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Alguns poden arribar a pensar que tot sofriment 
humà, inclosa la malaltia, té el seu origen en “una 
mala gestió de la vida humana social o personal” i 
que, per tant, estaria a les nostres mans crear un 
món feliç. No entrem en aquesta qüestió. En tenim 
prou aquí  amb acceptar que aquest sofriment, 
com la malaltia, és un fet i que l’Església plora i es 
posa a prova en aquells que ho pateixen. Més enllà 
de belles il·lusions i teories, la gran pregunta és 
com podem viure aquest sofriment sense 
enfonsar-nos. 

Buscar el sofriment per ell mateix, pel “plaer del 
dolor”, o com a ocasió d’autoafirmació, o com un 
assoliment heroic, és alguna cosa malaltissa i 
sobretot antievangèlica. Però el que tenim ara 
davant és aquest sofriment que anomenem 
“misteriós”, per ser viscut en el si de l’Església 
d’una manera conscient, integrada, amb ple sentit, 
gairebé com a missió, a manera de “carisma”. 

Un model d’aquest sofriment va ser Marta 
Robin (Châteauneuf-de-Galaure, 1902-1981). La 
seva vida seria qualificada per qualsevol com un no 
viure absolut. Una mort continuada des dels setze 
anys, quan va tenir els primers símptomes d’una 
encefalitis crònica i progressiva, que li va anar 
paralitzant tot el cos i incapacitant-la per veure la 
llum, amb terribles dolors, durant cinquanta anys. 
D’una manera totalment inexplicable des del punt 
de vista científic, mèdic i psiquiàtric, va romandre 
cinquanta anys sense menjar, ni beure ni dormir, 
en una prostració constant, només combregant, 
pregant i rebent milers de persones, que anaven a 
visitar-la. Jean Guitton s’hi va apropar  amb les 
prevencions pròpies d’un modern racionalista; i en 
publicar el seu estudi era conscient que resultaria 
desconcertant i irritant per a qualsevol. Per a ell 
l’existència de Marta Robin transcorria en el límit 
mateix d’aquesta vida i de l’altra, mantenint-se en 
el llindar de la mort i de la vida sobrenatural. Les 
seves paraules traslluïen transparència, senzillesa, 
clarividència, innocència, alegria i esperança, a 
pesar que sentia físicament i psicològica els dolors 
de la Passió de Crist. 

El moment clau per entendre el testimoniatge 
de Marta Robin va ser quan, transcorreguts uns 
anys des dels primers símptomes de la malaltia, en 
els quals buscava viure cristianament el sofriment 
sense trobar cap resposta clara, escolta uns pares 
caputxins en missió, que anunciaven el missatge 
paulí de la participació per amor en els sofriments 
de Crist. Des de llavors experimenta un progressiu 
endinsament místic en la comunió de Crist sofrent. 
Però el més important és la fecunditat eclesial que 
se’n derivava. No només va començar a veure-hi 
clar sobre la seva realitat personal, sinó també 
sobre la vida dels altres i, abans de res, sobre la 
vida de l’Església. 

I no només va aconseguir veure-hi clar, sinó que 
també es va convertir en motor creatiu d’obres 
pastorals i socials. D’ella va sortir l’obra dels Foyers 
de Charité (més de 70 a tot el món) i dins de la 
Renovació carismàtica va inspirar la creació de les 
Comunitats de St. Jean, d’Emmanuel, així com 
Comunitat de “Les Béatitudes”. El 1930 va dictar 
una carta on deia: 

“El cap d’any finalitza en íntima unió de la 
meva ànima amb Déu. El meu ésser ha sofert 
una transformació tan misteriosa com 
profunda. La meva felicitat sobre el meu llit de 
malalta és profunda, duradora, perquè és 
divina. Quina obra, quina elevació! I quanta 
agonia de la voluntat he necessitat per morir a 
mi mateixa! Jesús es feia tan tendre per a un 
ànima sagnant, prenent damunt seu tot el 
penós de la prova, deixant-me el mèrit de 
seguir-lo sense resistència. La malaltia ens priva 
dels nostres mitjans d’actuació, però en crea 
altres poc compresos… Déu és Senyor de totes 
les ànimes i, per a cadascun, Senyor de tots els 
dies”. 
Heus aquí la fecunditat misteriosa de l’amor 

travessat per la Creu. 
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