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Sabem que l’Església es troba partida i pateix, 
perquè uns altres l’assetgen i la fan sofrir, o també 
perquè en el seu si hi ha pecats que la trenquen i 
divideixen. 

Hi ha, a més, un altre rostre de l’Església sofrent 
que ens resulta misteriós. D’una banda, ens 
esgarrifa i ens inquieta; per una altra, pot 
despertar en nosaltres admiració i agraïment. És 
l’Església que sofreix en no pocs dels seus 
membres quan són víctimes de tot tipus de mals, 
no causats (almenys directament) per cap acte 
deliberat propi o aliè. L’exemple més clar seria 
l’Església que pateix en els malalts. 

Hem de reconèixer que aquest sofriment, 
sobretot si està protagonitzat per una persona 
“innocent”, se’ns presenta com un misteri. 
Desperta tantes preguntes! Encara més misteriós 
és el sofriment d’aquells que l’han sabut assumir i 
integrar lliurement, carregant sobre les seves 
espatlles tots els límits, tota la pesantor de la vida 
trencada, desfeta i inhumana… I ¿què dir d’aquells 
que en l’Església fins i tot han demanat a Déu 
sofrir? 

No podem deixar de recordar, entre molts 
altres, els testimoniatges veritablement impactants 
de dues dones que van tenir en el centre de les 
seves vides el gran repte de sofrir, concretament, 
sofrir la malaltia terrible i tràgica; i que, a més, van 
gaudir del privilegi de ser biografiades per sengles 
grans autors: Maria Berchman, la vida de la qual 
ens va arribar de la mà de Thomas Merton en la 
seva obra titulada L’exili i la glòria; i Marta Robin, 
estudiada profundament per Jean Guitton en 
Retrat de Marta Robin. 

La vida de la mare Maria Berchman va ser tota 
una recerca apassionada i mística de Déu com a 
amor absolut en el si d’una existència marcada pel 
sofriment. El més destacable del seu testimoniatge 
és precisament el paper que juga aquest sofriment 
en el seu camí de recerca. Mirant el conjunt de la 
seva trajectòria, un té la impressió que va ser per a 
ella un continu exili, sortida i abandó de situacions 

naturalment bones. El primer exili va ser l’abandó 
de la calor materna, en ser deixada sent nena a 
l’hospici de la Redempció (Lió, 1880), amb 
símptomes de gran feblesa física que arrossegaria 
tota la vida. El segon, quan ja jove va haver de 
deixar aquest hospici, on havia gaudit d’afecte i 
protecció, per posar-se a treballar. El tercer, 
totalment voluntari, en renunciar a la vida 
compensatòria del món per ingressar en la Trapa 
del monestir de Laval. El quart, en acceptar formar 
part de la comunitat fundadora d’un monestir al 
nord del Japó, en circumstàncies d’extrema 
pobresa. Finalment el gran exili d’aquesta vida, 
assumint la tuberculosi que la portaria a la mort a 
través d’un perllongat i esquinçador sofriment. Tot 
això viscut des d’una personalitat apassionada, 
radical, profundament afectiva, jovial i activa, 
transfigurada per una espiritualitat de l’amor 
progressivament més pur, oferent i gratuït, en la 
línia de santa Tereseta del Nen Jesús. Escriurà en el 
seu diari: 

“Déu ha de triomfar sobre les ruïnes dels 
nostres plans. Només els seus fins tenen 
realitat. Tota la resta és no-res”. 
Veiem en ella una Església sofrent per amor i 

estimant. Cada ferida era per a ella un esglaó de 
llibertat, per estimar més i millor, fins a la donació 
total d’ella mateixa. Així esdevenia paradigma de 
quelcom tan difícil d’explicar com és l’elecció i 
petició del sofriment en forma de solitud, buit o 
dolor, és a dir, paradigma de l’abraçada lliure de la 
creu, que comportaven les seves opcions de vida. 

Una Església, en definitiva, que “completa en 
ella mateixa els sofriments de Crist” (Col 1,24), tot 
fent d’aquests sofriments una ofrena sagrada, un 
sacrifici per amor. 
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