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El que va ser prepòsit general dels carmelites descalços, P. Camilo Maccise, deia l’any 2003 en la carta de presentació d’un llibre sobre el pare Gracián
del president del Carmel Seglar, el brasiler José Alberto Pedra: “La història és
mestra de la vida i ens ensenya molt de la vida de les grans figures que van
deixar empremta a l’època en què van viure i que segueixen presents en els
seus ensenyaments i els seus escrits. El P. Jerónimo Gracián és una d’aquestes
figures. Ara, a principis del tercer mil·lenni, la seva vida evangèlica podrà servir d'estímul a molts cristians, particularment als membres de la família del
Carmel teresià per viure compromesos amb el projecte de Déu i per afrontar
des de la fe els desafiaments de la nostra època.”
Feia tot just quatre anys que l’Orde del Carmel descalç declarava
“revocada la sentència d’expulsió de l’orde pronunciada contra el P. Jerónimo
Gracián, fill i deixeble predilecte de nostra Mare Santa Teresa de Jesús, com a
gest oficial de rehabilitació i de reparació per la injustícia de la qual va ser víctima.” Havien passat quatre-cents anys des de la privació de portar l’hàbit i
l'expulsió de l’orde que li havien imposat els seus superiors.
El relat de la seva vida sembla el del protagonista d’una novel·la de ficció
si ho llegim amb els ulls del nostre temps. La seva persona va ser víctima de
les lluites per imposar les ideologies de germans seus que es volgueren apropiar de l’obra de santa Teresa, de sant Joan de la Creu i del propi P. Gracián,
potser sense saber el mal que feien. Ell mateix deia que actuaven amb la clara
intenció “d’estar fent el be”.
Ara, en el 400 aniversari de la seva mort, des del nostre Butlletí CC hem
volgut donar als nostres lectors unes pinzellades de la vida i obra d’aquest frare que ha estat tants anys bandejat i que finalment ha vist reconegut el seu
paper en la reforma teresiana.
Pel desembre de 2000, s’encarregà al Postulador General de l’Orde l’inici
de la causa de beatificació del pare Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.
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“Con esto puedo descansar del gobierno de estas casas, que perfección con tanta suavidad, yo no la he visto.
Dios le tenga de su mano y le guarde, que por ninguna cosa quisiera dejar de haberle visto y tratado tanto.»”
Teresa de Jesús. Cartes.

Enric Masdeu

Per què aquell jove que va començar els seus estudis eclesiàstics amb
notables resultats i als 24 anys ja era ordenat sacerdot, no va seguir endavant la seva prometedora carrera cap el doctorat que ja tenia a tocar
i altres metes més elevades? Què li va fer canviar el rumb per derivar-lo
per camins que el durien cap a una existència plena d’entrebancs, incomprensions i fins i tot el rebuig dels seus germans de religió?
Jerónimo Gracián neix el 6 de juny de
1545 a Valladolid. És el tercer de vint germans, dels quals només en sobreviuran tretze. Els pares: Diego Gracián de Alderete, secretari de Carles V i de Felip II i Joana
Dantyszek, d’ascendència polonesa.
Orientat cap a la carrera eclesiàstica, ben
jove estudia filosofia i teologia a la Universitat d’Alcalà i i als 24 és ordenat sacerdot. En
aquests moment, ja a punt de rebre el doctorat, té notícia de l’empresa reformadora
que santa Teresa està portant a terme en el
Carmel. Això el decideix a escriure a la santa
i a deixar el camí acadèmic per ingressar al
noviciat que els descalços acaben d’obrir a
Pastrana.
Aviat destaca com un apassionat de la
Reforma. Tot just uns mesos després de professar (1573), és nomenat visitador dels carmelites calçats de la província d'Andalusia,
per tal d'anar introduint reformes a l'orde, i
ràpidament passa a ser vicari provincial d’Andalusia. Encara no s’ha produït la separació
de descalços i calçats, que començarà pocs
anys després amb la creació d’una província
a part pels descalços (1581) i culminarà l’any
1593 amb la separació definitiva i l’aprovació

d’un nou orde: el Carmel teresià.
Però, anem a pams. Gracián, tot i el seu
gran entusiasme per la reforma de Teresa de
Jesús, encara no ha tingut l’oportunitat de
parlar directament amb ella. El primer encontre amb la santa no es produeix fins a la
primavera de 1575, quan aquesta està enfeinada amb una nova fundació: Beas de Segura, en territori andalús, malgrat l’expressa
prohibició de fundar en aquestes terres. A
l’entrevista, Teresa es confirma a si mateixa
que aquest és l’home providencial per a la
seva obra de reforma i decideix fer-li costat
en tot el que li proposi.
Com a vicari d’Andalusia, Gracián comença a trobar traves a la seva autoritat per part
dels frares més reticents a la reformes que
vol anar introduint. I és en aquest moment
que un fet inesperat ve a girar tots els seus
plans. Nicoló Ormaneto, el nunci que l’havia
proposat com a superior d’Andalusia, mor i
el seu successor, Filippo Sega, contrari a la
Reforma, el separa del seu càrrec i el reté
una temporada a Alcalà. Així ho comentarà
la mateixa santa Teresa: “Murió un nuncio

santo [Ormaneto] que favorecía mucho la
virtud y así estimaba los descalzos. Vino otro
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[Sega] que parecía le había enviado Dios para
ejercitarnos en padecer” (F 28,3).
Tanmateix, més endavant, quan el papa
Gregori XIII concedeix el permís perquè els
descalços s'independitzin, formant una província pròpia, Gracián és escollit provincial. Té 36
anys, i no sap que vénen temps més difícils per
a ell.
L’entusiasme de Gracián per Teresa és extraordinari, però això no el priva de comprendre profundament l’esperit i el tarannà de l’obra que aquesta està duent a terme. Teresa
vol tornar a les seves monges (i als frares)
aquella profunditat de la vida espiritual viscuda
en comunitat que s’ha anat perdent, lluny però
de rigorismes extrems. Alguns dels nous descalços, però, no acaben d’entendre les propostes de Teresa, i fins i tot veuen en Gracián un
home massa relaxat i tou. De tot això se’n beneficia qui seria el seu successor i botxí: Nicolao Doria.
Amb la mort de santa Teresa el 4 d’octubre
de 1582, que l’ha recolzat com a provincial en
el darrer capítol celebrat un any abans, Gracián
perd la seva principal valedora davant les intrigues dels seus adversaris i ha de suportar una
dura campanya de difamació en contra seu.
Tant és així que li obren un procés que acaba
amb l’expulsió de l’Orde.

morir a Brussel·les el 21 de setembre de 1614.

Desencisat i deprimit, el P. Gracián va anar
a Roma per recórrer la sentència, però ja Doria
s’havia guanyat el favor del rei Felip II i amb
això el del papa. Gracián no obté el perdó i
marxa a Nàpols i Gaeta, amb la desgràcia que
és capturat pels pirates turcs i dut a Tunísia,
on restarà captiu durant dos anys.

L’any 1999, després d'una revisió a fons,
l'ordre del Carmel descalç va revocar el decret
d'expulsió del P. Gracián i es va iniciar la causa
de la seva beatificació.

Recuperada la llibertat, Gracián torna a Roma per demanar altra vegada la revocació de
la sentència d’expulsió. Climent VIII, commogut per la seva desgràcia, li lliura un breu que
l’autoritza a tornar als descalços "com si mai
hagués estat expulsat". Però, com que l' oposició en contra seu continuava a Espanya, va
haver d’acceptar la invitació de viure amb els
carmelites de l'Observança, encara que mantenint el seu hàbit de descalç. Més tard, passaria
als Països Baixos, on va ajudar a les carmelites
descalces a establir-se en aquelles terres. Va

La controvertida figura del P. Gracián, bandejada durant molts anys per la Congregació
espanyola dels carmelites descalços, s’ha anat
revalidant en els últims temps tot reconeixent
el gran paper que va tenir durant els anys del
teresianisme dels inicis.
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Carlos Ros*

Jerónimo Gracián és el gran desconegut de la Reforma
de Teresa de Jesús. Tanmateix, he tingut lla gosadia de
dir-li «l'amic», «l'home» de Teresa de Jesús

Històricament s'ha associat a santa Teresa
la figura senyera de sant Joan de la Creu, i és
just i raonable, però a no pocs els sorprendrà
que amb Jerónimo Gracián tingués una major
comunicació i tracte. Va ser a Gracián, i no a
Joan de la Creu, a qui la Santa va dipositar la
seva pròpia consciència i la Reforma que va
emprendre. En ell s’hi va recolzar. A ell li va

prometre obediència. En ell va trobar l'home
que buscava. Dir això pot semblar una novetat, però és així.
Quan Teresa va conèixer Gracián, ella va
tenir, valgui l'expressió, com un enamorament. «Tomónos el Senyor las manos derechas -diu en la seva Relació 29- y juntólas y

díjome que éste quería tomase en su lugar
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Carlos Ros és sacerdot i escriptor, llicenciat en Filosofia i Teologia. Ha estat consiliari del Moviment Scout Catòlic. Com a periodista,
va pertànyer a la plantilla de “El Correo de Andalucia”, ha col·laborat
en nombrosos diaris i revistes i tingut diferents càrrecs entre els
quals director de l’Oficina d’Informació de l’Arquebisbat de Sevilla i
del Full Dominical d’aquella demarcació.
Ha publicat nombrosos llibres, alguns relacionats amb el Carmel:
“La hija predilecta de Teresa de Jesús. María de San José”, “Ana de
Jesús. Compañera de Teresa de Jesús. Musa de Juan de la Cruz. Fundadora de los Carmelos de Francia y Flandes“, “Teresa de Jesús, esa mujer”, “Juan de la Cruz, celestial y divino”, “Teresa de Lisieux, huracán de gloria”, “Edith Stein, mártir en Auschwitz” i
“Jerónimo Gracián, el amigo de Teresa de Jesús”.

mientras viviese y que entrambos nos conformásemos en todo». A Rubeo, general de
l'Orde, li escriu: «Gracián es como un ángel.»
Gracián serà el seu suport, el seu bàcul en
aquest afany per obrir-se camí en la Reforma, tot i que Teresa li dobla l’edat: ella, 60
anys; Gracián, 30. A ell li va dedicar el capítol
23 del seu Llibre de les Fundacions, on diu:
«Hombre de muchas letras y entendimiento

y modestia, acompañado de grandes virtudes
toda su vida.»

La vida de Gracián -avui tingut per sant a
l'Orde carmelità- és un rosari d'aventures excitants que no acabaran amb la seva expulsió
de l'Orde dels descalços, sinó que continuaran amb la seva anada a Roma, el seu captiveri a Tunísia i el seu exili a Flandes, acollit
curiosament pels calçats de Brussel·les, on
va morir.
En aquesta reforma carmelitana hi ha una
novetat respecte als altres ordes religiosos:
una dona comença la Reforma i insta els homes a seguir-la. Ella és la reformadora, de
dones primer i d'homes després. Una novetat
gairebé revolucionària per al món del segle
XVI. El més normal en aquells temps, i sempre, és que sorgeixi un reformador d'homes i
a continuació de dones. Aquí és ella, la dona
Teresa, qui dirigeix una Reforma de dones
primer i d'homes després.
Per a aquesta segona part Teresa necessita un co-reformador que l'ajudi en el seu
afany. I aquest és Gracián, no Joan de la

Creu, encara arribés primer a la Reforma.
Després de la seva mort, l'herència de
santa Teresa va recaure en el pare Gracián. I
també en Maria de Sant Josep, priora de Sevilla i Lisboa, i Ana de Jesús, que va fundar a
França i a Flandes. Els tres van patir la persecució implacable d'un frare pervers que es
va fer amb el poder: Nicolás Doria, que va
expulsar Gracián de l'Orde i va posar a la
presó conventual les dues monges.
La història oficial de l'Orde ha fet filigranes
per exaltar durant segles Teresa de Jesús i
Joan de la Creu -que si no va ser expulsat
per Doria és perquè va morir a temps-, i humiliar i calumniar Jerónimo Gracián. A aquest
li va tocar la part pitjor. Avui estan publicats
pràcticament tots els papers i documents de
Gracián. I lloo el que això ha significat de
mea culpa i purificació històrica de l'orde del
Carmel descalç, i que ha culminat el Nadal de
1999 amb una declaració solemne del seu
prepòsit general, Camilo Maccise, i del Definitori General, revocant la sentència d’expulsió de l’Orde de Gracián, «fill i deixeble predilecte de la nostra Mare Santa Teresa de
Jesús» reparant així la injustícia de la qual va
ser víctima.
El proper 21 de setembre es compleix el
400 aniversari de la seva mort a l'exili de
Brussel·les. Gracián va tenir la satisfacció en
el llunyà Flandes de veure com Roma havia
beatificat, mesos abans de la seva mort, la
seva estimada Teresa de Jesús.
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Per citar només alguns dels seus llibres,
la seva obra es podria classificar d’aqquesta manera:
- Obres de tipus historic-biogràfic:

Peregrinación de Anastasio
Història de las fundaciones.

- Obres de contingut espiritual:

Las diez lamentaciones
Leviatan engañoso
Compendio de la perfección
Ceguera o confusión de Babilònia
El soldado católico
Centellas de heregía
Apología contra los "perfectistas"
- Obres de caire missioner:
Sense haver-s’ho plantejat abans, el P.
Gracián va anar a parar a terres de Flandes,
territoris aleshores de la corona d’Espanya, a
l’acceptar els requeriments del nou ambaixador perquè l’acompanyés. Allà, acollit pels calçats, va trobar l’ambient que necessitava per
dedicar-se als seus escrits i editar alguns llibres.
Gracián ja tenia afició per escriure en
temps de la Universitat i quasi mai va deixar
de fer-ho. Si els seus escrits no ens han arribat
a nosaltres és degut, en gran part, a l’oblit a
què ha sotmesa la seva persona per part dels
seus germans. Sembla que, des de fa poc, comença a fer-se justícia i la seva obra comença
a despertar un cert interès.
Considerant que ja hi havia prou especialistes en temes fonamentals com ara la lògica,
la teologia, etc., va decidir dirigir els seus treballs a les persones que en traurien directament un benefici espiritual . Els seus escrits no
són extensos ni complicats, però sí molt ben
elaborats tant en la forma com en el fons.

Estímulo de la fe
Celo de la propagación de la fe
Tratado de la redención de cautivos .
- Textos sobre dues grans dones:

Diálogos sobre la muerte de la Madre Teresa de Jesús
Diálogos sobre el espíritu de Ana de San
Bartolomé
- I una obra singular:

Constituciones del cerro", una sàtira contra els religiosos malenconiosos o falsament observants. Alguns autors mantenen la hipòtesi que aquesta sigui una
obra escrita amb la col·laboració de Teresa de Jesús.

I, a més, nombrosíssimes cartes, moltes
creuades amb santa Teresa de Jesús,
sermons, escrits que va fer per defensarse de les acusacions que rebia...
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L’any 1609, el P. Jerónimo Gracián de la
Madre de Dios, publica a Brussel·les el Tratado

de la redención de cautivos, en que se cuentan
las grandes miserias, que padecen los cristianos que están en poder de infieles, y cuan
santa obra sea la de su rescate. En el llibre
Gracián explica la seva pròpia experiència com
a captiu de Mammi Corzo Baxa a Tunísia, durant un any i mig, després que fos capturat per
pirates turcs durant un viatge.

L’estatus del carmelita era de captiu de
“rescat”, diferent dels captius “de magatzem”
que eren utilitzats per a les feines més pesades fins que queien exhausts o morien. Per la
seva condició, els de rescat tenien un tracte
més suau, tot esperant obtenir per ells uns
bons guanys. Malgrat això, les condicions de
vida no deixaven de ser molt dures. Diu el P.
Gracián: “Los “baños”, la cárcel de los cristianos cautivos, que por otro nombre se llama
sagena o mazmorra, está debajo de tierra con
un poco de respiradero de luz, como a manera
de pozo. La puerta, que es bien recia y con
hartas cerraduras, salía a un patiecillo donde
están los guardianes con sus armas con otra
puerta muy cerrada a lo más guardado de la
alcazaba o fortaleza de Túnez, por la gran vigilancia que tienen que no puedan los cristianos
huir. Ciérrase la puerta al poner del sol, cuando se recogen los cristianos, y ábrenla en el
punto que amanece para que vayan a trabajar.
Es bien angosto lugar, que para caber seiscientos cristianos que en él estábamos…”.
Els presoners, així amuntegats, oferien un
aspecte deplorable: “Sus pies son herrados con
unas pesadas bragas, que posteriormente le
serán sustituidas por otras aún más dolorosas
y que le impiden completamente el movimiento para que no pueda huir y perder su patrón
el elevado rescate que piensa lograr por él”.

és un tema intranscendent, es diu que una cinquena part de la població d’Argel entre 1580 i
1640 eren presoners espanyols) la seva situació es va anar relaxant i es nota una certa tolerància en la pràctica religiosa i en la vida quotidiana.
En aquestes circumstàncies, naixerà tota
una literatura a l’entorn dels rescats, el paper
de l’Església, la fundació d’ordes religiosos dedicats a la redempció de captius i tota una casuística sobre els “renegats” i els alliberats,
que Gracián coneixerà en la seva pròpia pell.

Nota: El llibre del P. Jerónimo Gracián ha estat
reeditat l’any 2001 per Ediciones Espuela de Plata
dins la col·lecció Biblioteca de historia.

No sempre les condicions dels presoners
eren tan infrahumanes. A mesura que el nombre de captius va anar augmentant (aquest no
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