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«La característica
de l’amor és que
no es busca mai ell
mateix, que no es
reserva res, sinó
que ho dóna tot a
aquell a qui estima. Feliç l’ànima
que estima de debò: el Senyor s’ha
fet esclau seu per
amor.»
(El cel en la fe, 10)

«Mare venerable,
en partir d’aquest
món li deixo en
herència la vocació que vaig tenir
en el si de l’església militant, vocació que compliré
ininterrompudament en l’església
triomfant: ser Lloança de glòria de
la Santíssima Trinitat.»
(Deixa’t estimar, 5)
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mateix» i que identifiqueu
la meva ànima amb tots els
moviments de la vostra;
submergiu-me, envaïu-me,
poseu-vos en lloc meu, perquè la meva vida no sigui
sinó resplendor de la vostra
vida. Veniu a mi com a adorador, com a reparador i
com a salvador.

com una encarnació del
Verb: que jo li sigui una humanitat suplementària en
la qual ell renovi tot el seu
misteri. I vós, Pare, inclineu
-vos vers la vostra pobra i
petita criatura, «cobriu-la
amb la vostra ombra» i vegeu-hi només «l’Estimat en
qui us heu complagut totalOh Verb etern, Paraula del ment».
meu Déu, vull passar la vida
Oh els meus Tres, el meu
escoltant-vos, em vull dei- tot, la meva felicitat, solitud
xar ensenyar per aprendre- infinita, immensitat on em
ho tot de vós. Després, en- perdo, em lliuro a vós com
mig de totes les nits, de una presa. Sepulteu-vos en
tots els buits i de totes les mi perquè jo em sepulti en
impotències, vull tenir-vos vós, tot esperant d’anar a
sempre al davant i restar contemplar en la vostra
sota la vostra gran llum. Oh llum l’abisme de les vostres
Astre meu estimat, fascineu grandeses.
-me perquè no pugui sortir
mai més de la vostra resplendor.
Oh Foc consumidor, Esperit d’amor, «veniu damunt meu» perquè s’esdevingui en la meva ànima
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El dia 16 d’octubre de 2016, el papa Francesc
canonitza la carmelita descalça francesa Elisabet de
la Trinitat, que va morir en plena joventut, als 26
anys. Beatificada pel papa Joan Pau II, és una de les
poques figures dels darrers temps citada pel Nou
Catecisme, que publica la seva pregària “Elevació a
la Trinitat”.
Tot i el paral·lelisme aparent que es podria trobar amb la seva compatriota Teresa de Lisieux –es
portaven només set anys, totes dues van morir
molt joves, una profunda espiritualitat recollida en
els seus escrits, la nacionalitat, etc.– el cert és que
cadascuna d’elles té el seu propi plantejament per
viure la seva fe, contraposats en alguns aspectes.
Teresina segueix el seu propi “caminet” totalment existencial, un recorregut en ella mateixa, la
seva experiència i l’alegria de les coses petites.
Elisabet, per la seva banda, descobreix en sant
Pau el motiu de la seva espiritualitat –“Déu ens ha
creat per ser lloança de la seva glòria”– i fa totalment seu aquest lema. D’aquesta manera relativitza la pròpia existència i s’aboca a la lloança permanent del Déu Trinitari i a contagiar en els altres
el seu amor a Crist, amb qui s’identifica en el dolor.
Aquests fulls volen ser una breu introducció a
la figura d’una dona, una més, que ha deixat una
forta petjada en el Carmel i, a la vegada, una invitació a conèixer-la millor. Llegir els seus escrits és un
exercici gratificant.
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La pregària d’Elisabet
Agustí Borrell, ocd
anem a llocs «sagrats», participem
en celebracions... Tot això pot ser
útil, fins i tot necessari, però de
tant en tant apareixen persones
que ens asseguren que la felicitat
l’han trobada en el seu propi interior,
perquè allí és on han trobat Déu.
Elisabet de la Trinitat és una
d’elles. Des de petita era una noia
plena de vida, entusiasta, oberta,
comunicativa, sociable. Al mateix
temps, sentia l’atracció del silenci i
de la soledat, i arriba un moment
que aquesta crida a la introversió,
que li ve del seu temperament, es
transforma en crida a la interioritat pel sentiment de presència de
Déu en ella. Aquesta tendència
influeix en la seva decisió de fer-se
carmelita, mantinguda i finalment
realitzada malgrat l’oposició de la
seva mare.

En el cor humà hi ha fortament
inscrit un desig de felicitat, com hi
ha també una obertura a la transcendència. Tots busquem el sentit
de la vida, tots volem ser feliços.
Per això, de formes molt diverses,
ens trobem sempre en situació de
recerca. Aquest desig, sovint sense
saber-ho, és en el fons un anhel
d’absolut, que els creients anomenem Déu.

Elisabet no té cap formació teològica ni bíblica. Per experiència
personal descobreix un Déu present i proper, un Déu personal i
amorós que és constantment en el
seu interior, no pas ocasionalment
o «de visita». La relació amb el
Carmel l’ha ajudada sens dubte en
aquesta descoberta.

El fet és que solem cercar la
felicitat fora de nosaltres mateixos: en els béns materials, en el
poder, en la fama... També la recerca de Déu sol ser exterior: llegim llibres, escoltem xerrades,

Tan sols cal recordar que Teresa
de Jesús, la fundadora, usa la imat4

Oh Déu meu, Trinitat
que adoro, ajudeu-me a
oblidar-me del tot per establir-me en vós, immòbil
i pacífica com si la meva
ànima ja fos a l’eternitat.
Que res no pugui alterar
la meva pau, ni fer-me
sortir de vós, el meu Immutable, sinó que cada
minut m’endinsi més i
més en la profunditat del
vostre misteri. Pacifiqueu
la meva ànima, feu-ne el
vostre cel, la vostra residència estimada i el lloc
del vostre repòs. Que no
us hi deixi mai sol, que hi
sigui ben sencera, ben
desvetllada en la meva fe,
ben adorant, lliurada del
tot a la vostra acció creadora.

Oh Crist meu estimat,
crucificat per amor, voldria ser una esposa per al
vostre cor, us voldria co-

brir de glòria, us voldria
estimar... fins a morir d’amor! Però sento la meva
impotència i us demano
que em «revestiu de vós
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dels vuit anys estudia al Conservatori i passa moltes hores davant del piano, a casa seva. Als tretze anys, obté el primer premi de piano del conservatori de Dijon. Amb freqüència participa activament en els concerts organitzats a la ciutat pel Conservatori i el gran teatre de Dijon, molt proper a Saint-Michel. Estic segur que la música va “moderar” el seu fort
temperament.
Setembre de 1900. Elisabet Catez té vint anys. És una pianista amb
talent i està davant d’un piano de cua amb uns amics en el saló Château
Chesnel, prop de Cognac. Fa dos mesos que viatja per França, visitant els
seus nombrosos amics, amb la seva mare i la seva germana Guita, també
pianista.
Acaba de tocar la “Balada en sol menor”, de Chopin, un fragment
realment inspirat, amb sentiment i virtuosisme... Els amics aplaudeixen i
ella somriu agraïda. Somriu perquè Chopin (amb Liszt i tots els autors
romàntics són els seus compositors preferits) ha compost una música tan
bonica i per haver fet feliços els seus amics. Com deia el poeta Keats: “A
thing of beauty is a joy for ever” (“Una cosa bella serà sempre un motiu
d’alegria”).
Potser la seva germana és tècnicament millor que ella. Però Elisabet,
la jove d’ulls negres i càlids, tan nets i tan profunds, la supera en expressió i en interpretació. Entre els joves que escolten pocs saben que aquella
jove tan maca somnia amb un futur en què el piano i Chopin, les vetllades nocturnes i l’ambient frívol de nois i noies, s’acabarà bruscament...
Perquè el desig d’Elisabet és “anar amb Ell”.
D’on venia aquest talent d’interpretació? Ella mateixa ho manifestà
en una carta a una amiga que tenia por de tocar en reunions musicals:
“Et manifestaré un secret: és necessari que t’oblidis de tots els qui t’escolten i que et figuris que estàs a soles amb el Diví Mestre; aleshores es
toca per a Ell, amb tota l’ànima, i es fan brollar de l’instrument uns sons
plens, intensos i a la vegada delicats. Com m’agrada parlar amb Jesús
amb aquest llenguatge de la música!”
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ge del castell interior per explicar
que Déu resideix en el centre més
interior de la persona humana:
«Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas
moradas: unas en lo alto, otras en
bajo, otras a los lados; y en el centro y mitad de todas estas tiene la
más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto
entre Dios y el alma...» (1 Moradas
1,3).

dintre d’ella, i que això fa possible,
per no dir que demana, una relació
permanent de confiança plena i
d’amor amb Déu. Aquesta relació
no exigeix, per tant, grans esforços
ni recerques complicades, sinó tan
sols l’atenció sincera i efectiva al
propi interior.
Són molt nombrosos els textos
on Elisabet expressa aquestes idees. Per exemple, en una carta que
escriu el 4 de gener de 1906, a la
senyora de Bobet, diu: «Estimada
Antoniette, faig per vós una pregària que sant Pau feia pels seus: ell
demanava que Jesús habités per la
fe en els seus cors per tal que estiguessin arrelats en l’amor (Efesis
3,17). Aquesta paraula és tan profunda, tan misteriosa... Oh, sí, que
el Déu tot Amor sigui la vostra residència immutable, la vostra cel·la i
el vostre claustre enmig del món;
recordeu que ell habita al centre
més íntim de la vostra ànima com
en un santuari on vol ser constantment estimat fins a l’adoració. Es
manté allí per omplir-vos de les
seves gràcies, per transformar-vos
en ell» (Carta 261).

De fet, la revelació d’aquesta
realitat extraordinària és present
ja en el Nou Testament. En temps
de l’Antic Testament era fonamental el temple de Jerusalem com a
lloc de residència de Déu a la terra.
L’apòstol Pau canvia la perspectiva
i parla dels cristians com a temple
vivent de Déu: «No sabeu que sou
temple de Déu i que l’Esperit de
Déu habita en vosaltres?» (1 Corintis 3,16).
Els grans místics cristians han
viscut per experiència pròpia la
relació amb el Déu que habita en
el cor del creient. Elisabet de la
Trinitat és un dels testimonis més
eloqüents d’aquest element central del missatge cristià. Ella viu
amb la consciència que Déu no
roman aïllat en la seva transcendència inabastable, sinó que ha
decidit d’acostar-se a cadascú molt
més del que ningú hauria pogut
mai imaginar, fins a viure en l’interior de les persones. Elisabet sent
que el Pare, el Fill i l’Esperit són

Pocs dies abans de morir, formula aquesta convicció com el
resum de tot el que ha viscut:
«Això és el que ha fet de la meva
vida, li confesso, un cel anticipat:
creure que un Ésser, que s’anomena l’Amor, habita en nosaltres a
cada instant del dia i de la nit, que
ens demana viure en comunió amb
5

Els grans místics cristians han viscut per experiència pròpia la relació amb el Déu que
habita en el cor del creient. Elisabet de la Trinitat és un dels testimonis més eloqüents
d’aquest element central del missatge cristià.
ell» (Carta 330, a la senyora Gout
de Bize, 23 octubre 1906).

Xavier Miró

En definitiva, saber que Déu
habita en el nostre interior i dedicar-li la nostra atenció és, d’acord
amb l’experiència d’Elisabet de la
Trinitat, el camí de la veritable santedat i el secret de la felicitat, i per
això ho recomana amb insistència a
les persones que coneix.

D’altra banda, l’atenció al propi
interior que comporta aquesta
visió de l’existència cristiana no
suposa un tancament en si mateix
per oblidar-se dels altres, ni una
fugida de la realitat de cada dia. Es
tracta més aviat de centrar-se en
allò que realment té valor i deixar
de perdre el temps en coses que
només aparten de la veritable realització humana.

En una carta a una amiga diu:
«Penseu que esteu en ell, que ell
s’ha fet el vostre lloc d’estada aquí
a la terra. I, a més, penseu que ell
està en vós, que el posseïu en el
més íntim de vós mateixa, que a
qualsevol hora del dia i de la nit, en
les alegries o en les penes, l’hi podeu trobar, molt proper, ben endins. És el secret de la felicitat, és
el secret dels sants. Ells sabien molt
bé que eren “el temple de Déu”...»
(Carta 175, a Marie-Louise Ambry,
24 agost 1903).

En un altre text, Elisabet comenta en sentit personal i espiritual
una frase de l’Evangeli: «“Baixa de
pressa, que avui m’haig d’hostatjar
a casa teva” (Lluc 19,5). El Mestre
repeteix sense parar a la nostra
ànima aquestes paraules que un
dia va dir a Zaqueu. “Baixa de pressa.” Però què és aquest baixar que
ens demana sinó una entrada més
profunda en el nostre abisme interior? Aquest acte no és pas una
separació exterior de les coses exteriors, sinó, més aviat, una solitud
de l’esperit, un despreniment de
tot allò que no és Déu» (El cel en la
fe 7).

Sí, la felicitat es troba en el nostre interior, perquè allí és on hi ha
Déu. Aquest és el missatge que
continua proclamant la jove carmelita descalça de Dijon més de cent
anys després de la seva mort.

6

El primer centenari de la mort d’Elisabet de la Trinitat (2006)
va servir perquè recordés una mica més del que sabia d’ella. Havia conegut la seva vida i llegit alguna cosa de la seva obra, però
no el suficient per poder dir molt d’ella.
Voldria, però, transmetre uns petits detalls de la seva vida
abans d’entrar al Carmel. Els seus biògrafs parlen d’una nena amb
molt de “geni”. Si s’enfadava, s’enfadava de veritat. Un “dimoniet”, diríem. Les seves entremaliadures i el seu caràcter fort eren
causa d’amenaçar-la d’enviar-la al “Bon Pastor” (un reformatori
proper a casa seva). Això ens ho diu la seva germana Guita, dos
anys més petita.
Però té unes qualitats que faran que aquest caràcter fort de
la nostra Elisabet sigui posat al servei de Jesús, ja des de la seva
infància. I una d’aquestes qualitats és la seva gran aptitud per a la
música.
Exceptuant les classes al Conservatori, Elisabet no ha assistit
mai a cap escola. La senyoreta Irma Forey li dóna a casa lliçons de
formació general i literatura. Una formació deficient. Però des
15

la de Déu, la doctrina de sant
Pau que la va fer seva, amb
sant Joan de la Creu, amb el
místic Ruysbroek, que van influenciar fortament el seu itinerari espiritual.
Com diu sor Michelle, carmelita del monestir de Dijon
(gran coneixedora de sor Isabel
de la Trinitat): “ens interpel·la,
ens fa una crida personal intransferible a triar on volem
romandre, a deixar allò que és
superficial, en tots els sentits.
Tendir al silenci essencial que

em permetrà d’ESCOLTAR: ocupar totes les meves energies
només en el Senyor, caminar
cap a la simplicitat amb l’ascesi
de la PREFERÈNCIA. Trobar l’Essencial de l’essencial”, i amb
paraules de sant Joan de la
Creu: “Que no desechando nada del hombre ni excluyendo
cosa suya de este amor, dice
(Dt 6,5): Amarás a tu Dios de
todo tu corazón y de toda tu
mente, y de toda tu alma, y de
todas tus fuerzas” (2 Noche
Oscura 11,4).

Els escrits d’Elisabet
Correspondència:
346 cartes conservades (1882-1906)
Escrits íntims:
Un fragment del seu Diari (1899-1900)
17 Notes íntimes
Tractats Espirituals:
El cel en la terra (agost 1906)
Últim recés (agost 1906)
La grandesa de la nostra vocació
(setembre 1906)
Deixa’t estimar (octubre 1906)
Poemes: 125
14

Marià Rosanas, ocd

El testimoni d’una religiosa del convent de Dijon pot
resumir perfectament l’Elisabet orant: «Elisabet em
semblava la personificació de la pregària…»
Sense haver escrit mai res
sistemàtic sobre la pregària,
ella ens dóna la seva experiència en les seves obres. Crida
l’atenció veure com parla de
l’oració, no en un pla teòric,
sinó com una persona que viu
una realitat ben natural per a
ella mateixa. La presència de la
Trinitat havia envaït de tal manera tot el seu ésser que l’oració s’havia convertit en el respir de la seva ànima. Pregava
quasi com respirava.

Al Carmel li havien ensenyat
que la pregària ha de desbordar progressivament les hores
que li són consagrades i envair
així tot el dia, per convertir-se
en part integrant de la vida
entera i traduir-se en una activitat d’oració sense interrupció.
En una carta deixa transparentar el seu propi retrat:
«Una carmelita, estimada meva, és una ànima que ha contemplat el diví crucificat, que
l’ha vist oferir-se com a víctima
al seu Pare per les ànimes i,
reflexionant a la llum d’aquesta
gran visió (...) en la soledat i en
una oració ininterrompuda,
allargada a tots els actes. Des
d’aquí baix, la carmelita viu ja
la vida del cel.» (Carta 123)
La pregària porta intensitat
en la seva dinàmica i una fidelitat com la de Jesús que
«s’apartava de la multitud, i
anava a la muntanya a pregar»

Per comprendre la naturalesa de la pregària de sor Elisabet hem de descobrir el seu
projecte inicial. Elisabet entra
al Carmel sobretot per pregar.
Als 14 anys pot escriure aquestes línies sorprenents: «M’entusiasmava la pregària. Estimava tant el Senyor que ja abans
de la meva primera comunió
no comprenia que es pogués
entregar el cor a algú que no
fos ell.»
7

per ensenyar-nos amb la seva
actitud que l’home fràgil i dispers, com som nosaltres, necessita temps forts de pregària
per trobar-se amb el Pare. La
pregària contínua exigeix una
atenció amorosa, un desig
constant. Aquest desig ha de
ser alimentat perquè s’afebleix
al llarg del dia.

de la presència de Déu. Diu:
«La vida d’una carmelita és una
comunió ininterrompuda amb
Déu, des del matí fins a la nit i
des de la nit fins al matí. Si ell
no omplís les nostres cel·les i
els nostres claustres, que buits
estarien.» (Carta 123)
Com tots nosaltres, Elisabet
va haver de caminar també
pels camins de la pregària
mental, imposant-se temps
forts de pregària. Deia la mare
Germana, priora de Dijon: «Va
rebre un esperit de pregària
que l’hauria retingut hores a
l’església». Un dia li preguntà
una senyora amiga de la seva

Elisabet repetirà molt sovint
que «s’ha de viure en comunió
amb Déu tot el dia». Déu, que
està present en ella, il·lumina
la seva mirada i fortifica la seva
voluntat perquè el pugui trobar a través de tot. Farà de
l’instant present el sagrament
8

—des de petita tocava el piano—,
a l’amistat, molt afectuosa. Sor
Isabel tot el que veu al seu voltant (allò que la rodeja, la relació amb les persones que la coneixen, l’amor entranyable per
la seva família, la seva mare...),
ho viu, ho gaudeix sense possessió, sense superficialitat, amb
una mirada contemplativa i de
despreniment, mirant més enllà
de les coses, transcendint-les.

Veig una persona, una dona
unificada en l’AMOR, en Déu,
amb una simplicitat de vida. Sor
Isabel no anava pels “arrabales”
que ens diu Teresa de Jesús;
tota la seva afectivitat i la seva
intel·ligència l’encaminaven cap
a una sola direcció, una sola intenció que era la que omplia la
seva vida: Déu.
El Tot, la plenitud, ho troba
en el seu interior, és el “lloc” on
troba i viu Déu i en Déu ella, “el
cel a la terra” com ens diu en
diferents moments dels seus
escrits.
Apassionada per temperament, “de sensibilitat volcànica”, molt afectiva, espontània
sense aparences, sor Isabel canalitzà totes les seves forces i
energies ja des de petita —i no li
va ser gens fàcil—, en el seguiment de Jesús, en el fet d’estar
disponible per a ell amb una voluntat decidida, amb un cor net i
generós. Fa l’esforç constant de
deixar-se transformar per Jesús,
com l’únic camí per a encarnar
el voler de Déu en ella, una decidida voluntat d’identificar-se
amb ell, fins els darrers moments de la seva existència, viscuda amb una malaltia gravíssima que la va portar a la mort als
seus 26 anys.
En les seves cartes veiem sor
Isabel humana, molt sensible a
la bellesa de la natura, a l’art

Què m’ensenya? Què em contagia? Què ens està dient sor
Isabel a nosaltres que vivim de
vegades atabalats, amb presses,
passant d’una cosa a altra sense
aturar-nos, amb sorolls constants dins i fora nostre?
Crec que el missatge de sor
Isabel és actualíssim. Així com
santa Teresina ens va parlar i
ens parla sobre la tendresa i la
misericòrdia de Déu, sor Isabel a
mi em sembla que dóna una
resposta a la “fam” de felicitat
que senten moltes persones, al
buit que pateixen de sentit en la
vida, principalment aquí a l’Occident.
Sor Isabel de la Trinitat ens
vol ensenyar a descentrar-nos
de nosaltres per centrar-nos en
Déu, ens indica el camí, la font
d’aigua viva. Ella va pouar per
acollir la veritat no com un saber sinó com la llum que orienta
la seva vida, aliment per nodrir
la seva existència, amb la Parau13

M’han demanat una aportació sobre Isabel de la Trinitat. Veig
que és important la relació amb els sants, amb les persones que
han viscut a fons la fe, l’amor i l’esperança: ells són referents molt
grans, bàculs en el nostre camí de recerca i de vivència de la fe.
Tot això ho voldria compartir amb vosaltres.
Maria Alves. Carmel de Mataró
Vaig “descobrir” sor Isabel als 18 anys.
Ho recordo com si fos ara, llegint-la a la
muntanya, al costat d’una ermita. L’entorn de silenci i de solitud m’omplia de
pau, de desig de Déu, em despertava
unes ganes fortes d’entrar dins meu, de
relacionar-me amb el Déu de qui parlava
sor Isabel en els seus escrits.
Recordo també que em van impressionar vivament les fotos d’ella, el seu rostre
serè, la intensitat dels seus ulls, la mirada
de profunditat... Llavors em deia a mi mateixa: “Sí, vull ser de Jesús, vull entrar en
comunió d’amor i amistat amb Déu”. Sor
Isabel em contagiava i m’entrava una
gran nostàlgia de Déu.
Durant els anys que porto en el Carmel,
l’he llegida en diferents etapes de la meva
vida de carmelita: de novícia, els primers
anys de professa, molts anys al novembre, quan s’acostava l’aniversari de la seva mort, en el seu centenari... de nou he
tornat a llegir-la. Sempre em porta a la
mateixa cosa que he dit abans, desig de
Déu, d’unitat en L’AMOR.
Quins trets descobreixo en sor Isabel,
en els seus escrits, a través de les seves
cartes, i de la seva vida? Quin missatge té
en l’actualitat per a nosaltres?
12

Què m’ensenya?
Què em contagia?
Què ens està dient Elisabet a nosaltres que vivim
de vegades atabalats, amb presses,
passant d’una cosa a altra sense
aturar-nos, amb
sorolls constants
dins i fora nostre?

mare, què podia dir a Déu durant tanta estona. Elisabet li
contestà: «Senyora, ens estimem!».

quest estat elevat de l’oració,
que tan bé ens descriu santa
Teresa de Jesús. No podem
dubtar que ho va viure des del
moment que sent la seva ànima
ocupada per la Trinitat.

Elisabet té la consciència de
posseir unes veritats com Crist
crucificat o la presència de la
Trinitat que es converteixen en
el centre de tota la seva pregària. És dedica a la contemplació
amorosa d’aquestes veritats.
Després passa a un diàleg directe i personal amb Déu.

Amb 19 anys escriu: «L’oració! Quant m’agrada santa Teresa quan tracta d’ella, en parlar de la contemplació, d’aquest
grau de l’oració en el qual Déu
ho fa tot i nosaltres no fem res,
i uneix a ell mateix la nostra
ànima, que ja no som nosaltres
qui vivim. És ell qui viu en nosaltres.» (Diari 14, 20 febrer 1899)

Estem davant una oració
molt senzilla. Els actes d’intel·ligència i voluntat s’han fos en
un únic moviment de coneixement amorós que alimenta l’ànima durant l’oració. Aquesta
oració senzilla prescindeix dels
raonaments: són senzilles mirades on la intuïció ocupa més
lloc que el discurs. La simplificació pot arribar a tal punt que
l’única activitat de l’ànima sigui
la mirada en silenci.
Hi ha un grau superior d’oració en el qual l’activitat de
l’home passa a segon pla, per
deixar obrar a Déu. Es tracta de
l’oració passiva, infusa o mística. En aquest estat l’acció de
Déu predomina sobre l’acció de
l’home. Abans d’entrar al Carmel, Elisabet va poder fruir d’a-

Davant la mort, Elisabet insistirà com mai que cal deixar-se
estimar per l’amor misericordiós i salvador de Déu, tal com
diu en una carta: «Ell s’alegra
d’actuar en vostè pel seu amor i
la seva glòria i vol actuar ell sol,
encara que vostè no hagi fet res
per atraure’s aquesta gràcia,
(…) Ell l’estima així. Ho farà tot
per vostè, ell arribarà fins al
final.» (Deixa’t estimar, 5)
Hem d’intentar imitar l’actitud d’Elisabet, senzillament,
amb la pregària adquirida, mirant de reconduir les nostres
potències a una contemplació
que valori la intuïció per sobre
del discurs.
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INFANTESA I PRIMERA JOVENTUT
1880

Neix, el 18 de juliol, al campament militar d’Avor, prop de Bourges (França). El pare, Josep Catez, és un militar enèrgic i perseverant, fill d’una família pobra de la regió de Calais; la seva mare, meridional d’una bona sensibilitat i comunicativa.

1883

Neix Margarida, “Guita”. Dos caràcters ben diferents: el d’Elisabet fort i rabiüt, però amb molt bon cor, el de Guita més dolç.

1887
7 anys

Mor el seu pare d’una crisi cardíaca. Canvi de domicili familiar a
una zona més econòmica de Dijon. Per la finestra es veu un
edifici estrany: el Carme. Aviat comença els estudis de música.

1891 Primera comunió. “Ja no tinc gana, Jesús m’ha alimentat”.
10 anys Confirmació. Viu intensament els sagraments i la pregària.
1894 Decideix entregar-se a Crist, el seu estimat, i li ofereix la seva
14 anys virginitat.
“Jesús, de tu tinc l’ànima gelosa, / vull ser aviat la teva esposa.
/ Amb tu jo vull sofrir / i, per trobar-te, morir.”
Segueix els estudis musicals, però ara ja ho té molt clar: vol
entrar al Carmel.
Fins
1899

VIURE UN IDEAL: EL CARMEL
1901
21 anys

Acompanyada per la seva mare, entra al monestir de Dijon.
“No em penedeixo d’aquests anys d’espera, la meva felicitat
és tan gran, valia la pena comprar-la bé.”

1903

Professió religiosa. Malgrat el seu entusiasme, no ha pogut
evitar d’entrar en una etapa de dubtes previs al compromís.
L’amor i la fe són el seu secret per superar les dificultats. La
seva salut, ja tocada, se’n ressent.

1904

Escriu un dels seus textos més profunds, la pregària “Elevació
a la Santíssima Trinitat”, autèntic compendi de la seva senzilla teologia i nucli de la pròpia experiència. “Ja no sóc jo qui
visc; és Crist qui viu en mi”.

1905

Augmenten les crisis de salut. Gran activitat de correspondència. “El meu ideal és ser «Lloança de la seva glòria», (…) el
meu Espòs m’ha fet entendre que aquesta és la meva vocació
(…) a l’espera d’anar a cantar el Sanctus etern a la ciutat dels
sants”.

1906
26 anys

Pel març entra definitivament a la infermeria, però continua
redactant els seus millors escrits. El sofriment i l’Amor de
Crist, els escrits de sant Joan de la Creu, les cartes de sant
Pau i la seva implicació amb la Trinitat són els seus referents.
Pel setembre, acaba d’escriure el seu gran testament, una
guia per fer exercicis espirituals: “Últim recés”.
Augmenten els dolors, però manté la correspondència: “És el
meu Déu qui es complau a immolar la seva petita hòstia i
aquesta missa que Ell celebra amb mi (…) pot durar encara
molt de temps”. “Estimada mare: vaig trobant ja gust al meu
estimat Calvari i demano al meu Mestre que posi la meva
tenda al costat de la seva”.

9 de
novembre

Acompanyada de la comunitat, mor a les sis del matí. Les
seves darreres paraules: “Me’n vaig a la Llum, a l’Amor, a la
Vida!”.

Viu com els joves del seu temps. Li agrada viatjar, la muntanya,
el mar, relacionar-se amb els amics. Col·labora a la catequesi,
visita els malalts, fa pregària. Però ella camina decidida cap el
seu destí de carmelita, malgrat que la seva mare no vol parlarne fins que no faci els 21 anys.

1899 Segueix fent vida social. A les vetllades de ball els joves diuen:
19 anys “No és per a nosaltres, observeu la seva mirada…”, i una dama
li comenta: “Elisabet, tu veus Déu…”. Gran activitat literària:
poesies, el Diari, cartes, tot centrat en el seu amor intens a
Crist. Llegeix “Camí de Perfecció” de santa Teresa, que l’orienta
definitivament en la pregària.
1900 El P. Vallée, dominic, li fa comprendre i lliurar-se al Déu Pare,
20 anys Fill i Esperit Sant. Aquesta experiència trinitària l’acompanyarà
sempre. Ella mateixa escriu els seus propòsits: “Fer de la meva
vida una pregària contínua”, “treballar per assolir la santedat”,
ser “la imatge d’una veritable carmelita”.
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1984

És beatificada a Roma pel papa Joan Pau II.

2016

És canonitzada a Roma pel papa Francesc.
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