
8 d’agost – sant Domènec 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

EL CRIST ÉS EL VERITABLE CAMÍ 

 Dels escrits de sant PAU GIUSTINIANI 
 

Si algú es fa religiós, és per seguir el Crist, i només el Crist. Sant Domènec 

i sant Francesc foren homes, subjectes, per tant, a error. Però el Crist era 

el Fill de Déu: i és a ell que aquells van seguir.  

Només podrem imitar de debò sant Francesc i sant Domènec, sant 

Agustí o sant Benet, quan seguim el Crist: ja que aquests no van fer altra 

cosa que imitar-lo. El Crist és el veritable cap, ell és el veritable camí. Amb 

Francesc i amb Domènec correm, doncs, darrere les petjades del seu per-

fum, correm al seu darrere. No anem pas al darrere dels sants fundadors, 

sinó, amb ells, darrere el Crist.  

El Crist és el terme vers el qual s'han de dirigir les fletxes dels nostres 

desigs: Domènec i Francesc encertaren gairebé el blanc; mirem de dirigir-

hi igualment les nostres fletxes. Això no disminueix en res l'estima deguda 

als sants: simplement volem seguir el Mestre que ells han seguit. La humi-

litat, la pobresa de sant Francesc, que potser ens poden predicar altra cosa 

que el Crist humil i pobre? Sant Domènec, sant Benet i sant Agustí, en les 

seves regles, que potser pretenen altra cosa que orientar-nos cap el Crist? 

Ens mostren el camí per on podem seguir el Crist, no pretenen ser mes-

tres. Només hi ha un sol mestre, tant per a ells com per a nosaltres.  

Que la regla de la nostra vida, sigui, doncs, la vida del Crist, que la 

nostra regla escrita sigui l'evangeli: tinguem-lo sempre a les mans i no vul-

guem mai apartar-nos-en. Allí hi ha la veritable vida religiosa, allí hi ha la 

norma de tota perfecció. Què hi ha en la regla de sant Domènec que no es 

trobi a l'Evangeli? Ja que som cristians, renovem-nos interiorment, com en 

un nou baptisme, per seguir únicament el Crist. El que sant Pau deia als 

Corintis és vàlid igualment per a nosaltres: que potser Domènec o Fran-

cesc ens han rescatat amb la seva sang? Que potser hem estat revestits 

de Domènec o de Francesc? El Crist és la font d'aigua viva, i tots aquests 

sants no són més que rierols. Anem a beure a la mateixa font i, en el camí 

reial seguim, com ells, el camí d'aquell qui ens ha cridat.  


