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En arribar un nou 7 de març, ens preguntem 
novament quin aspecte de la vida de la 
Luminosa pot ser particularment de llum per 
als nostres lectors en aquesta ocasió. Sembla el 

mateix joc de paraules que, tanmateix, es revela diferent 
any rere any, i que té un denominador comú, una sola 
arrel: la llum. Llum que procedeix d’una vida recolzada 
només, únicament en Déu, i que, per la seva pròpia natura, 
s’irradia i es difon més enllà de tota previsió humana. 

Una llum que la Serventa de Déu rep al seu torn d’una 
font inesgotable: l’Amor, amb majúscula. Un Amor que, 
vivint l’espiritualitat de la unitat, ella troba, amb una força 
irresistible, en l’amor recíproc que distingeix els deixebles 
de Jesús. «Tothom coneixerà que sou deixebles meus per 
l’amor que us tindreu entre vosaltres...». Una reciprocitat 
que aquells que han fet de la unitat el perquè de les seves 
vides experimenten com una continua novetat, com una 
encarnació sempre nova del Cel a la terra... I aquests «cels 
nous» que es van component regalen plenitud, alegria, 
vida sobrenatural.

Potser serà aquesta perenne novetat en allò quotidià 
el que ha dotat la vida de la Luminosa d’aquest frescor 
característic que tots coincideixen en subratllar. 
Preparant aquestes línies, dedicades a ella anualment, 
hem llegit novament els seus escrits. I amb una certa 
sorpresa hem constatat que no hi havia moltes referències 

explícites a aquest amor recíproc. Com pot ser? Semblava 
quasi una paradoxa, més encara tenint present tot el que 
ens ha deixat escrit. Però...

Sí, el motiu és molt senzill. La Lumi, com li dèiem 
familiarment, abans de parlar, vivia, i són innombrables 
les experiències, més o menys detallades, que evidencien 
que la reciprocitat era la constant de les seves relacions. 
No hi ha detall, per petit que sigui, que no mostri en 
algun dels seus innombrables matisos, aquest amor que 
va i que torna, aquest Amor que transforma els cors.

Seria llarg i en aquestes pàgines no hi ha espai per 
això, recollir algunes d’aquestes experiències. Per això 
hem transcrit alguna referència breu, per poder fer, 
ni que sigui un tast, d’aquesta dimensió relacional de 
l’experiència vital de la Luminosa. Quan assaborim 
alguna cosa gustosa, ens queda el desig de tornar a 
provar-ho. Que així sigui també amb aquestes pàgines: 
que ens deixen a l’ànima el desig d’«assaborir» aquesta 
vida d’amor recíproc, de vida de la Trinitat aquí a la terra, 
a la nostra quotidianitat.

Lola Díaz

Margarita Bavosi

AMB ellA, unA escolA de vidA

Seguim amb les entrevistes a persones que han tingut 
relació personal amb la Serventa de Déu. En aquest 
cas, Ana Mª. Sans, focolarina, amb qui va compartir 
un bon tram del Sant Viatge.

Vas conèixer la Luminosa des de la seva arribada a Espanya. 
Pots dir-nos la teva impressió en conèixer-la?

Parlaré només de la meva relació personal amb ella, per 
tant les coses que diré són fets concrets de la vida de cada dia.

En 1971, quan va deixar l’Argentina, va viatjar a Roma 
abans de venir a Espanya. L’avió va fer escala a Madrid, i des 
de l’aeroport de Barajas va trucar per telèfon al focolar i li 
vaig respondre jo. Venia com a responsable a Espanya, però 
ella no ho sabia. Em va parlar amb una veu plena d’afecte, 
com si em conegués de tota la vida. No recordo el que vam 
dir, però aquest primer contacte se’m va quedar ben gravat.  

Quan després va venir definitivament a Madrid, convivint 
amb ella vaig experimentar sempre una relació propera, 
senzilla, de família. Em feia sentir lliure i feliç, perquè et 
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Era una persona molt senzilla i no es feia problemes, quan 
s’equivocava demanava perdó i tornava a començar.

Quina «herència» t’ha deixat la Luminosa? Què has après 
d’ella?

Tot! El que ens transmetia no eren paraules, era vida. 
L’«herència» que la Luminosa va deixar a les persones  del 
Moviment és la unitat amb Chiara, com he dit abans, i també 
com va donar la seva vida per construir l’Obra de Maria a 

Espanya.
L’última vegada que la vaig veure 

a Rocca di Papa (Itàlia), quan ens 
acomiadàvem em va dir: «El més 
important que hem de fer en el 
focolar és viure l’amor recíproc. 
L’únic que has de fer és mantenir 
l’amor recíproc en el focolar i amb 
tota l’Obra». 

Aquestes paraules se m’han quedat 
gravades a l’ànima per a tota la vida, 
com el seu testament personal per a 
mi. 

També que ens va deixar com a 
«herència» tota la seva vida: el seu 
amor personal i concret, dins i fora 
del Moviment, la seva vida sempre 

projectada en el germà a qui estimava amb gran generositat 
com estimaria Jesús: «a mi m’ho vàreu fer». No deixava 
passar ni un dia sense restablir una relació, quan alguna cosa 
l’hagués trencada.

Des que va anar al cel sento que la Luminosa està sempre 
al meu costat, ajudant-me i ajudant-nos a viure la nostra 
espiritualitat, a construir l’Obra de Maria allí on estem amb 
el seu mateix zel i ardor.

Creus que les persones que la van conèixer es recorden d’ella?
Puc dir sense por a equivocar-me que la Luminosa ha 

deixat un estel de llum que segueix present en la vida dels 
qui l’hem coneguda. I no sols la recorden els qui formen part 
del Moviment, sinó també persones sense una referència 
religiosa que van tenir contacte amb ella. De fet la Luminosa 
amb constància i afecte s’interessava per les persones que 
havien conegut el Moviment i després se n’havien allunyat 
i de forma especial els qui no professaven una fe religiosa. 
Quan va morir va venir molta gent que feia temps no tenien 
contacte amb el Moviment. Va venir amb el seu marit una 
noia  que no vèiem des de feia anys. Em va dir que havia 
trucat per telèfon a tots els amics d’aquella època per donar-
los la notícia. I de sobte diu: «Saps que una d’aquestes 

tractava amb gran respecte, traient el millor de tu, sempre 
amb un amor exquisit.

Aquest «amor», quines característiques tenia? 
Aquests dies pensava: la Luminosa mereix estar en el 

primer lloc perquè ha sabut posar-se sempre en l’últim. 
Era la primera que es posava a rentar els plats, la primera 
que servia concretament cadascuna, sense distincions. Dic 
una cosa molt simple però que mostra la seva personalitat. 
Vivíem amb el més just, havíem de 
matinar per anar a treballar i teníem 
un sol despertador. La Luminosa era 
la primera en aixecar-se i feia el cafè 
per a totes. Amb el seu amor concret 
construïa un clima de família. Acollia 
el que deia una o l’altra, tot era 
important per a ella. I cadascuna se 
sentia estimada i contagiada a fer el 
mateix entre nosaltres i amb tothom. 

Era molt intel·ligent, es posava en 
l’últim lloc, però al mateix temps 
t’exigia que fossis el que havies de ser i 
donessis els passos que havies de donar. 
Un amor potent, exigent i fratern, que 
t’ajudava a créixer i madurar.

Era molt detallista, atenta sempre a 
un aniversari, amb una felicitació o una trucada. Quan sabia 
una bona notícia o una dificultat d’algú, es feia present amb 
paraules plenes de Saviesa, manifestant un amor personal 
cap a cadascú. Per això immediatament va ser acceptada i 
estimada per tothom.

Chiara Lubich la va definir com un reflex fidel del Carisma de 
la Unitat. Com era la relació entre elles?

Per a la Luminosa el més important era la unitat amb 
Chiara i això ens transmetia. Ha estat una vertadera escola 
per a mi i per als qui van tenir contacte amb ella. Moltes 
vegades deia: «No voldria mai ser una càrrega per a Chiara» 
i això li feia superar les dificultats i estar sempre «resolta». 
Vivia pel que Chiara vivia i tractava d’actuar de seguida el 
que ella deia. 

Quan escoltava Chiara en una trobada, tan bon punt 
acabava la reunió, la Luminosa li escrivia una nota dient-li el 
que havien significat per a ella les seves paraules, adherint-
hi totalment. Era d’una immediatesa extraordinària. 
Mantenien una relació epistolar freqüent i profunda.

Sí, era un reflex fidel del Carisma de la Unitat. S’esforçava 
a viure l’espiritualitat de la unitat, fins i tot en les coses més 
petites amb una gran serietat per fer bé la voluntat de Déu. 
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persones precisament en aquests dies ha rebut una carta de la 
Luminosa? Saps que aquella altra...?». Es posava en evidència 
que aquestes persones que no participaven en el Moviment 
continuaven tenint relació personal amb la Luminosa.

També va venir el germà d’una focolarina i em va dir: 
«Saps, jo no hi crec, però t’asseguro que la Luminosa no ha 
mort. No pot morir, perquè ha sembrat bona llavor i la bona 
llavor no mor mai». M’ho deia commogut i jo constatava que 
ell i totes aquestes persones havien estat tocades per Déu a 
través de la relació amb la Luminosa.

S’ha dit que era elegant. On posaries l’arrel d’aquesta 
«elegància»?

Moltes persones quedaven impressionades per la seva 
harmonia en el vestir. L’arrel d’aquesta harmonia era que ho 
feia «per Jesús», per estimar la persona amb qui es trobaria. 
Per Ell es pentinava, es posava un fulard, un collar... Si la 
persona era jove es vestia tan juvenil com podia i posava la 
mateixa atenció si era un adult. Moltes vegades la vaig ajudar 
a pentinar-se i mentre ho feia parlàvem. Sovint em deia: 
«Em pentines per estimar Jesús en les persones que veuré, 
veritat?». Volia tenir la certesa que aquell moment era viscut 
per Déu, perquè per a ella l’important era estimar també 
amb el pentinat, el vestit, com es pentinaria o vestiria Maria 
si visqués en aquesta època i així fer veure la bellesa de Déu... 

Quin era el secret de la Luminosa?
És difícil dir-ho, perquè era molt rica la seva relació amb 

Déu i els germans.  Aquesta relació es recolzava en els dos 
pilars de la nostra espiritualitat: l’amor a Jesús abandonat i 
la unitat. 

Sabia estar al joc de Jesús i descobrir l’amor de Déu en 
els dolors grans o petits.  La seva vida era sòlida, recolzada 
només en Déu, amb una virtut tan natural que no es veia. 
Només es posava de relleu el seu amor concret i, més enllà 

del que ella estigués vivint, estava sempre resolta i mostrava 
l’alegria i la pau del Ressuscitat. 

Quan a la fi de 1980 Chiara va donar a tot el Moviment un 
impuls nou cap a la santedat, la Luminosa va agafar al vol la 
proposta i es va llançar amb tenacitat a viure la «tensió a la 
santedat». I dia rere dia vam veure una transformació en la 
seva vida. 

Conversant amb ella moltes vegades em deia: «Viure la 
“tensió a la santedat” vol dir viure bé el moment present, 
aquest moment únic que tens a la mà. Per exemple, si veus 
alguna cosa desordenada, ordena-la, posa el vas al seu lloc, 
acaba el que estàs fent sense deixar les coses a meitat… i fes-
ho per Jesús…». 

El secret de la Luminosa era una vida profunda centrada 
en Déu, un gran amor a Jesús Abandonat i la unitat amb 
tothom segons la nostra espiritualitat comunitària.

La presència de Jesús entre els que s’uneixen en el Seu nom, 
és un punt essencial de l’espiritualitat de la unitat. Explica’ns un 
exemple de la seva vida com a responsable de la formació de les 
persones del Moviment.

Quan havia de preparar una xerrada, no parlava en públic 
sense contrastar-ho abans amb alguna de nosaltres. Moltes 
vegades m’he trobat fent aquest «treball» amb ella i això em 
posava davant la responsabilitat de dir el que, al meu parer, 
no anava bé en el seu discurs. La Luminosa no «raonava» 
(en el sentit d’excusar-se o rebutjar la meva proposta), 
m’escoltava atenta i prenia seriosament el que li deia, refent el 
text amb els meus suggeriments. Al final, ho rellegíem juntes 
i el retocàvem segons ens semblava millor a les dues.

Ella estava convençuda que Jesús enmig és l’«únic mestre» 
per la formació de les persones i per tant vivia amb totes les 
seves forces perquè la seva presència estigués sempre en el 
focolar i en tot el Moviment.

La responsabilitat comporta el risc d’una autoritat mal entesa. 
Com vivia aquest aspecte?

La Luminosa era la nostra responsable i la relació amb 
ella era molt senzilla. Podria dir que tenia tots els sabors: de 
mare, germana, amiga.

Una vegada em vaig traslladar com a responsable a una 
ciutat on hi havia algunes dificultats. La Luminosa em va 
acompanyar al tren i en acomiadar-nos em va dir: «Si vols 
aplegar moltes persones i portar-les a Déu, no ho facis “des 
de dalt” perquè llavors aplegaràs poc; has de ser com una 
pala que es fica sota terra i aplega molt ...».

Era la seva fotografia. L’autoritat per a ella era una crida 
com la de sant Pere: «M’estimes més que aquests?». Un plus 
d’amor per servir els altres. 
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esclAts de lluM

«Explicant després les meves experiències a A., ella de seguida 
m’ha explicat les seves, i em donava les gràcies pel què li havia 
dit. Sentia que dins cadascuna de nosaltres havíem construït 
alguna cosa. Sens dubte, Jesús enmig havia fet créixer Jesús en 
cadascuna». (d’un diari de 1971)

Voldria demanar-te perdó a tu i a totes… No ho dic com una 
frase feta, sinó perquè és el que sento més profundament. Al 
mateix temps sóc feliç, amb l’ànima lliure, perquè si Jesús i 
Maria em volen tal com sóc, per tant també vosaltres em voleu 
així, veritat? Us demanaria una cosa: no us atureu mai a les 
coses que dic o com les dic, perquè en la meva ànima no són 
així. D’aquesta manera ens ajudarem recíprocament a mirar-
nos tal com Déu ens veu i per tant en la veritat». (d’una carta 

de 1973 a una focolarina)

«Ens deixem tractant d’aprofundir entre nosaltres les relacions 
trinitàries de manera que la realitat de la família sempre estigui 
viva al focolar». (d’una carta de 1974 als focolars)
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«…perquè em sembla que l’experiència que hem d’aconseguir 
que facin aquestes joves és una experiència de relació trinitària, 
és a dir de vida sobrenatural… El primer dia fem el pacte (de 
l’amor recíproc n.d.r.) que és importantíssim, ja que serà una 
manera de participar, de comprometre’s no amb paraules, sinó 
amb la vida, al donar aquest pas…». (d’una carta de preparació 

al Congrés Gen 1978)

«Sobre la base de l’amor recíproc, “tallar” per estimar millor 
Déu i el proïsme». (propòsit quotidià d’un diari de 1982)

«Ajudem-nos a viure-ho. Per part meva et prometo que 
m’esforçaré a fer-ho i si no afluixem, sinó que al contrari 
enfortim cada vegada més aquesta vida en nosaltres i entre 
nosaltres, el Regne del Cel, que ja està enmig nostre, es farà més 
evident, produint totes aquelles conseqüències que porta amb 
si». (d’una carta de 1981 a una jove)

«No importa quan es realitzarà aquesta perfecció de l’amor, 
que és l’amor recíproc, però nosaltres sabem que arribarà si som 
fidels a estimar sempre tothom qui ens passi pel costat». (d’una 

carta de 1982 als membres del Moviment)

Oració
Davant teu, Senyor, dirigim la mirada
cap a la nostra germana Luminosa,

que va ser en aquesta vida
un testimoni del teu amor i

es va saber oferir, amb alegria i entrega, als 
altres.

La llum que en ella brillà
la va fer un mirall viu

de la teva resurrecció permanent entre nosaltres.

Et preguem que es dugui a terme
la seva beatificació, 

que sigui un do per a l’Església
i que l’Esperit Sant ens faci gaudir  

de la mateixa lluminositat
que ella va posseir,

perquè en el món sencer
regni la pau, la fraternitat i l’amor.

Per la seva intercessió, concedeix-nos la gràcia
que ara amb fe et demanem. Així sigui.

(D’acord amb els decrets del papa Urbà VIII, declarem que no es pretén en absolut prevenir el judici de 
l’autoritat eclesiàstica i que aquesta pregària no té cap finalitat de culte públic).

Els qui rebin gràcies o vulguin aportar els seus testimonis poden fer-ho a la Postulació de la Causa: 
C/Poniente 28, 28290 Las Matas (Madrid). e-mail: causaluminosa@telefonica.net


