Déu Senyor nostre...»

Carta 64. Al P. Brandao. Instruccions
del P. Ignasi:
«Puix que l’objectiu de l’escolar en
un col·legi és aprendre, hi ha d’haver ciència amb la qual pugui servir
nostre Senyor Déu a major glòria
seva, i ajut al pròxim».

Angoixa-preocupacions
Carta 1. A Agnès Pascual, angoixada
per la mort d’una amiga:
«M’imagino que us haveu de trobar
angoixada per l’enemic de la natura humana que no cessa de temptar-vos. Per amor de Déu nostre
Senyor mireu tothora d’anar endavant, fugint sempre dels inconvenients, que si els defugiu com cal,
la temptació no podrà contra vós...
Déu vol més aviat que visqueu contenta amb Ell, tenint cura necessària de vostre cos».
Carta 136. Al senyor J. Viñes, angoixat pels negocis, esdeveniments...
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«El qui està ficat en negocis, amb
bona i recta intenció, cal que faci
de part seva el que pugui, no afligint-se si no pot complir-los tal
com desitja i, segons el dictamen
de la consciència, allò que ell pot i
ha de fer. És necessària la paciència
sobre les altres coses que es deixen
de fer, i no pensar que Déu N. S.
pretén el que l’home no pot fer, ni
angoixar-se d’això...»
Carta 137. A Jeroni Viñes:
«Déu nostre Senyor, el servei del
qual només busquem, és molt ric en
poder i misericòrdia; i per més que
portem els esdeveniments de coses
temporals amb dificultats..., Ell no
ens abandona ni ens abandonarà.
Però vol que no oblidem la nostra
professió i que posem la confiança
en ell, no recolzant-nos excessivament en les coses d’aquí...»
Carta 141. A Jeroni Viñes:
«En els esdeveniments caldria mantenir l’ànim preparat per acceptar-ho
tot, prosperitat i adversitat com vingut de la mà de Déu. Mantingui’s
preparat a qualsevol hora que a
«Déu plagui cridar-lo... I afegiria
més: V. Sria. hauria de prendre’s
més esbarjo del que es pren, per no
deixar lloc als pensaments malenconiosos, que solen ser fomentats
pel dimoni per tal d’impedir-ne almenys el major bé».
Carta 149. Al P. Joan Baptista de Fermo, angoixat pel ministeri de predicar:
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«Si considera com n’és, de poderós,
Déu nostre Senyor, per realitzar
obres molt grans, fins i tot amb instruments molt febles, però moguts
per la santa obediència, no es desanimarà gens; al contrari, com més
s’abaixi... més s’enlairarà, considerant el poder diví, que acostuma a
usar de misericòrdia, valent-se dels
instruments tan dèbils de la seva
Companyia».
Carta 116. Al P. Mendoza, preocupat
per la manca de llibres:
«Encara que certament en necessita alguns (de llibres), crec que
hauria de deixar de preocupar-se’n;
seré jo qui em preocuparé... que es
comprin els necessaris que convinguin. Si en faltessin, proveirem des
d’aquí el que sigui menester. Ni per
això esperaríem a ser rics per solucionar-ho, com diu V. R. perquè en
temps de pobresa faríem el mateix
que en el d’abundància».

Aridesa espiritual
Carta 94. Al P. Leerno, que sentia aridesa espiritual en el càrrec de Rector:
«Deixi d’envilir-se i d’enfonsar-se
en el decaïment. Sàpiga que nosaltres apreciem en V. R. els dons de
Déu més del que vós ho demostreu... Quant a l’aridesa d’esperit
que li sembla que té, pot fàcilment
procedir de la desconfiança o pusil·
lanimitat; llavors caldria que apliqués el remei contrari».

Barcelona
Carta 4. A Jaume Caçador, canonge
de Barcelona, que expressa a Ignasi el
seu desig de veure’l predicar en la ciutat comtal:
«Acabats els meus estudis (que serà
d’aquí a un any...), confio no esperar-ne un altre i no predicar en cap
altre lloc d’Espanya, fins a veure’ns
a Barcelona, segons els nostres desigs. Em sembla –i no ho dubto–
que més obligació i deute tinc a
aquesta població de Barcelona que
a cap altre poble d’aquesta vida».

Beneficis eclesiàstics

ara acceptéssim algun bisbat, fàcilment podrien malparlar, murmurar i
ofendre Déu N. S.».

Càrrecs
Carta 70. Al P. Godiño. El seu càrrec
d’Administrador li impedia l’oració:
«Parlant del vostre càrrec en les
coses temporals, si bé sembla d’alguna manera una feina distreta (que
dissipa l’esperit), no dubto que la
vostra santa intenció i direcció de
tot el que porteu entre mans a glòria
divina, es converteixi en assumpte
espiritual agradable a sa infinita
bondat».

Carta 27. Al Dr. Ortiz, ambaixador de
Carles V, oferia Ignasi un benefici:

Carta 109. Al P. Joan Nuñes Barreto.
No se sentia apte per al Patriarcat:

«M’alegraria molt d’acceptar-lo (el
benefici) si pogués... Però la nostra
mínima professió és no tenir rendes en comú ni en particular, com
ho confirmen diverses butlles de
S. S.... Que Déu N. S. se’ns emporti d’aquest món abans de donar un
mal exemple als qui ens segueixen
darrere».

«No tingueu por d’una empresa tan
gran comparada amb les vostres
dèbils forces, sabent que la total suficiència ha de venir d’Aquell que
us crida a portar aquesta obra. Ell
us donarà les forces necessàries...,
atès que, sense demanar-ho, és Ell
qui us imposa aquesta càrrega».

Carta 33. A Ferran d’Àustria. Volia
elegir bisbe a Claudi Jay. Ignasi diu no:
«Donaríem moltes raons per a la
murmuració i maledicències, escandalitzant moltes persones... Perquè
tan corromput és el món que, en visitar alguns de nosaltres el palau del
Papa, prínceps, cardenals... es pensarien que cercàvem l’ambició; i si

Cartes
Carta 19. Al P. Favre. No guardava
les normes d’Ignasi en escriure cartes:
«Per si us mancava memòria, com
em passa a mi de vegades, tingueu
present davant els ulls aquesta carta, o cosa semblant, com a senyal
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per a quan escriviu les cartes principals».

ja que V. A. sap com en seria ben
servit Déu N. S.».

Carta 24. Al P. Bobadilla que no llegia les cartes d’Ignasi que rebia:

Carta 72. A Felip, príncep d’Espanya.
Li recorda la reforma dels monestirs:

«I si a vós que no us digneu a llegir
les meves lletres per manca de temps,
a mi, per gràcia de Déu N. S., em sobra temps i ganes de llegir i rellegir
les vostres».

«No voldria oblidar-me de dir-li
que, quan aquestes públiques pertorbacions (dificultats sobrevingudes al Príncep) s’acabin –com espero en el Senyor que s’acabaran– no
deixaré de recordar a V. S. que es
digni a prosseguir aquella tan cristiana i santa obra de la reforma dels
monestirs de Catalunya, pensant alhora que en serà servit Déu N. S.,
com també V. A.».

Carta 128. Al P. Clayssone, a qual
critica el seu estil ampul·lós d’escriure:
«M’he resolt a amonestar-vos amb
claredat i sense pal·liatius per l’estil
de les vostres lletres. No hi ha dubte que són erudites i molt florejades; però hi trobem a faltar un estil
mesurat en el mateix guarniment
tan polit... Accepteu bé aquesta advertència, que jo he cregut que no
devia passar per alt, i sapigueu que
no gosem enviar les vostres cartes
enlloc, sense abans esporgar-les i
polir-les força».

Catalunya
Carta 44. A Felip, príncep d’Espanya.
Reforma dels monestirs de monges:
«Per amor i reverència de Déu N. S.,
suplico humilment a V. A. que
si en algun indret d’aquests arribava
el temps oportú i ho permetessin els
assumptes de major importància,
es digni a recordar com l’absència
de V. A. perjudica la reforma dels
monestirs de monges de Catalunya,
8

Compliments humans
Carta 76. Al Duc de Nájera, que demanava la intervenció d’Ignasi en el
casament d’una neboda del Sant.
«La meva manera de procedir i de
tots els qui deixem el món per Crist
nostre Senyor és, en tant que sigui
possible, oblidar-se de les coses de
la terra per pensar més en les del
cel; i tenir més en compte el que
fa referència al servei diví que als
compliments humans».

Comportament
Carta 51. Als Pares enviats a Alemanya. Consells sobre llur comportament:

«És vida en si mateixa òptima, i
conseqüentment un exemple per
als altres, evitar no solament el mal,
sinó tota aparença de mal, oferintse com a model de modèstia, caritat i virtuts totes, perquè aquests
exemples força necessitats per Alemanya, li seran molt profitosos, i
vosaltres amb aquesta modèstia
fareu honor a la Companyia i Déu
combatrà per vosaltres... Tingueu
i manifesteu afecte sincer i caritat
amb tothom... Mostreu amor amb
obres i veritat i sigueu mereixedors de l’estima de tothom... Mostreu-vos amables amb la vostra humilitat i caritat, fent-vos tot a tots...
Us ajudarà molt tenir autoritat i
fama de bona doctrina... Per adquirir aquesta autoritat contribueix
no només el capteniment interior
de l’home..., sinó principalment, la
circumspecció en les paraules i el
seny en els consells, tant pel que fa
a les coses pràctiques com a l’exposició doctrinal. És propi d’aquesta
maduresa no dictaminar precipitadament, si no és en temes fàcils,
prenent-se temps per a reflexionar,
estudiar o consultar».

Comunicació espiritual
Carta 22. A Ascani Colonna:
«El llicenciat Araoz, un de la nostra Companyia, portador d’aquesta
(carta), ha de sojornar uns dies en
aquest regne (Nàpols). A més de
ser agraciat en les coses espirituals
de V. E., desitjo molt que amb la

benignitat i caritat acostumada en
el Senyor nostre i amb veritable
esperit, gaudissin tots dos d’una
mútua comunicació espiritual. Les
ànimes inflamades i deleroses del
major servei, lloança i glòria de
Déu, estimulades entre si, s’activen
i sempre s’ajuden en goig i aprofitament espiritual. Per ser l’objectiu
infinit, la potència finita hi troba
camp per córrer».

Condol
Carta 52. A Joan de Vega, virrei de
Sicília, en la mort de la seva esposa:
«El qui per la seva infinita i summa
bondat s’emporta els d’aquest món,
doni la seva santíssima pau i glòria
sens fi, i a V. Sria. i als qui restem
units a Ell, ens sadolli de la seva
gràcia, per tal de sentir i complir
sempre la seva santíssima voluntat».
Carta 112. A la viuda de Joan Boquet:
«No tinc pena, sinó goig en el Senyor nostre, que, morint, ens tragué
la por a la mort i, ressuscitant i pujant al cel, ens mostrà quina era i
en quin lloc la vida veritable... Mirant-ho així, no trobo de part seva
matèria per sentir dolor».

Confessors
Carta 82. Al P. Mirón, que no s’avenia a ser confessor de reis:
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«Per diverses cartes... coneixem la
petició feta per S. A. (Rei de Portugal) de poder confessar-se amb vós
i també amb el P. Lluís Gonçalves, i
això amb insistent devoció. Ambdós us n’heu excusat, no pel temor
de les vostres consciències a dirigir
la de S. A., que teniu per santa...,
sinó perquè us sembla que heu de
refusar aquesta dignitat, no menys
que la de rebre bisbats... en aquests
regnes; i per això mateix el P. Lluís
Gonçalves ha refusat la del príncep
(fill del Rei), segons sembla.
Considerant-ho bé tot, m’he persuadit que no és encertada la vostra
decisió, si mirem al major servei i
glòria de Déu nostre Senyor... Si
mirem el bé universal i el major
servei diví, se’n seguirà un altre
de més gran..., perquè del bé que
prové del cap, en participen tots els
membres del cos i del bé del príncep, el de tots els súbdits; de manera que l’ajut espiritual que es fa als
prínceps cal valorar-ho més que el
que es fa a la resta».
Carta 132. Al P. Ferrarese. Normes
sobre confessar cert tipus de dones:
«Hem estat informats que V. R. està
molest amb el costum de les dones
venecianes per la manera com vesteixen i s’adornen... Tot i que existís
certa vanitat i no hi hagués intenció
de pecar o de fer pecar als altres...
la primera vegada se la pot absoldre amb amonestacions i consells.
Si tornés a confessar-se (sobretot
si freqüenta els sagraments), seria
convenient mirar d’apartar-la de la
vanitat i de dominar-se en aquest
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mal costum... Si no volgués fer-ho,
se li pot dir que aquella vegada se
l’absoldrà, però no en el futur, i que
busqui un altre confessor si no vol
apartar-se de la vanitat... La Companyia no vol entretenir-s’hi...»

Confiança en Déu
Carta 114. Al P. Miquel de Nóbrega,
captiu en poder dels turcs:
«Estimadíssim germà, treballi pel
qui l’ha creat i redimit amb la seva
sang i vida i confiï en la suavíssima
providència que, o el traurà com
sigui de la captivitat o, si més no,
se li farà molt profitosa, no menys
que la llibertat segons el fi que pretenem, que és la divina glòria i servei, i amb Ell la nostra eterna salvació i felicitat... I parlant de mitjans
humans, ja sap que les Cases de la
Companyia són pobres; podem ajudar, no obstant, amb les oracions; i
si s’oferissin donatius per a redimir
captius, podríem procurar algunes
almoines per al rescat de Vostra
Caritat i dels altres cristians portuguesos d’allà».

Consells
Carta 77. Als Pares enviats a ministeris. Resum de consells:
«Tres consideracions ha de tenir el
qui és enviat en aquesta Companyia
a treballar en la vinya de Crist. Una
fa referència a un mateix, una altra al

pròxim amb qui ha de tractar, i una
altra al cap i a tot els cos de la Companyia, de la qual és membre...»

Consciència
Carta 5. A sor Teresa Rajadell. Sobre
la consciència laxa i escrupolosa:
«Per tal d’aclarir tot això d’alguna manera (els intents de l’enemic
per a pertorbar els esperits), parlaré
d’una altra estratègia de l’enemic:
si troba una persona de consciència
laxa que s’empassa els pecats sense
ponderar-los, fa tot el que pot perquè el pecat venial no sigui res, i el
mortal venial, i el molt greu mortal,
poca cosa; de manera que es recolza en el nostre sentiment de falta, és
a dir, per tenir la consciència laxa.
I si troba una altra persona de consciència escrupolosa, que, per ser
estreta no hi ha falta, en veure que
no solament treu de si mateixa els
pecats mortals i els venials possibles –que no tots són en nosaltres– i
que intenta a més rebutjar tota aparença de pecat venial, imperfecció
i defecte, llavors procura enterbolir
la consciència tan perfecta, considerant pecat on no n’hi ha, i posant
defecte on hi ha perfecció, per tal
de desconcertar-nos i afligir-nos: i
on moltes vegades no pot fer pecat ni espera poder aconseguir-ho,
malda almenys per turmentar-nos».

Consol
Carta 23. A sor Teresa Rajadell. La
consola per la mort d’una germana:
«Veig que s´ha complert la voluntat de Déu en emportar-se la vostra
i nostra germana Lluïsa per treure-la dels treballs d’aquest món...
No l’oblidarem en les nostres pobres i indignes oracions...
Crec que si m’allargava amb paraules intentant de consolar-vos,
us podria ofendre d’alguna manera; ja que estic segur que esteu ben
conformada amb la summa i eterna providència, tota per a la nostra
major glòria».
Carta 53. A Joan de Vega, virrei de
Sicília. Atribuïa als seus pecats els sofriments que patia:
«Sigui beneït el nostre Pare santíssim, que tan benigne es mostra
quan ens castiga i tanta misericòrdia usa quan s’enutja».
Carta 90. A Margarida d’Àustria, filla
de Carles V:
«Que Ell vulgui donar-vos mentrestant gran coneixement de la suavíssima disposició de la seva providència, ja que tant en l’adversitat
com en la prosperitat ens proporciona sempre ocasions per ajudar-nos
a aconseguir la nostra benaurança i
felicitat eterna».
Carta 96. A Magdalena A. Domènech,
germana del jesuïta P. Jeroni:
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«Jo anhelo la satisfacció i el consol de la seva ànima més del que ho
desitjo per a mi... Així i tot, no puc
sinó tenir per molt singular do de
Déu nostre Senyor la matèria que
dóna a Vostra mercè d’exercitar
la paciència, la fe i l’esperança en
Ell, amb la persuasió que la divina
i summa bondat... la proveeixi per
complir perfectament, per tal com
tant en l’adversitat com en la prosperitat, en les afliccions com en les
consolacions, revela el seu amor
etern amb què guia els seus escollits a la felicitat perpètua».
Carta 98. A Maria Frassona, senyora
noble, que se sentia atribolada:
«La providència del nostre estimadíssim Pare, metge sapientíssim per
a aquells que tant estima, acostuma a
procedir d’aquesta manera: Com
més aviat vol portar-nos d’aquesta
vida present a la participació de la
seva felicitat eterna, tant més ens
purifica amb treballs semblants en
aquest món, en el qual no vol que
hi instal·lem ni hi reposem el nostre
amor».

Consolació espiritual
Carta 5. A sor Teresa Rajadell:
«...Apuntaré breument dues lliçons
que el Senyor sol donar o permetre.
La una la dona, l’altra la permet. La
que dona és consolació interior, que
foragita tota torbació i condueix a
total amor del Senyor; a uns il·lumina amb consolacions, a d’altres
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descobreix molts secrets, i moltes
coses més.
Finalment, amb aquesta divina consolació totes les penalitats esdevenen plaer, i tota fatiga, descans. Al
qui camina amb aquest fervor, ardor
i consolació interior, qualsevol càrrega feixuga li sembla lleugera; no
hi ha penitència ni altres penes tan
grans que no li siguin saboroses».
Carta 108. Al P. Bartomeu Hernández. Se li fa estrany que els estudiants
jesuïtes no sentin el gust desitjable de
la devoció (consolació):
«Això és gràcia de Déu que la dispensa on i quan convé... A més,
tenir ocupat l’enteniment en temes
escolàstics acostuma a deixar certa sequera en els sentiments; però
quan l’estudi és ordenat purament
al servei diví, es converteix en molt
bona consolació... I si es dedica el
temps que les Constitucions postulen per a l’oració no s’ha de tenir
per massa inconvenient, cal acceptar-ho de la mà de Déu... i tenir per
més important la paciència, la humilitat, l’obediència, la caritat, etc».

Consultar
Carta 118. Al P. Antoni Araoz, provincial d’Espanya:
«Jo faig servir molt la consulta i el
discerniment amb alguns de Casa
sobre coses importants de govern;
m’agradaria que ho féssiu també
vós i que tots arribessin a procedir

d’una mateixa manera, recordant
aquell esperit de benignitat i caritat
que en les butlles de l’Institut de la
nostra Companyia ens recomana el
Vicari de Crist nostre Senyor».
Carta 130. Manera de tractar o negociar amb qualsevol Superior:
«1. El qui ha de consultar amb el
Superior ha de portar els assumptes
estudiats a fons, reflexionats per ell
mateix o consultats amb d’altres...
Això no obstant, en els de poca importància o molt urgents, si manca
temps per reflexionar o consultar,
queda a la seva discreció si ha de
presentar-los al Superior o no, sense meditar-los o consultar-los...
2. Un cop estudiats i examinats,
els ha de proposar, dient: aquest
punt ha estat reflexionat per mi, o
amb d’altres (segons com fos) i si
se m’ocorria o miràvem si estaria
bé així o aixà. I mai no ha de dir al
Superior quan tracti amb ell: això o
allò està o estarà bé així; sinó que
dirà condicionalment si està o estarà bé...»

en compte que tot allò que és matèria de conversa pot ser, o arribar a
ser, de domini públic».
Carta 28. Als Pares enviats a Trento:
«Així com en la conversa i tracte
amb les persones si mirem sempre
la salut i profit espiritual de les ànimes, aconseguim molt amb la gràcia de Déu, així per contra esdevé si
no som prou vigilants i afavorits per
l’ajut de nostre Senyor. Perdríem
molt de part nostra, i de vegades
tot. I perquè segons la nostra professió no podem defugir aquest ministeri, com més previnguts i units
estiguem per un mateix objectiu,
més descansats ens trobarem en el
Senyor nostre.
A continuació segueixen algunes
normes que, aplicades amb criteri,
ens poden ajudar amb d’altres de
semblants, en el Senyor nostre.
Cal mostrar-se prudent, ponderat i
afable en la manera de parlar...»

Dejunis i abstinències
Conversar-negociar
Carta 14. Als PP. Broet i Salmerón:
«De la manera de negociar i conversar» amb diferents temperaments.
(Tota la carta n’és un tractat).
«En tota conversa, sobretot quan
es tracta d’infondre pau i de conversar espiritualment, hem de tenir

Carta 45. A Francesc de Borja. Normes sobre l’oració í la penitència:
«Tindria per cosa millor que la meitat
del temps el dediquéssiu a l’estudi i
l’altra meitat al govern de l’estat i al
tracte espiritual... Tocant als dejunis
i abstinències, jo seria partidari «segons nostre Senyor» de conservar
i envigorir l’estómac... i no d’afeblir-lo... Considerant, però, que vaig
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lloar molt els vostres dejunis amb tanta abstinència i privacions de menjars
i me’n vaig alegrar per algun temps,
no ho puc aprovar ara per al futur,
en comprovar que l’estómac amb
aquests dejunis i abstinències no pot
naturalment fer les seves funcions».

Delegar
Carta 79. Al P. Mirón, provincial de
Portugal:
«No és ofici del Provincial... portar
els negocis tan personalment; és millor posar-hi delegats que ho tractin
amb el Provincial... En l’execució,
no us hi capfiqueu; més aviat, com
a motor universal, engegueu i moveu els motors de cada u...»

Desconfiança
Carta 5. A sor Teresa Rajadell:
«El nostre vell enemic ens posa
tots els impediments possibles per
desviar-nos del camí començat, i
de tal manera ens vexa... que moltes vegades ens posa en una tristesa
tal que no en coneixem la causa,
ni podem orar devotament, ni contemplar, ni tan sols parlar, ni oir coses de Déu N. S. amb sabor o gust
interior. Però no només això, sinó
que si ens trobava febles i molt humiliats per aquests pensaments nocius, ens vol fer entendre que Déu
ens té oblidats totalment; i pensem
que estem en tot apartats de nostre
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Senyor; i que tot el que fem i voldríem fer, no serveix de res.
D’aquesta manera s’esforça a portar-nos a la desconfiança en tot, que
és causa de la nostra por i feblesa, mirant excessivament en aquest temps
les nostres misèries i humiliant-nos
als seus fal·laços pensaments.
En aquests casos, cal mirar quina
classe de combat tenim: si és de
consolació, hem de rebaixar-nos
i humiliar-nos, pensant que sobtadament pot venir la prova de la
temptació; si ve la temptació, foscor o tristesa, hem de fer contra ella
sense inquietar-nos, i esperar amb
paciència la consolació del Senyor,
la qual desarrelarà les torbacions i
esvairà les tenebres».

Descontentament
Carta 120. A Bartomeu, escolar jesuïta, descontent pel canvi de Casa:
«Us enganyeu massa pensant que la
causa de no poder aquietar-vos ni donar fruit en el camí del Senyor vingui
del lloc, dels superiors o dels germans. Això ve de dins i no de fora;
és a dir, de la vostra poca humilitat,
poca obediència, poca oració i, finalment, de poca mortificació per avançar en el camí de la perfecció. Podreu
mudar de lloc, de superiors i de germans; però si no canviàveu l’home
interior, mai no obrareu bé...»

Déu parla

Dificultats

Carta 5. A sor Teresa Rajadell:

Carta 40. A sor Teresa Rajadell. Dificultats en la reforma del Convent:

«Unes paraules de com hem d’entendre i saber-nos aprofitar d’allò
que sentim quan Déu N. S. ens
parla. S’escau que moltes vegades
nostre Senyor ens mou i ens força a
actuar d’una manera o d’una altra,
obrint la nostra ànima; és a dir, parlant-li dintre sense soroll de veus,
enlairant-la tota al seu amor diví, i
nosaltres, per més que volguéssim,
no podem resistir el seu sentit...
On molts vegades ens podem enganyar és, que després de la tal consolació o inspiració, com que l’ànima
resta tota joiosa, l’enemic s’hi atansa simulant alegria i bones maneres
per afegir-nos el que hem sentit de
Déu N. S. per desordenar-nos i desconcertar-nos totalment. En altres
ocasions l’enemic ens fa devaluar la
lliçó rebuda, posant-nos entrebancs
i inconvenients per no complir tot
allò que Déu ens ha ensenyat.
I aquí cal més vigilància que en totes les altres coses, refrenant força
vegades les molts ganes de parlar
de coses de Déu N. S. i, d’altres,
parlant més del que les ganes o
l’impuls ens acompanyen; perquè
en això és necessari mirar més el
subjecte dels altres que els meus
propis desigs».

«Que hi hagi dificultats no és cosa
nova sinó normal, quan es tracta de
coses de molta importància en el
servei i glòria de Déu».
Carta 134. A Pere Camps. Pensament
d’Ignasi sobre les contradiccions:
«Les contradiccions passades i presents no són novetat per a nosaltres;
ben al contrari; per l’experiència que
tenim d’altres llocs, esperem que serà servit Crist nostre Senyor tant més
com més siguin els entrebancs».

Discerniment espiritual
Carta 5. A sor Teresa Rajadell. Tota la
carta n’és un tractat:
«En dues coses l’enemic us inquieta;
però no de manera que us faci tenir
consciència d’haver pecat; és a dir,
que us aparti del vostre Déu i Senyor,
sinó que us pertorba per tal d’apartar-vos del seu major servei i pau
interior. La primera cosa que fa l’enemic és: persuadir i imposar una falsa humilitat. La segona, atrapar-vos
dins una situació de basarda extrema
envers Déu, perquè us hi capfiqueu i
enxarxeu excessivament».
(El Sant va aclarint en la Carta el
procediment del bon i mal esperit per
saber discernir-los, i actuar en conseqüència).
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Dons de Déu

Empreses-projectes

Carta 45. A Francesc de Borja. Els
«dons de Déu» s’han de preferir a la
resta:

Carta 51. Als Pares enviats a Alemanya. Cal ajudar la Universitat d’Ingolstadt i Alemanya pel que fa al bé espiritual, i aprofitar l’ocasió d’aconseguir
com objectiu secundari, la fundació
d’algun col·legi.

«Per a qualsevol persona serà millor allò amb què Déu nostre Senyor se li comuniqui, mostrant-li
els seus santíssims dons i gràcies
espirituals, perquè veu i sap el que
més li convé, i precisament perquè
ho sap tot, li mostra el camí; i per
tal de trobar-lo, ens ajuda molt a
nosaltres cercar i provar de moltes maneres el més indicat, el que
és més feliç i benaurat en aquesta
vida, encaminada i guiada tota ella
vers l’altra sense fi, abraçats i units
amb tants santíssims dons.
Qualssevol de tots aquests santíssims dons s’han de preferir a totes
les altres operacions del cos, les
quals són tant més bones com més
s’ordenen per aconseguir aquests
dons, o part d’ells. No dic que hàgim de buscar-los «solament» per
complaença o plaer, sinó per a un
major servei diví, reconeixent que
nosaltres sense ells, tots els nostres
pensaments, paraules i obres són
una barreja de fredor i turbulència
que hem de convertir en operacions
fervoroses, transparents i justes per
al major servei diví.
Resumint, hem de desitjar aquests
dons o, en part, i les gràcies espirituals, tant quant ens poden ajudar, a
major glòria divina».
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Carta 111. Al P. Canisi. Projecte
d’apostolat per a la regeneració espiritual d’Alemanya. Parla dels mitjans per
extirpar l’heretgia i dels que són necessaris perquè arreli la religió catòlica:
«Sobre les coses que aquí s’escriuran, deixo a la prudència de la V. R.
discernir quines han de ser proposades a S. R. M.».
Cartes 74 i 75. Al P. Jeroni Nadal.
Raons que mouen Ignasi perquè l’Emperador Carles V organitzi una gran
armada contra els turcs, per acabar el
tràfic de cristians en la Mediterrània.
«(Ignasi) no solament se sent mogut per la caritat i zel de les ànimes,
sinó també per la llum de la raó que
demostra ser cosa molt necessària i
que es pot aconseguir amb menys
despeses de les que està invertint
ara l’emperador.
I hi està tan posat en això el nostre
Pare que... si pensava trobar crèdit davant S. M. o tingués un clar
senyal de la voluntat divina, seria
feliç de poder dedicar a aquesta
tasca els anys de la seva vellesa a
favor de l’emperador i del príncep
(Felip), sense temor als treballs i
perills ni a les contrarietats i inconvenients que es presentessin».

Carta 122. Al P. Cogordan. Instruccions
per a la reforma del monestir Arta-cella, d’Auvèrnia. Què cal observar:
«1. M. (Mestre) Ponç ha de lliurar
les cartes al seu destinatari, mirar de
guanyar-se la voluntat dels qui governen la província, per a qui porta cartes, i que escriguin al governador del lloc i a alguns principals
que hi són a favor, etc.
2. Doni les cartes als del lloc i se’ls
faci amics en tant que sigui possible, especialment els parents de les
monges...»
(I així segueix tota la carta).
Carta 123. Al Negus (Emperador)
Claudi d’Etiòpia. El Rei de Portugal
suplicà a Ignasi que enviés a Etiòpia un
patriarca i alguns missioners, per introduir-hi la fe catòlica. El sant acceptà
l’assumpte i s’hi comprometé.
Carta 124. Al P. Joan Nuñes, patriarca d’Etiòpia. Ignasi li dóna «consells
que podran servir per portar els regnes
del preste Joan a la unió de l’Església i
Religió catòlica». És un document important en què s’aprecia la tàctica que
cal aplicar-hi.
Carta 155. A N. N. Document-projecte per a la fundació del Col·legi Romà
L’enemic
Carta 5. A sor Teresa Rajadell:
«La manera de fer de l’enemic amb
els qui anhelen i comencen a ser-

vir Déu N. S. és ficar impediments
i obstacles, que és la primera arma
amb què procura ferir, és a dir:
¿com podràs viure tota la vida amb
tanta penitència... en vida tan solitària sense un xic de repòs? essent
així que pots salvar-te d’altra manera sense tants perills».
(Segueix Ignasi explicant altres astúcies que usa l’enemic per embolicar-nos en els seus enganys).

Escrúpols
Carta 150. Al P. Marín, turmentat per
incessants escrúpols:
«Determini’s a gravar en la ment
aquestes dues resolucions: una, no
formar judici ni determinar que, en
si mateix, sigui pecat el que clarament no consta i ordinàriament no
es considera pecat; l’altra, que, tot i
que hom temés que fos pecat, caldrà
remetre’s al judici del Superior... i
cregui el que ell digui... perquè té el
lloc de Crist Senyor nostre».

Exercicis Espirituals
Carta 7. Al P. Miona (confessor d’Ignasi). Li proposa fer els Exercicis Espirituals:
«No sé avui en què us pugui complaure mínimament, sinó proposar-vos un mes d’Exercicis espirituals amb la persona que us
indiquin, fins i tot m’oferíreu a mi
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a donar-vos-els... Us demano per
amor de Déu N. S. que si els heu
provat i assaborit m’ho escriviu...
Dues, tres i tantes altres vegades
que pugui us demano en servei de
Déu N. S. el que us tinc dit fins
aquí, no fos cas que, al final, ens
ho retregui sa divina Majestat perquè no us ho demano amb totes les
meves forces, essent (els Exercicis)
el millor que puc pensar, sentir i
entendre en aquesta vida tant per a
aprofitament de la mateixa persona,
com per a poder fructificar, ajudar i
beneficiar a molts altres; i si ni sentíssiu la necessitat per a vós, comprovareu, sense exagerar ni ponderar, com us seran profitosos per al
bé dels altres».
Carta 28. Als Pares enviats a Trento:
«En donar Exercicis i en converses
espirituals, hem de parlar de la mateixa manera com si ho féssim en
públic. Tinguem present que els
Exercicis de la primera setmana són
per a tothom en general, i no més,
tret que siguin persones especials i
disposades a enfocar les seves vides per la via de les eleccions, en
les quals, ni durant els Exercicis no
se’ls ha de permetre de fer promeses ni d’obligar-los a fer-ne, sobretot als començaments. Més endavant, si el temps ho permet, s’ha de
fer sempre amb moderació, principalment si haguessin de fer tots els
Exercicis complets».
Carta 51. Als Pares enviats a Alemanya:
«Amb els qui tenen la summa autoritat, procureu-vos diligentment
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vincles de benvolença. Seria de no
poca utilitat ajudar en la mesura
possible el mateix duc i familiars
seus de més autoritat, amb confessions i Exercicis espirituals».
Carta 152. Al P. Androzzi. Li recomana donar els Exercicis espirituals:
«Entre les coses que solen ajudar
molt els homes, interiorment, V. R.
sap que n’hi ha una de molt principal: Els Exercicis. Us recordo,
doncs, que cal usar aquesta arma,
molt familiar a la nostra Companyia... Quan són moltes les ocupacions, s’imposa escollir i esmerçar-se en les més importants; és a
dir, les de major servei diví, les de
major utilitat espiritual del pròxim,
les d’un bé més universal i més perfecte, etc; i servirà a bastament en
aquest sentit, reservar-se un xic de
temps per ordenar-se un mateix i
les pròpies activitats».

Fervor
Carta 35. Als PP. i GG. (Escolasticat)
de Coïmbra:
«No sigueu, doncs, per amor de
Déu, peresosos ni tebis; perquè
–com diuen– la distensió desfà
l’esperit com la tibantor l’arc; i
al contrari, el desig dels diligents
resta satisfet (Pr 13,4). Procureu
mantenir un fervor sant i discret per
treballar en l’estudi tant de lletres
com de les virtuts; perquè en l’un
i l’altre val més un acte intensiu
que mil de remisos; i allò que no

assoleix un indolent en molts anys,
ho aconsegueix un diligent en breu
temps».

Generositat amb Déu
Carta 2. A Martí, segon germà d’Ignasi, preocupat per adquirir en aquesta
vida béns, fama, honra, memòria...:
«Que una persona tingui en aquesta
vida somnis, ànsies i preocupacions
per edificar molt, augmentar hisendes, rendes i estat, per haver de deixar a la terra fama i memòria, no
és cosa que hagi de condemnar jo,
tampoc no puc lloar-lo... Si alguna
d’aquestes coses les heu sentit en el
passat o en el present, us demano
per reverència i amor de Déu N. S.
que procureu amb totes les forces
de guanyar honra al cel, memòria
i fama davant el Senyor, que ens
ha de jutjar... No ha de ser garrepa
amb Déu N. S. aquell que s’ha vist
beneficiat tan generosament per
Ell. Tant descans i benestar trobarem en aquesta vida, com sigui el
bé que hi fem. I és molt el bé que
podeu realitzar aquí a la terra on
viviu».

Goig espiritual
Carta 30. Als PP. i GG. de Coïmbra, a
la mort del P. Pere Favre:
«Com millor és el bé, tant més cal
escollir-lo i, un cop escollit, fruir-lo
encara més. On hi ha goig i alegria,

quan és espiritual i eterna, no hi ha
tristesa ni torbació ni en un mateix
ni en el pròxim. Essent la unió voluntària de la criatura amb el seu
Criador el bé més gran en aquesta
vida, i molt més gran i sense fi en
l’altra per la visió i fruïció eterna,
és aquesta última la que summament cal escollir, preferir, desitjar
i acceptar quan és oferta pel dador
de tot bé, perquè és la fi de tots els
mals i la plenitud inacabable de
gràcies, i de glòria, i de l’última voluntat divina».

Gratitud
Carta 15. Al P. Simó Rodrigues. Deute de la Companyia envers el rei de
Portugal:
«Considerant en la divina bondat
del Senyor... que la ingratitud és
una de les coses dignes de ser abominades... per ser ella desconeixement
dels béns, gràcies i dons rebuts...,
vaig pensar recordar-vos com, a
partir de la nostra vinguda a Roma,
hem estat totalment sempre afavorits pel Papa, amb gràcies especials
seves, com ens consta a tota la Companyia, i a vós de manera més manifesta per trobar-vos-hi present, i
com estem obligats en el Senyor, al
Rei, senyor vostre i nostre.
Primer, per les moltes gràcies espirituals que Déu, nostre Creador
i Senyor, s’ha dignat a comunicar
a la Companyia, portant-la al seu
servei i lloança per la seva gràcia
habitual, mirant-la amb amor infinit
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i fent-se finit volgué morir per ella.
Segon, ¿qui som nosaltres i d’on
venim perquè Déu N. S. hagi determinat que un príncep (rei de Portugal) tan assenyalat s’hagi recordat
de nosaltres...?»
Carta 121. A sant Joan d’Àvila:
«...Penso que no hauria de donar
gràcies a V. R. per recordar-se de
mi en les seves oracions i d’aquesta
Companyia... i per especial amor
que manifesta envers ella, d’on
tantes bones obres i beneficis procedeixen.
Dic que no hauria de donar gràcies,
perquè penso que ningú que fa les
coses com a pròpies, n’espera agraïment; de totes maneres hi ha una
ocasió molt oportuna per donar-les
a Déu N. S., autor de tot bé i de
suplicar-li que remuneri la molta
caritat que ha donat a V. R. en augmentar-la i perfeccionar-la dia a dia
i treure’n tan gran fruit per a glòria
seva i ajuda de moltes ànimes; que
és el que V. R. intenta de fer en tot.
I de part meva i de tots els de la
Companyia que som ací, puc dirvos que mai no podrem oblidar-nos
de V. R. per la unió d’un mateix esperit i desigs que Déu N. S. ens ha
donat per a servir-lo i lloar-lo».

Herència
Carta 115. Al P. Leerno, contestant
a una pregunta sobre l’herència d’un
matrimoni sense fills:
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«Sobre el cas d’aquelles dues persones, marit i muller, sense fills, rics
i delerosos de servir Déu amb pau
d’esperit, pel qual el marit vol vendre l’herència i la muller la vol conservar i deixar-la després de la mort
en sufragi de la seva ànima, diré...:
l’un i l’altre poden seguir el seu
propòsit sense pecar, com ho creguin millor... Tant l’un com l’altre,
sigui que venguin l’herència per
atresorar, o bé que se n’abstinguin,
podria ser útil de fer hereu Aquell
de qui han rebut el que tenen, en
qualsevol obra piadosa, i d’adoptar
un nen com a fill i fer-lo hereu».
Carta 54. A Carles de Borja, marqués
de Lombay:
«Sigui beneït sens fi el qui ha volgut fer V. Sria. hereu tant de l’estat
i béns temporals, com de les virtuts i
béns espirituals del senyor Duc,
que és herència més preciosa i important. Aquesta i no la primera ha
de fer a V. Sria. hereu del regne del
cel».

Honors
Carta 42. Al P. Araoz:
«En referència al que em demaneu,
si els nostres que són a Alcalà han
de votar en la previsió de càtedres
(com tenen per costum els estudiants d’allà), no ho heu de consentir;
cal més aviat advertir-los que de
cap manera ho facin, perquè això
és el que més convé a la seguretat i
tranquil·litat de les seves conscièn-

cies i al nostre Institut, que és apartar-nos de tota mena d’ambició,
assolir la pau i amor amb tothom,
per tal de no fer-nos contraris a uns
i favorables a d’altres».

Humanitats
Carta 37. Al P. Laínez. Escrita per Polanco sobre l’estudi de les humanitats:
«...En referència al que V. R. generalment expressa, és a dir, a la dedicació d’un temps excessiu a l’estudi de les humanitats –que fa que
els talents esdevinguin superficials
i platxeriosos, incapaços d’aprofundir en els coses, majorment si
han de consultar autors sense atractiu literari–, jo, certament, penso
igual que V. R. pel que fa al temps
excessiu, tant per l’autoritat de qui
ho escriu com pels exemples que
tenim dels qui, en iniciar estudis
superiors, hi esmercen molt esforç.
La raó és que aquests, adeliciats,
s’han habituat a estudiar coses fàcils i agradables; comportant-se
així, finalment els esparvera o els
enutja haver d’estudiar matèries
que tracten de qualitats contràries
amb dificultat i enuig, com ho veiem en l’estudi d’arts (filosofia) i
teologia escolàstica.
Però que, tot i essent molt el temps
dedicat a les lletres, penso que no
seria excessiu (parlo en general)
d’invertir tant de temps com fos
suficient per superar aquests estudis d’humanitats, especialment en

llengües, tractant-se de subjectes
capaços per la seva edat i el seu
ingeni. I em moc a pensar així per
més motius:
Un n’és l’autoritat dels qui aconsellen aquest estudi de les llengües
com a molt necessari per a l’Escriptura, tant dels antics com dels
moderns; i confesso que em mou
en particular veure-ho així, pel
que pensa sobre això el P. Mestre
Ignasi, tan inclinat a voler que siguin bons llatinistes els d’aquesta
Companyia. I ultra el que hi ha en
ell (Ignasi) d’humà, de prudència i
experiència, crec encara més, que
Déu l’infon particularment inspiracions i parers semblants...»
Carta 65. Al P. Urbà Fernandes, rector
de l’Escolasticat de Coïmbra:
«Pel que fa referència a les lletres,
vol (el P. Ignasi) que tots es fonamentin bé en la gramàtica i lletres
d’humanitat, en especial si hi ajuda l’edat i la inclinació. No refusa,
després, cap gènere d’ensenyament
aprovat, ni poesia, ni retòrica, ni lògica, ni filosofia natural, ni moral,
ni metafísica, ni matemàtiques, en
especial (com he dit) en els qui tenen edat i aptitud. La Companyia
ha d’alegrar-se de veure’s assortida de tots els instruments possibles
per a la seva edificació, si els qui
els tenen estan disposats a usar-ne
o no, de manera convenient».
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Humilitat
Carta 5. A sor Teresa Rajadell:
«Així, en fer-nos humils, (l’enemic) malda per portar-nos a una
falsa humilitat; és a dir, a una extrema i viciada humilitat; d’això en
donen bon testimoni les vostres paraules. Perquè després que narreu
algunes febleses i temors que fan al
cas, dieu que sou una pobra religiosa, desitjosa, sembla, de servir Crist
N. S., i fins no goseu dir: soc desitjosa de servir-lo, sinó que dieu, em
sembla ser desitjosa.
Ben mirat, copseu que els desigs de
servir Crist N. S. no són de vós, sinó
rebuts de Déu; i parlant d’aquesta
manera, el Senyor us dona crescuts
desigs de servir-lo. El lloeu, perquè
proclameu el seu do i en Ell mateix
us glorieu, no en vós, ja que no us
atribuïu aquella mateixa gràcia».
Carta 26. A Francesc de Borja, duc de
Gandia:
«Estic ben persuadit que, com més
entesa i experimentada sigui una
persona en la humilitat i caritat,
tant més sentirà i discernirà fins
els pensaments més insignificants i
d’altres minúcies que l’impedeixen
i no ajuden, per ser tan poca cosa en
si mateixa, si bé que al seu entendre
siguin d’escassa importància. Amb
tot, per tal de conèixer els nostres
impediments i mancances (no els
podem conèixer del tot aquí), fem
com el profeta (Salm 18,13), que
demana ser alliberat de les culpes que desconeix, i com sant Pau
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(1Co 4,4), que, tot confessant desconèixer-les, afegeix que no per
això resta justificat».
Carta 138. A Enric de la Cueva, amb
vocació d’ingressar a la Companyia:
«I com que no sé estar-me d’obrirvos les meves entranyes, caríssim
germà, per ser molt el que us estimo en el Senyor nostre, sapigueu
que el meu desig fóra que no entrés
a la nostra Companyia cap persona
que en humiliar-se i abaixar-se de
debò no se signifiqués més que vós,
i voldria que advertíssiu que en tots
aquests regnes no hi ha ningú de la
Companyia inferior a vós, ni que
menys l’estiméssiu o el tinguéssiu en
menor reputació que a vós mateix».

Intenció recta
Carta 65. Al P. Urbà Fernandes. El
P. Polanco, per comissió d’Ignasi:
«Quant a la intenció, voldria (el
P. Ignasi) que tots la tinguéssim
molt recta per a buscar la glòria de
Déu en les operacions espirituals i
materials i de buscar molt ajut de les
ànimes, uns amb un mitjà, d’altres
amb un altre, uns per a si mateixos
i uns ajudant a d’altres perquè ho
facin, mirant sempre el bé universal
més que el particular».
Carta 67. Al P. Joan Pelletier. Manera
de procedir en els ministeris:
«Tots han de rectificar la seva intenció, de manera que cerquin to-

talment no els propis interessos,
sinó els de Jesucrist (Flp 2,21)».
Carta 70. Al P. Manuel Godinho:
«Parlant del vostre càrrec en les
coses temporals, si bé sembla d’alguna manera una feina distractiva
(que us distreu), no dubto que la
vostra santa intenció i direcció de
tot el que porteu entre mans a glòria
divina, es converteixi en assumpte
espiritual molt agradable a sa infinita bondat.
Les feines distractives (que distreuen) assumides a major servei de
Déu, conformes a la seva divina voluntat, interpretada per l’obediència, no solament poden ser equivalents a la unió i recolliment de
la contemplació assídua, sinó més
grates encara, com originades de la
més abrivada i ferma caritat».
Carta 136. Al senyor Jeroni Viñes:
«El qui està ficat en negocis amb
bona i recta intenció, cal que faci
de part seva el que pugui, no afligint-se si no pot complir-los tots tal
com desitja i, segons el dictamen
de la consciència, allò que ell pot
fer i ha de fer. És necessari la paciència sobre les altres coses que es
deixen de fer, i no pensar que Déu
N. S. pretén el que l’home no pot
fer, ni afligir-se d’això; i fent el
que és plaent a Déu –cosa més important que el que és plaent als homes–, no cal anguniejar-s’hi. Si un
fa l’esforç competent per agradar
Déu, la resta cal deixar-la a Ell que
pot fer tot el que vol».

Jutjar (deixar-se)
Carta 18. Al P. Rodrigues que acusa el
Sant de poc interès per Portugal:
«Si no he fet, ni faig el molt poc
que puc, jo mateix em condemno
del tot...
Ja us he dit altres vegades que tinc
per principi, en aquests casos, presentar-me, i quan sento i proposo
quelcom, em deixo jutjar i regir per
parlar o callar, segons la persona
que porta els assumptes».

Llàgrimes (do de)
Carta 91. Al P. Floris que ansiejava
assolir el «do de llàgrimes»:
«El do de llàgrimes no es pot demanar generalment, perquè no és
necessari, ni absolutament bo i convenient per a tothom... Però el cor
delerós d’ajudar les ànimes i del
servei diví, com el de V. R., no pot
ser titllat de dur, i tenint compassió... de les misèries del pròxim volent ajudar-lo i exercint l’ofici de...
procurar els mitjans, no són necessàries altres llàgrimes ni cap altra
tendresa de cor.
Ho dic a V. R. (tal com ho sento):
si depengués de mi concedir el do
de llàgrimes, no el concediria, perquè no ajuden vostra Caritat (a vós)
i danyen el cos i el cap i, consegüentment, impedeixen qualsevol
exercici de la caritat.
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No es disgusti V. R. per la manca
de llàgrimes externes i conservi la
seva bona i eficaç voluntat, demostrada en obres».

Llengua comuna
Carta 140. Als Superiors de la Companyia. El P. Polanco per comissió d’Ignasi:
«Per a l’edificació i en benefici dels
pobles, entre els quals viu la nostra
Companyia, i per a la unió i augment de caritat i benvolença dels
Nostres, em sembla convenient...
que tots els qui no sàpiguen la llengua comuna del lloc, l’aprenguin i
la parlin ordinàriament. Seria gran
confusió i desunió que, essent de
diverses nacions, parlés cada qual
la seva pròpia llengua... Ha ordenat
igualment el nostre Pare que aquesta ordre resti escrita i s’observi de
la millor manera possible en tots els
llocs de la Companyia...»

Meditació-oració
Carta 6. A sor Teresa Rajadell:
«Tota meditació, en la qual treballa
l’enteniment, fatiga el cos; d’altres
meditacions ordenades i pausades,
plàcides a l’enteniment i no treballoses a l’esperit, que es fan sense
esforç interior i exterior, no cansen
el cos, més aviat el descansen, tret
que es faci per aquestes dues maneres: la primera, quan us priveu del
24

sosteniment natural i del descans
que cal donar al cos... La segona
afecta a molts que es dediquen a
l’oració i contemplació.
Aquests, si fan treballar molt l’enteniment abans del descans nocturn,
no poden després dormir, perquè
estan pensant en les coses contemplades i imaginades. Llavors l’enemic intenta molt de fer-los pensar
coses bones per tal que el cos pateixi amb la privació de son; cosa que
cal evitar totalment».

Menjar
Carta 145. Al P. Adriaenssens, sobre
el règim de menjars:
«Lloem, considerades les circumstàncies, la frugalitat, moderació i el
bon exemple als altres en tot allò
que pertany al sosteniment corporal. Però en aquesta matèria, creiem
que no convé treure cosa alguna
de les que, segons les indicacions
del metge (que ha de tenir present
la nostra pobresa i estat), siguin
necessàries per recobrar la salut...
Caldria tenir cura de no introduir el
que és superflu en comptes del que
és necessari i el que és plaent als
sentits en comptes del que és convenient a la salut, i de convertir en
abús el que és lloable costum».

Metges
Carta 66. Al P. Araoz. Ignasi li mana
per obediència sotmetre’s al metge:
«Soc de parer en el Senyor nostre
que, respecte al menjar, a la distribució del temps, al dormir, a les
hores i ordre en el descans, seguiu
el dictamen del metge; i durant
aquests tres mesos següents fins a
setembre, no prediqueu, sinó que
tingueu cura de la vostra salut».
Carta 105. Ignasi, comissionat per Polanco, exhorta al P. d’Attino, malalt, a
prendre per obediència els remeis per
curar-se:
«Pensant els metges que de totes
maneres us convé per a la salut els
aires natals, resta posposat el vostre
consol a l’eficàcia de la curació...
Penseu que per obediència busqueu
tots els remeis i ajudes medicinals
que us proposaran, i que us preneu
tot descans honest, fins i tot el corporal aconsellat, per tal que com
més aviat possible amb l’ajut diví,
sortiu de la malaltia i us lliureu totalment al servei de Déu. I no penseu que sigui poc guany intentar
recobrar la salut, quan és desitjada
en bé del servei diví i segons el beneplàcit de Déu».

Misses (oracions)

«Per tal que el servei de caritat (a
aquestes nacions) es propagui i perduri més, decretem... que, un cop al
mes, han d’oferir a Déu el sacrifici
de la Missa si són sacerdots, i els
que no ho són han de pregar també per les necessitats espirituals
d’Alemanya i Anglaterra».
Carta 87. Al Cardenal Pole, enviat a
Anglaterra, com a delegat del Papa:
«Ofereixo a V. S. Rvdma. la súplica
contínua en els sacrificis i oracions
davant la presència de la divina i
summa bondat».

Mitjans humans
Carta 50. Al P. Alvarez. Escrita per
Polanco, comissionat per Ignasi:
«No se m’afigura que sigui molt sòlida ni molt vertadera (l’opinió) que
emprar mitjans humans i aprofitar-se
i servir-se de favors humans per a
fins bons i agradables a nostre Senyor, sigui agenollar-se davant Baal
(servir déus falsos) (Rm 11,4). Més
aviat sembla que el qui no pensa que
és bo de servir-se d’aquests instruments, ni que és bo de posar en circulació entre altres aquest talent rebut
de Déu..., no ha après bé a ordenar
totes les coses a Déu, i en totes i
amb totes aprofitar-se’n per a l’últim
fi, que és l’honor i glòria de Déu».   

Carta 86. A tota la Companyia, per les
necessitats d’Alemanya i Anglaterra:
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Mort
Carta 112. A la viuda de Joan Boquet:
«No tinc pena sinó goig en el Senyor nostre, que, morint ens tragué
la por a la mort i, ressuscitant i pujant al cel, ens mostrà quina era i
en quin lloc la vida perdurable (a la
qual arribem per la mort) en la participació del seu regne i glòria. Mirant-ho així, no trobo, de part seva,
matèria per sentir dolor. De part de
vostra mercè i nostra, tampoc no en
trobaríem si sabéssim reconèixer la
divina providència i amor envers
nosaltres i fiar-nos... del que ordena
tan bon Pare nostre i tan amant del
nostre major bé, creient que en la
prosperitat i adversitat, en la vida
i en la mort, vol i pretén el que més
ens va bé».

Mortificacions
Carta 65. Al P. Urbà Fernandes. El
P. Polanco, per comissió d’Ignasi:
«5è. Referent a les mortificacions,
observo que (el P. Ignasi) prefereix les que són pròpies d’honra i
estima de si mateixos que les que
mortifiquen la carn, com els dejunis, deixuplines i cilicis. I respecte
a aquestes, sembla que no solament
no les esperona, sinó que més bé les
frena en aquells que no sofreixen
combats molestos o perillosos (del
vici) de la carn, especialment estudiants. S’estima més que a aquests
se’ls deixi estudiar quan porten bé
els estudis i les virtuts sense caigu26

des notables, ja que tenen ocasions
més còmodes per a les mortificacions en el temps d’abans de començar els estudis o, després, un
cop acabats».

Obediència
Carta 17. Al P. Viola. Ignasi li aclareix en què consisteix la vertadera
obediència i li demostra com n’està ell
d’allunyat:
«Vaig rebre carta vostra, que no
acabo d’entendre. En dos llocs,
parlant de l’obediència, dieu en el
primer que sou prompte a obeir la
meva voluntat; i en el segon, perquè desitjo abans morir que resistir
a l’obediència, em subjecto al judici de V. R.
I perquè m’afiguro que l’obediència vol ser cega, entenc cega de
dues maneres: la primera, de l’inferior és propi del súbdit (on no hi ha
pecat) captivar el seu enteniment i
complir l’ordre; la segona és propi
del súbdit, si té raons o inconvenients sobre la cosa manada, representar amb humilitat al superior les
raons o inconvenients que tingui,
no induint-lo a una banda ni a l’altra, per tal que, després, assossegat
del tot, segueixi la via indicada o
imposada. Ara, responent a la vostra obediència, no puc acabar d’entendre-la...»

Carta 58. Als jesuïtes de les Cases de
Roma:

Carta 144. Al P. Soldevila, reptat pel
Sant a practicar millor obediència:

«L’obediència a seguir la veu del
Superior ha de ser cega i prompta;
que el qui es trobi en oració, deixi
l’oració; i si escriu, la lletra començada».

«Tenim informació que V. R. observa malament la promesa que va fer
al P. Dr. Madrid d’obeir com un cos
mort, remarcant que feia el bé, on
havia fallat tant (en l’obediència) en
el passat... Em fa l’efecte que amb el
que ensenyen els summistes (autors
de summes de sentències) sobre
l’obediència, se n’aprofita tant, que
en si mateix i en els qui amb vós
conversen, fent-se grans intèrprets
i limitadors de l’obediència, van
dient a cada moment que no volen
ésser homicides de si mateixos...

Carta 64. Al P. Brandao. Escriu Polanco, comissionat pel P. Ignasi:
«...Deia nostre Rvd. Pare, com
n’era, d’important, l’obediència, i
desitjava que així com en uns sants
hi ha preeminències que no hi són
en d’altres, i en un institut respecte
d’un altre, així volia que a la Companyia hi hagués una preexcel·lència que s’igualés a qualsevol de les
altres congregacions, tenint elles
unes altres que la nostra no pot
tenir, per bé que pugui igualar-se
amb alguna, com en la pobresa. I
volia nostre Pare que la nostra fos
l’obediència».

Aquesta és la pitjor doctrina i més
perniciosa per a la unió que perseguim en la Companyia... Aquest
esperit és pròpiament de supèrbia
de judici... La Companyia mirarà
amb quina caritat ha d’obrar davant
un particular sense perjudici del bé
universal...»

Carta 80. Al P. Mirón:
«Jo us ordeno en virtut de santa obediència... que si algú no us volgués
obeir, l’acomiadeu de la Companyia
o me’l envieu aquí a Roma».
Carta 83. Als PP. i GG. de Portugal.
Carta cabdal sobre l’obediència:
«Si bé us desitjo una gran perfecció
en totes les virtuts..., és cert (com
haureu sentit de mi altres vegades)
que en l’obediència, més particularment que en cap altra, m’infon
desigs Déu nostre Senyor de veure
que hi reeixiu...»

Opinió
Carta 5. A sor Teresa Rajadell, que
demanava l’opinió del Sant sobre ella:
«Jo el que sento en el Senyor, ho
diré clarament amb molta bona voluntat. I, si en alguna cosa em mostrés aspre, seria més aviat contra
aquell que intenta pertorbar-vos,
que no pas contra vós».
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Pelegrinatge
Carta 102. Al senyor Enríquez, al·ludint als seus viatges amb Carles V:
«Sempre hauríem de tenir memòria
que som pelegrins mentre caminem
a la nostra pàtria celestial, i no afeccionar-nos tant als hostals i terres
per on passem, oblidant a on anem
finalment, o perdent l’amor de l’últim fi nostre. Per tal d’assolir-ho
millor, el nostre Pare etern ens ha
donat l’ús i domini de totes les seves criatures, però no per entretenir-nos tant en el seu amor; no fos
que per fruir dels béns temporals i
imperfectes d’aquesta vida efímera, perdéssim els perfectíssims de
la que serà eterna».

Penitències
Carta 45. A Francesc de Borja, duc de
Gandia:
«Pel que fa referència a «castigar el
seu cos pel Senyor nostre», hauria
d’evitar tot allò que porti a vessar
gota alguna de sang; i si sa divina
Majestat us ha concedit la gràcia de
fer-ho, per tot el que us he dit (com
n’estic persuadit en la seva divina
voluntat), és millor deixar-ho ara
en endavant sense aportar-hi raons
o proves algunes, i en lloc de fer-se
sang, cal cercar més aviat el Senyor
de tots, és a dir, els seus santíssims
dons, com una efusió o gotes de
llàgrimes, sigui, primer, sobre els
propis pecats o els d’altri; sigui,
segon, en la meditació dels miste28

ris de Crist N. S. en aquesta vida o
en l’altra; sigui, tercer, en la consideració i amor de les persones divines; tenint en compte que això és
tant de més valor i preu, com amb
més profunditat es medita i es contempla».

Pensaments (mals)
Carta 6. A sor Teresa Rajadell:
«Sobretot, penseu que vostre Senyor us estima, d’això no en dubto, i que li heu de respondre amb el
mateix amor, no fent cas dels mals
pensaments, obscens o sensuals...
quan són en contra del vostre voler;
perquè ni sant Pere ni sant Pau pogueren evitar tot això o part d’això;
però si bé del tot, s’aconsegueix molt
no fent cas de cap cosa d’aquestes...
La meva ànima vol només estimar
Déu N. S. i conformar-se a sa divina
Majestat, i l’ànima així conformada, fa caminar el cos... conforme a
sa divina voluntat».

Perfecció
Carta 35. A l’Escolasticat de Coïmbra.
Carta anomenada de la «perfecció»:
«...No deixaré d’esperonar fins i tot
els qui de vosaltres corren; perquè
us puc dir certament que heu de posar-vos al límit en lletres i virtuts, si
heu de respondre a l’expectació de
tantes persones, no sols en aquest
regne sinó en altres molts llocs; ja

que veient com Déu nostre Senyor
us ha fornit de tota mena d’ajuts i
mitjans interiors i exteriors, amb
raó esperen un fruit molt extraordinari. I és ben bé així que davant
de tan gran obligació de fer el bé,
com teniu, no n’hi hauria prou amb
obrar de qualsevol manera».
Carta 29. Al P. Pere Canisi:
«Conegueu, examineu la vocació
a la qual heu estat cridat en virtut de
la gràcia que heu rebut (Rom 12,3)
en Crist; exerciu-la, insistiu, negocieu amb ella, no la mantingueu
ociosa, no la resistiu mai. És Déu
qui per la seva benvolença impulsa
tant la vostra voluntat com les vostres accions (Fl 2,13), gràcia que és
en si per si mateixa infinita i supergloriosa i inefable per Crist Jesús...
Us escric això amb l’objectiu d’esperonar el qui ja corre, com diem
vulgarment».

Pobresa
Carta 39. Als PP. i GG. de Pàdua. Els
consola per la penúria que passen:
«La pobresa és gràcia, perquè és especialment do de Déu... i és per Ell
tan estimada, com ho demostra el
seu Unigènit que, deixant els trons
reials (Sv 18,15), va voler néixer i
créixer en pobresa... i no només en
vida, sinó també en la mort, permetent de ser despullat de les seves
vestidures i mancat de tot, fins de
l’aigua, per calmar la seva set».

Carta 81. Als jesuïtes que viuen pobrament en diferents indrets d’Europa:
«Amb tot, si el que ha de proveir
les coses necessàries no ho pot fer,
podríem recórrer a la santa mendicitat. Si, malgrat tot, fos voluntat de
Déu N. S. que ho patíssim, no hauria de faltar res als malalts».

Queixes
Carta 97. Al P. Domènech, provincial. Es queixava dels pocs subjectes
que li enviava Ignasi. Aquest contesta
per mitjà del seu secretari, Polanco:
«...Tot amb tot, no vol N. P. que deixi de representar a V. R. el que sent,
més aviat ho desitja; el que no vol,
però, és que surti de V. R. paraula alguna de queixa sobre el que
fa. Més aviat li agradaria que, en
comptes de publicar V. R. les mancances, l’informés de tot i després
ho deixés a les seves mans, preferint el bé universal al particular, i
persuadir-se que N. P. simplement
informat sense pressions ni queixes, farà el que sigui de major servei a Déu i bé universal».

Sagraments
Carta 12. Als habitants d’Azpèitia.
Els exhorta a rebre els sagraments:
«Posem-nos, doncs, nosaltres per
l’amor i esperit de tal Senyor i
aprofitament crescut per a les nos29

tres ànimes en l’esperit d’amor a tal
Senyor, a renovar i refrescar d’alguna manera els sants costums dels
nostres ancestres. I si no podem
assolir-ho totalment, sí, almenys en
part, confessant-nos i combregant...
una vegada al mes. I el qui estigui
segur de voler avançar més, que ho
faci conforme al voler de nostre
Creador i Senyor, com ho testifica
sant Agustí amb tots els sants doctors, que diu: No lloo ni vitupero
combregar diàriament; però sí que
exhorto a fer-ho cada diumenge».
Carta 13. A Magdalena de Loiola,
germana seva:
«Els dies passats en rebre una carta
vostra i descobrir els bons desigs i
sants afectes a major glòria divina,
vaig fruir molt en el Senyor nostre.
Vulgui per la seva infinita i summa
bondat que us augmenti sempre
l’amor a Ell en totes les coses... en
la conversa amb les persones que
parlen i obren a glòria de sa divina
Majestat, i en la freqüència de les
confessions i en la recepció del santíssim Sagrament sempre que sigui
possible, a fi que la vostra ànima
s’uneixi en la vertadera esperança,
tot creixent en fe viva i obligada
caritat sense la qual no podem salvar-nos...»
Carta 16. A Francesc de Borja, virrei
de Catalunya:
«El que respongué el P. Ignasi sobre aquest tema (freqüència de Sagraments), no es pot donar una norma universal que serveixi a tothom
per igual. La Comunió freqüent
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que, per a uns podria ser fructuosa i
agradable a Déu, per a d’altres podria ser contraproduent i ofensiva a
sa divina Majestat.
Rebre sovint el santíssim Sagrament de l’altar és per si mateix, una
obra devota i santa, que cal aconsellar quan hi ha bona disposició i
preparació d’ànima en aquell que
la vol practicar, tal com exigeix
aquest menjar celestial».
Carta 23. A sor Teresa Rajadell:
«En referència a la comunió diària,
cal tenir en compte que en la primitiva Església tothom combregava
cada dia i, a partir de llavors fins
ara, no existeix cap norma ni escrit
de la santa mare Església, ni dels
sants doctors escolàstics ni positius que no puguin combregar diàriament les persones mogudes per
aquesta devoció.
I si el benaurat sant Agustí diu que
combregar cada dia ni ho lloa ni ho
vitupera, en un altre lloc, exhortant
tothom a combregar tots els diumenges, diu parlant del cos sacratíssim de Crist N. S.: aquest és el
pa de cada dia; viviu, doncs, de tal
manera que el pugueu rebre diàriament».

Salut
Carta 6. A sor Teresa Rajadell:
«Quan l’enemic intenta molt de fernos pensar coses bones perquè el

cos pateixi amb la privació de son,
és cosa que cal evitar totalment.
Amb un cos sa podreu fer moltes
coses, però amb un de malalt, no sé
què podreu fer».
Carta 43. Al Sr. Talpino, capficat per
la seva salut:
«Per què us fiqueu de nou a governar-vos, preferint la vostra providència a la divina?... Val més
que es perdi quelcom de vós (part
de la salut) que no pas us perdeu
vós mateix; i si no podeu desfer-vos
d’aquests vincles, trenqueu-los».
Carta 65. Al P. Urbà Fernandes. Carta
contestada pel P.  Polanco, secretari:
«Persones que no són madures,
com jovenalla, no vol (Ignasi) acceptar-les, si no són sans corporalment. Amb savis, o persones d’especial prudència compensa més la
manca de salut, perquè mig morts
ajuden».
Carta 99. Al P. Gaspart Berze. Escriu
la carta el P. Polanco, secretari:
«I encara que sigui molt edificant
el seu zel i amor a la vida austera, pensa nostre Pare que no va
assaonada amb aquella sal que en
qualsevol sacrifici volia Déu nostre
Senyor que li fos oferta en sacrifici
raonable, com sant Pau (Rom 12,1)
demana als qui s’ofereixen a Déu
nostre Senyor...
Nostre Pare recomana a V. R. la moderació. El seu desig és que no prediqui si es troba malalt, a menys que

el metge digui que no li ha de causar dany. I si V. R., tractant de causa
pròpia, dubtava quina fóra aquesta
moderació, faria bé de consultar-ho
amb alguna persona de la seva
comunitat, o amb una altra que
l’acompanyés, amb autoritat per
imposar-li un règim en el menjar i
dormir i el moderés en els treballs;
i que V. R. obeís en el Senyor en
tot això...»
Carta 101. Al P. Viola angoixat per la
càrrega que suposa la seva salut:
«...Deixi de molestar-se o enutjar-se pensant que causa molèstia i
cansament a la Companyia, i tingui
per ben cert que ni les despeses ni
les fatigues mai no seran una càrrega per a la Companyia. Demostraria tenir poca fe en ella o poca confiança si nodria dubtes semblants...
Pensi consolar-se més en el Senyor
i millorar la salut, persuadint-se
que en tot compleix l’obediència...
I no ens importa que gasti el diner
més d’unes cases que d’altres, perquè tot és de la Companyia, i és
aquesta que li cobrirà les despeses
en qualsevol lloc que es trobi».
Carta 105. Al P. d’Attino. Li aconsella recobrar la salut:
«Penseu que per obediència busqueu tots els remeis i ajudes medicinals que us proposaran, i que us
preneu tot descans honest, fins i tot
el corporal aconsellat, per tal que
com més aviat possible amb l’ajut
diví, sortiu de la malaltia i us lliureu totalment al servei de Déu. I no
penseu que sigui poc guany inten31

tar recobrar la salut, quan és desitjada en bé del servei diví i segons el
beneplàcit de Déu».
Carta 107. A Enric de la Cueva. L’admet a la Companyia, malgrat la poca
salut:
«En el nostre Institut som del parer
en el Senyor, que podrà exercir el
que la seva divina bondat li ha comunicat... I si hi ha menys forces i
salut corporal del que caldria... no
per això mancarà la manera de servir Déu N. S.».
Carta 143. A Aleix Fontana, secretari
de Carles V:
«Una cosa només us diré: és molt
conforme a la raó que vostra mercè tingui cura de la seva salut, no
fatigant-se més del que li permeten
les seves forces i el seu cos, i conservant-la per al major servei diví».

Salvació
Carta 133. A Jimènez, abat de Salas.
L’increpa pel seu mal comportament:
«Senyor, el que em capfica no és
la fundació del col·legi que, per ser
obra de tant servei diví, d’una manera o altra, Déu la farà en temps
oportú... El que em preocupa més
són les dilacions que vostra mercè
interposa en el negoci de la seva
ànima. Hi veig un molt i present
perill, i com que tinc en gran estima
vostra mercè en Crist Senyor nostre
i desitjo i prego Déu cada dia per la
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seva salvació en les oracions i misses, no puc deixar de sentir molta
pena fins que el vegi caminar pel
camí de la salvació».

Sensualitat
Carta 153. Al P. Esteve Casanova.
Dues maneres de reprimir-la:
«Em parleu com a cosa certa que
la repressió de la sensualitat és la
que us priva de forces, i d’aquesta
manera us poseu a resoldre el principal assumpte de la vostra ànima...
No crec que en sigui tota la causa;
també els exercicis mentals, sobretot els inesperats i no moderats
hi intervenen... Aquesta repressió
pot fer-se de dues maneres: una,
que amb la raó i la llum de Déu...
la reprimiu amb temor i amor de
Déu. Això està ben fet, encara que
segueixi debilitat i faci mal al cos;
perquè no s’ha de cometre pecat
per aquest o altre motiu.
Hi ha una altra manera de reprimir-la, i és quan vós sentiu el desig d’alguns plaers o coses lícites,
on no hi ha pecat i, per afany de
mortificar-vos, negueu el que busqueu. Aquesta segona repressió
no és convenient ni a tots ni en tot
temps; més aviat és de major mèrit... prendre una honesta satisfacció, més que reprimir-la, per poder
romandre a la llarga amb forces en
el servei de Déu. Això a part, em
remeto al vostre confessor sobre
aquest assumpte, al qual li ensenyareu aquesta carta».

Servei
Carta 46. Al mestre Joan d’Àvila li
ofereix el servei de la seva persona:
«M’ofereixo a V. R. com un de la
seva família o fill espiritual en el
Senyor nostre, per tal de fer amb
entera voluntat tot el que disposeu
de mi en el Senyor de tots, i perquè
sa divina Majestat em doni forces
per complir-ho. Fent-ho així, em
persuadeixo que serà per a mi fer un
bon agost en sa divina bondat, tant
perquè satisfaré d’alguna manera el
que el que em toca per obligació,
com perquè servint els servents del
meu Senyor, penso que serveixo el
mateix Senyor de tots».
Carta 68. Al P. Claudi Jay, per donar
un nou impuls als estudis teològics:
«Ara bé, de tot això (li escriu el
P. Polanco, comissionat per Ignasi), consulti V. R. amb el Rvdm.
de Laibach (bisbe confessor del rei
Ferran) i, si ho creu oportú, amb la
majestat del Rei. Almenys el nostre
Pare, explicant el que sent i oferint
el que pot, satisfà en part el deure general de la caritat i especialment el que té al servei de S. M. a
glòria de Déu N. S.».
Carta 110. A Mons. Vasconcelhos, arquebisbe de Lisboa:
«És conforme al nostre Institut i especialment recomanat per les nostres Constitucions que, onsevulga
que els de la nostra mínima Companyia resideixin, recorrin al prelat
i el reconeguin per pare i senyor i

s’ofereixin a servir-lo, segons les
nostres febles forces i professió, en
el ministeri de les ànimes que estan sota la vostra autoritat. Per això
m’ha semblat convenient de recomanar als Nostres que tenen casa
o col·legi en la ciutat del prelat, el
compliment allí del seu deure, i de
fer-ho també jo des d’aquí en nom
de tota la nostra Companyia.
Per tant, suplico a V. Sria. Rvdma.
que ens accepti a tots, els d’aquí
i els d’allà, i ens tingui per fills i
servents seus en el Senyor nostre,
i pensi que en tots els de la Companyia que es trobin en la seva arxidiòcesi, tindrà sempre ministres
fidels i obedients per portar endavant, conforme a la nostra professió, una petita part de la càrrega
que Déu N. S. ha posat sobre les
espatlles de V. Sria. Rvdma.; càrrega que cal que es reparteixi amb
d’altres per poder ser portada».

Temptacions
Carta 147. Al G. Joan Baptista, que de
Coadjutor volia passar a Estudiant:
«I tant menys havíeu d’acceptar la
suggestió del dimoni en això, com
ja als inicis se us va dir expressament que no penséssiu en estudiar,
sinó que us exercitéssiu en els oficis
de caritat i humilitat en considerar,
segons la vostra edat i aptituds, que
perdríeu el temps; temps que, entre
els altres oficis, podríeu esmerçar
millor en el servei de Déu... Si algú
digués cosa diferent, no dubteu que
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és el dimoni (per bé que transfigurat en àngel de llum) el qui intenta
separar-vos de la Companyia...»

Trobar Déu

Carta 148. Al P. Emeri, que patia
temptacions contra la castedat:

Carta 65. Al P. Urbà Fernandes. Respon el P. Polanco, secretari d’Ignasi, a
unes qüestions proposades pel P. Fernandes:

«Heu d’observar de no mirar fixament el rostre de persona alguna,
que us pugui provocar malestar en
l’esperit... i mireu de considerar
aquesta i aquella persona no com
agraciada o lletja, sinó com a imatge de la Santíssima Trinitat, com
a membre de Crist, amarada de la
seva sang. Endemés, no tingueu familiaritat amb ningú... Converseu
amb els alumnes sempre en públic
i no en lloc privat i secret... Capguardeu-vos també, en els temps i
ocasions en què sou temptat, amb
un enlairament de la ment a Déu.
I, sobretot, esforceu-vos a tenir-lo
present, recordant sovint que tot el
vostre cor i l’home exterior és present a la seva divina saviesa».

«6è. Quant a l’oració i meditació, si
no hi ha necessitat especial a causa
de les temptacions, molestes o perilloses, com ja he dit, observa (el
nostre Pare) que s’estima més que
la persona intenti de trobar Déu en
totes les coses, que dedicar molt de
temps a l’oració o meditació. Aquest
és l’esperit que vol veure en els de la
Companyia: que (si és possible) no
trobin menys devoció en qualsevol
obra de caritat i obediència, que en
l’oració o meditació; ja que no han
de fer cosa alguna sinó per amor i
reverència de Déu N. S.; i en allò
que és manat s’ha de trobar cada u
més content, perquè llavors no pot
dubtar que hom es conforma amb la
voluntat de Déu nostre Senyor».

Carta 154. A Pere, sacerdot, sense forces per ingressar a la Companyia:
«De debò que nosaltres no desitgem
més que cadascú serveixi la divina
Majestat de la manera convenient
que més li plagui, i si trobéssim
una altra manera que us convingués
a vós segons aquest fi, també ens
agradaria més a nosaltres. Amb tot,
podem dubtar certament amb raó
que aquest esperit (que us fa pusil·
lànime per tirar endavant) sigui esperit de Déu; més aviat sembla un
cert afecte humà i fràgil de tendresa
envers els parents i la pàtria, o de
viure lliure al vostre aire».
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Visites de Déu
Ignasi encapçala moltes cartes així:
«La summa gràcia i amor etern de
Crist N. S. us saludi (o saludi V. E.,
V. R., Sria., etc.) i visiti amb els
seus santíssims dons i gràcies espirituals».
Carta 3. A Isabel Roser, afectada per
una malaltia i d’altres sofriments:
«I pensant que en aquestes coses
(malaltia, sofriments) Déu visita les

persones que tant s’estima, no puc
sentir ni tristesa ni dolor, perquè
crec que el servidor de Déu en surt
de la malaltia més ben ensenyat per
endreçar i ordenar la seva vida a
glòria i servei de Déu N. S...
I parlàveu de les malícies, paranys i
falsedats que us han encerclat pertot
arreu. No em sorprèn, ni que fos en
gran quantitat; perquè a l’hora que
determineu, voleu i us esforceu amb
totes les forces per adquirir glòria,
honra i servei a Déu N. S.; en això
mateix ja inicieu batalla i aixequeu
bandera contra el món i us llanceu a
assolir objectius més enlairats».
Carta 48. A Jerònima Oluja i a Teresa
Rajadell, religioses:
«Per cartes que m’han arribat de diverses persones, veig com Déu N. S.
us visita amb sofriments, donant-vos
no poques ocasions d’exercitar les
virtuts, que us ha comunicat sa divina bondat i de mostrar la seva fermesa, ja que en les coses difícils...
experimenteu un veritable profit
espiritual. Vulgui Jesucrist, que tant
ha fet i patit per vós, d’atorgar-vos
gràcia abundant per tal de sofrir
fructuosament el que Ell us ofereix
pel seu sant amor, i us concedeixi el
remei necessari més plaent a sa divina bondat».
Carta 61. A Joan de Vega, virrei de
Sicília, en la mort del fill:
«El sentiment que ens cal tenir
tots per haver-nos deixat el senyor
Ferran de Vega en la vida temporal, traspassant-lo a l’eterna el qui

per a ella l’havia criat i redimit, no
impedeix que reconeguem el bon
record i especial amor que mostra
tenir Déu N. S. a V. Sria. amb les
visites a casa seva, i emportar-se
per a si persones tan estimades
amb l’objectiu que tant més aparti
V. Sria. de la seva ànima tot l’amor
d’aquesta terra, com més raons té
de posar-lo en el cel».
Carta 96. A Magdalena A., germana
del P. Jeroni Domènech:
«Per lletres de València (ciutat)
m’he assabentat que Déu N. S. ha
visitat Vostra mercè amb treballs
corporals i espirituals, mostrant
amb aquestes ocasions l’amor especial que a Vostra mercè té i la
voluntat de remunerar tant més perfectament els bons desigs i obres
de Vostra mercè en la seva eterna
benaurança, com menys en aquest
món i vida temporal demostra voler
donar-li’n el premi».
Carta 104. A Joan III, rei de Portugal.
En la mort del seu fill Joan:
«Considerant el gran i reial esperit
d’ànim i els singulars dons amb què
Déu N. S. ha dotat a V. A., crec que
ha volgut provar-los amb aquesta
notable visitació i oferir al món un
saludable exemple de fortalesa i de
conformitat amb la seva divina voluntat en V. A., com ja ho demostra
la fama que ha    arribat fins aquí
amb gran admiració dels qui ho
escolten, i oportunitat per a lloar el
qui és la font perpètua i indeficient
de tot bé. Ell demostra en aquests
resultats tan evidents com estima i
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confia en la virtut de V. A., en concedir-li tan grans ocasions d’exercitar-se a glòria seva».
Carta 117. A Violante Casali, en la
mort del seu fill Camil:
«Espero també que el mateix Pare
de misericòrdies i Déu de tota
consolació que, en aquesta visitació seva, ha demostrat com estima
V. Sria. i amb quina seguretat la
tracta de filla valenta i veritable serventa, li haurà infós una gran llum
perquè entengui clarament el gran
benefici de la seva divina i summa
bondat».

Vocacions-candidats
Carta 41. Paeybroeck. Selecció en
l’admissió de candidats:
«Procureu que aquells (candidats)
que accepteu, tinguin per ben recomanada la rectitud de la seva
conducta i, si no són savis, tinguin,
si més no, aptitud per a aprendre
del seu bon enteniment, força de
voluntat i salut corporal amb vista
als treballs que exigeix l’estat de la
nostra vida.
Estem molt disposats a protegir i
ajudar els malaltissos i febles fora
de la nostra Companyia; però l’experiència ens ha ensenyat que no
n’hem d’admetre cap a la Companyia, per considerar-los més aviat
com un destorb més que una ajuda
en la vida del nostre Institut que
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hem abraçat per a major glòria de
Déu i salvació de les ànimes».
Carta 65. Al P. Urbà Fernandes. Respon el P. Polanco, per mandat d’Ignasi:
«Què pensa el nostre Pare (en l’admissió de vocacions), veig primerament que vol subjectes que serveixin per a alguna cosa, amb vigor
i aptitud natural, o per a lletres i
la seva pràctica, o per a ajudar en
obres piadoses exteriors, i que no els
manqui aptitud per a una cosa o per
a una altra. És més acceptarà més
aviat un subjecte del qual s’espera
que podria significar-se en aquestes
coses exteriors com la del servei,
encara que no ho sigui en estudis,
que un altre que no se sentís inclinat
o apte per a les coses externes, ni
que tingués habilitat suficient per a
lletres o que en tingués poques.
Voldria que haguessin passat la infantesa, segons la norma que aquí
envio, si no fos algú que per les
seves qualitats o causes extraordinàries i, generalment, d’honesta
aparença exterior, o pel tracte que
el nostre Institut i la seva manera de
viure, demana que s’observi amb
els pròxims. No li agraden al nostre
Pare les persones de mala presència exterior, a menys que la compensessin amb extraordinaris dons
de Déu i, fins i tot, si fos edificant.
Persones que no són madures, com
jovenalla, no vol acceptar-les si no
són sans corporalment. Amb savis
o persones d’especial prudència
compensa més la manca de salut,
perquè mig morts ajuden».

Carta 138. A Enric de la Cueva, que
sol·licitava ingressar a la Companyia:
«...I com no sé estar-me d’obrir-vos
les meves entranyes, caríssim germà,
per ser molt el que us estimo en el
Senyor nostre, sapigueu que el meu
desig fóra que no entrés en la nostra Companyia cap persona que en
humiliar-se i abaixar-se de debò no
se signifiqués més que vós, i voldria
que advertíssiu que en tots aquests
regnes no hi ha ningú de la Companyia inferior a vós, ni que menys
l’estiméssiu o el tinguéssiu en menor
reputació que a vós mateix».
Carta 139. A J. Pérez, que consulta a
Ignasi la decisió d’ingressar a la Companyia. Era vidu, pare de cinc fills:
«Jo diria sense temor a equivocar-me: vostra mercè ha de tenir
molt recta la seva intenció de mirar
purament la voluntat divina i voler
enterament conformar-se amb ella.
Romanent en l’estat (de matrimoni)
que té ara vostra mercè, procurarà
perfeccionar-s’hi i potser fer que
els seus fills o alguns d’ells, supleixin allò que vostra mercè no podrà
acudir a solucionar, criant-los en el
temor i amor de Déu... Si canviava

d’estat, hauria de deixar les coses
de tal manera proveïdes, que pogués retre bon compte a Déu nostre
Senyor del que hauria fet; i no seria
així, si deixés de fer el que és necessari pel que no ho és.
El que més us puc dir jo és que
m’ofereixo a suplicar Déu nostre
Senyor perquè es digni a encaminar
tots els afers de vostra mercè, augmentant cada dia el vostre coneixement i amor en la vostra ànima».

Voluntat de Déu
Ignasi s’acomiada en les Cartes, usant
sovint aquesta o semblant frase:
«Que Déu per la seva infinita bondat
vulgui concedir-nos la seva generosa gràcia, per tal que sentim i complim la seva santíssima voluntat».
J. M. Rambla interpreta la frase «sentir
i complir la voluntat de Déu», tan repetida per Ignasi en les seves cartes, com
«acollir i assimilar amb tot el cor la
voluntat de Déu... per tal de complir-la
amb plena llibertat».
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Menjar, p. 24
Metges, p. 24
Misses (oracions), p. 25
Mitjans humans, p. 25
Mort, p. 25
Mortificacions, p. 26
Obediència, p. 26
Opinió, p. 27
Pelegrinatge, p. 27
Penitències, p. 28
Pensaments (mals), p. 28
Perfecció, p. 28
Pobresa, p. 29
Queixes, p. 29
Sagraments, p. 29
Salut, p. 30
Salvació, p. 32
Sensualitat, p. 32
Servei, p. 32
Temptacions, p. 33
Trobar Déu, p. 34
Visites de Déu, p. 34
Vocacions-candidats, p. 36
Voluntat de Déu, p. 37
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