
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Barcelona, 9 de febrer de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

La Junta directiva de l’URC amb els bisbes de la CET 

Silencio de Scorsese 
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Els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2017 ha tingut lloc la reunió n. 221 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Tiana. La 
reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi 
han assistit tots els seus membres. 

En començar, els bisbes han tingut un record i una pregària per Mons. Jaume Camprodon 
i Rovira, bisbe emèrit de Girona, que va morir el passat 26 de desembre de 2016. 

Els bisbes s’han reunit amb la Junta Directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) 
per dialogar amb ells sobre «la situació actual de la vida religiosa en el context de l’Església 
i la societat de Catalunya». 

En nom dels religiosos, han fet les diverses intervencions el president de la URC, P. Màxim 
Muñoz, claretià; la vicepresidenta, Gna. Rosa Masferrer, religiosa de Sant Josep de Girona; 
el secretari, Gmà. Lluís Serra, marista; la Gna. Consol Muñoz, franciscana missionera de 
la Immaculada Concepció; el P. Llorenç Puig, jesuïta; el P. Eduard Pini, escolapi; i la Gna. 
Mercè Arimany, superiora general de les germanes hospitalàries de la Santa Creu. 

En un interessant diàleg entre tots s’ha posat en relleu el bon clima de col·laboració i 
confiança que hi ha entre els membres de la Vida Consagrada i les diòcesis. S’han valorat 
les debilitats i les fortaleses que es viuen en aquests moments, així com també les noves 
oportunitats que s’estan plantejant en la missió evangelitzadora a la nostra terra. 

Els bisbes han encoratjat els religiosos pel treball que estan fent en els camps de 
l’ensenyament, la sanitat, la solidaritat..., tot agraint els carismes que la vida consagrada 
aporta al conjunt de tota l’Església i, més en concret, a les Esglésies diocesanes que formen 
la Conferència Episcopal Tarraconense. 

Conferència Episcopal Tarraconense: reunió n. 221 
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El Sr. Francesc Roig Queralt, que inicia aquests dies el seu servei com a nou president de 
Càritas Catalunya, ha exposat als bisbes un informe global de les accions de les Càritas 
Diocesanes de Catalunya envers les persones refugiades. Ha explicat també alguns dels 
objectius que en l’àmbit de la coordinació es proposen des de Càritas Catalunya. 

Mons. Agustí Cortés, bisbe encarregat de la Pastoral Familiar a la CET, ha presentat una 
reflexió sobre l’aplicació pastoral de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia del papa 
Francesc. Així mateix, ha anunciat la celebració d’una trobada de les famílies cristianes a 
la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona el proper 26 de març, organitzada per les 
Delegacions de Pastoral Familiar de les diòcesis catalanes com a clausura de la setmana 
de la Família i de la Vida. 

Els bisbes han tractat diverses qüestions sobre el Gabinet d’Informació de l’Església a 
Catalunya (GIEC), la documentació dels arxius eclesiàstics, i les traduccions dels textos 
litúrgics. 

Mons. Joan Enric Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç econòmic 
de l’any 2016 i el Pressupost de l’any 2017 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat 
estudiats i aprovats. 

Els bisbes han aprovat el nomenament dels nous president i vicepresidenta de l’Associació 
Bíblica de Catalunya que són el Dr. Joan Ferrer Costa, laic de la diòcesi de Girona i la Llic. 
Esperança Amill Rocamora, laica de l’arxidiòcesi de Tarragona. 

Així mateix, Mn. Gabriel Carrió, prevere de l’arquebisbat de Barcelona, ha estat 
nomenat  consiliari de l’associació Pueri Cantores. 

  

Tiana, 1 de febrer de 2017 
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(ZENIT – Roma - 26 gener, 2017).- La Familia Vicenciana en todo el mundo inaugura un 
año Jubilar en el que recuerda el cuarto centenario del nacimiento de su carisma de servicio 
a los pobres. Lo indica la oficina del prensa de la 
congregación precisando que el jubileo lleva el 
lema: “Fui forastero y me recibiste…” (Mt 25, 35). 

El año de 1617 es decisivo en la vocación de san 
Vicente de Paúl por dos acontecimientos: el 25 de 
enero, Fiesta de la Conversión de San Pablo, el 
santo predicó el “Primer Sermón de la Misión” en 
Folleville (Francia) tras la confesión, días antes, de 
un campesino moribundo que lo hizo darse cuenta 
del abandono espiritual de los pobres del campo; y 
unos meses más tarde, en agosto del mismo año, 
en su experiencia como párroco del pueblo de 
Châtillon, se vuelve a encontrar con la pobreza y la 
miseria que le transforman la vida al santo de la 
caridad. 

Vicente de Paúl percibe que era necesario “instruir 
a la gente”, hacerles conocer su dignidad, 
cambiarles a niveles más elevados en cuanto 
seres humanos y enseñarles las verdades del 
proyecto de Dios. Los acontecimientos de Folleville 
y de Châtillon marcaron entonces, en 1617, el inicio del carisma vicenciano, hoy con 400 
años de caminar, al servicio de los más necesitados, a ejemplo de su fundador san Vicente 
de Paúl, patrono universal de las obras de la caridad. 

1617-2017: Inicia el jubileu de la Família Vicenciana 
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En la actualidad, la Familia Vicenciana está conformada por 225 ramas de diferentes 
comunidades de vida consagrada y asociaciones laicales en más de 80 países alrededor 
del mundo. Entre las ramas más destacadas y conocidas se encuentran la Asociación 
Internacional de la Caridad (AIC), la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad 
(fundada con Santa Luisa de Marillac), la Sociedad de San Vicente de Paúl, (fundada por 
el beato Federico Ozanam), la Asociación de la Medalla Milagrosa, las Juventudes 
Marianas Vicencianas (JMV), los Misioneros Seglares Vicentinos (MISEVI), las Hermanas 
de la Caridad de Santa Juana Anthida Touret y muchos otros. 

La Familia Vicenciana está 
presente en cinco continentes 
con ministerios muy variados: 
misiones, obras de salud, 
atención a los habitantes de la 
calle, refugiados, niños 
abandonados, madres 
cabezas de hogar, educación, 
formación, y obras de 
promoción y desarrollo. El 
Superior General de la 
Congregación de la Misión y 
de la Compañía de las Hijas 
de la Caridad, P. Tomaž 
Mavrič, C. M. ha venido 
animando a vivir este año con 
la experiencia de cuatro 
proyectos comunes: 
 
1. La Peregrinación de la 
reliquia del Corazón de san 
Vicente de Paúl, que iniciará 
el 25 de enero en Folleville, 
Francia y con el cual se 
espera recorrer todos los 
países donde hay presencia 
vicenciana. 

2. La realización de un 
proyecto en el cual puedan 
intervenir todas las ramas de 
la Familia Vicenciana y que 
sea en beneficio de los sin 
hogar, por ejemplo, 
forasteros, refugiados, 

desplazados y migrantes. 

3. Un simposio Internacional, en el cual se reflexionará sobre la actualización del 
carisma de la misión y la caridad, y que se realizará en Roma (13 – 15 de octubre), 
y que incluye un encuentro de la Familia Vicentina con el papa Francisco. 

4. Festival Internacional de Cine: una competencia internacional con un enfoque sobre 
la vida de san Vicente de Paúl. 
 

(Para mayor información: P. J. Agostino, CM., vfo@famvin.org) 
 

mailto:vfo@famvin.org
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L’ADMIRACIÓ DAVANT LES OBRES QUE DÉU FA: 

«EL TOTPODERÓS OBRA EN MI MERAVELLES» (LC 1,49) 

Missatge del sant pare Francesc 
per a la XXV Jornada Mundial del Malalt 2017 

11 de febrer de 2017 

Benvolguts germans i germanes, 

El proper dia 11 de febrer se celebrarà a tota l’Església, i especialment a Lourdes, la XXV 
Jornada Mundial del Malalt, amb el tema: «L’admiració davant les obres que Déu fa: “El 
Totpoderós obra en mi meravelles” (Lc 1,40)». Aquesta Jornada, instituïda pel meu 
predecessor sant Joan Pau II l’any 1992 i celebrada per primera vegada precisament a 
Lourdes l’11 de febrer de 1993, constitueix una ocasió per a posar atenció a la situació dels 
malalts i de tots els qui sofreixen en general; i, al mateix temps, és una crida adreçada als 
qui es lliuren en favor seu, començant pels seus familiars, els agents sanitaris i voluntaris, 
perquè donin gràcies per la vocació que el Senyor els ha donat d’acompanyar els germans 
malalts. A més, aquesta celebració renova en l’Església la força espiritual per a realitzar de 
la millor manera possible aquesta part essencial de la seva missió que inclou el servei als 
darrers, als malalts, als qui sofreixen, als exclosos i marginats (cf. Joan Pau II, Motu proprio 
Dolentium hominum, 11 febrer 1985, 1). Els encontres de pregària, les litúrgies 
eucarístiques i la unció dels malalts, la convivència amb els malalts i les reflexions sobre 
temes de bioètica i teologicopastorals que se celebraran aquells dies a Lourdes, donaran 
una aportació nova i important a aquest servei. 

Situant-me ja des d’ara espiritualment davant la gruta de Massabielle, davant la imatge de 
la Verge Immaculada, en la qual el Totpoderós ha fet meravelles per a la redempció de la 
humanitat, vull expressar la meva proximitat a tots vosaltres, germans i germanes que viviu 
l’experiència del sofriment, i a les vostres famílies; així com el meu agraïment a tots els qui, 
segons les diferents ocupacions i a tots els centres de salut repartits arreu del món, 

Missatge del papa Francesc per a la XXV Jornada Mundial del Malalt  
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treballen amb competència, responsabilitat i dedicació per al vostre alleujament, la vostra 
salut i el vostre benestar diari. M’agradaria animar tots els malalts, les persones que 
pateixen, els metges, infermeres, familiars i voluntaris, que vegin en Maria, Salut dels 
malalts, aquella que és per a tots els éssers humans garant de la tendresa de l’amor de 
Déu i model d’abandó a la seva voluntat, i que sempre trobin en la fe, alimentada per la 
Paraula i pels sagraments, la força per estimar Déu i els germans en l’experiència també 
de la malaltia. 

Com santa Bernardeta som sota la mirada de Maria. La humil noia de Lourdes explica que 
la Mare de Déu, a la qual anomenava «la Senyora bonica», la mirava com es mira una 
persona. Aquestes paraules senzilles descriuen la plenitud d’una relació. Bernardeta, 
pobra, analfabeta i malalta, se sent mirada per Maria com a persona. La Senyora bonica li 

parla amb molt de respecte, sense 
llàstima. Això ens recorda que cada 
pacient és i serà sempre un ésser 
humà i ha de ser tractat en 
conseqüència. Els malalts, com les 
persones que tenen una discapacitat 
fins i tot molt greu, tenen una dignitat 
inalienable i una missió en la vida, i 
mai no es converteixen en simples 
objectes, encara que a vegades 
puguin semblar merament passius, 
però en realitat mai no és així. 

 Bernardeta, després d’haver estat a la 
Gruta i gràcies a la pregària, 
transforma la seva fragilitat en suport 
per als altres, gràcies a l’amor es fa 
capaç d’enriquir el seu proïsme i, 
sobretot, d’oferir la seva vida per la 
salvació de la humanitat. El fet que la 
Senyora bonica li demani que pregui 
pels pecadors, ens recorda que els 
malalts, els qui sofreixen, no sols 
porten amb ells el desig de curar-se, 
sinó també el de viure la vida pròpia de 
manera cristiana, arribant a donar-la 
com a veritables deixebles missioners 
de Crist. A Bernardeta, Maria li va 
donar la vocació de servir els malalts i 
la va cridar perquè es fes Germana de 

la Caritat, una missió que ella va complir d’una manera tan alta que es va convertir en un 
model per a tots els agents sanitaris. Demanem, doncs, a la Immaculada Concepció la 
gràcia de saber veure sempre el malalt com una persona que, certament, necessita ajuda, 
a vegades fins i tot per a les coses més bàsiques, però també porta amb ell un do per a 
compartir amb els altres. 

La mirada de Maria, Consoladora dels afligits, il·lumina el rostre de l’Església en el seu 
compromís diari en favor dels necessitats i els qui sofreixen. Els fruits meravellosos 
d’aquesta sol·licitud de l’Església envers els món del sofriment i la malaltia són motiu 
d’agraïment al Senyor Jesús, que es va fer solidari amb nosaltres, en obediència a la 
voluntat del Pare i fins a la mort en la creu, perquè la humanitat fos redimida. La solidaritat 
de Crist, Fill de Déu nascut de Maria, és l’expressió de l’omnipotència misericordiosa de 
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Déu que es manifesta en les nostres vides —especialment quan és fràgil, ferida, humiliada, 
marginada, sofrent—, infonent en ella la força de l’esperança que ens ajuda a aixecar-nos 
i ens sosté. 

Tanta riquesa d’humanitat i de fer no ha de perdre’s, sinó que ens ha d’ajudar a fer front a 
les nostres debilitats humanes i, al mateix temps, als reptes actuals en l’àmbit sanitari i 
tecnològic. En la Jornada Mundial del Malalt podem trobar una nova motivació per a 
col·laborar en la difusió d’una cultura respectuosa de la integritat i dignitat de les persones, 
fins i tot a través d’un enfocament correcte de les qüestions de bioètica, la protecció dels 
més dèbils i la cura del medi ambient. 

Amb motiu de la XXV Jornada Mundial del Malalt, renovo, amb la meva pregària i el meu 
encoratjament, la meva proximitat als metges, als infermers, als voluntaris i a tots els 
consagrats i consagrades que es dediquen a servir els malalts i necessitats; a les 
institucions eclesials i civils que treballen en aquest àmbit i a les famílies que cuiden amb 
amor els seus familiars malalts. Desitjo que tots siguin sempre signes joiosos de la 
presència i de l’amor de Déu, imitant el testimoni resplendent de tants amics i amigues de 

Déu, entre els quals 
menciono sant Joan de 
Déu i sant Camil de Lel·lis, 
patrons dels hospitals i 
dels agents sanitaris, i la 
santa Mare Teresa de 
Calcuta, missionera de la 
tendresa de Déu. 

Germans i germanes, 
malalts, agents sanitaris i 
voluntaris, elevem junts la 
nostra pregària a Maria, 
perquè la seva intercessió 
maternal sostingui i 
acompanyi la nostra fe i 
ens obtingui de Crist, el 

seu Fill, l’esperança en el camí de la guarició i de la salut, el sentit de la fraternitat i de la 
responsabilitat, el compromís amb el desenvolupament humà integral i l’alegria de la 
gratitud cada vegada que ens sorprengui amb la seva fidelitat i la seva misericòrdia. 

 

Maria, Mare nostra, 
que en Crist ens aculls com a fills, 
enforteix en els nostres cors l’espera confiada, 
auxilia’ns en les nostres malalties i sofriments, 
guia’ns fins a Crist, fill teu i germà nostre, 
i ajuda’ns a encomanar-nos al Pare que realitza obres grans. 

 

Us asseguro el meu record constant en la pregària i us imparteixo de cor la benedicció 
apostòlica. 

Francesc 

Vaticà, 8 de desembre de 2016 

Festa de la Immaculada Concepció 
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El sábado 4 de febrero, la Congregación de Religiosas Pureza de María, celebró la 
profesión perpetua de la H.Anielka Oporta, la profesión temporal de la H.Scarleth Meneses 
y la Iniciación al Noviciado de Roraima Rodríguez. Todo tuvo lugar en la Eucaristía 
celebrada en la capilla del Noviciado Pureza de María en Sant Cugat. 
 
La ceremonia estuvo presidida por Josep Giménez SJ y concelebrada por Josep Manel 
Vallejo OMF y Félix Chirino OMD. Asistieron la comunidad del Noviciado, la comunidad de 
las Hnas de la Pureza del Colegio Pureza de María de Sant Cugat, además de algunos 
familiares, amigos y padres del Colegio y miembros de distintas Congregaciones presentes 
en Cataluña. 

 

Pureza de Maria: Professió temporal i perpètua  
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 El fet religiós en la Catalunya del futur 
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El sol del capvespre es reflecteix a les aigües del llac. A poc a poc, una foscor tímida 

s’apodera de la tarda. Jesús vol creuar amb la barca a l’altra banda de la riba. Mentre 
s’endinsa amb els deixebles a les aigües, seguits d’altres barques, la gent queda enrere. 
Ha estat un dia d’activitat intensa. Hi ha necessitat de descans, de soledat, de silenci, de 
pregària. Jesús se situa a popa i es posa a dormir amb el cap al coixí. Un son profund 
després del tràfec de la jornada. Els deixebles maniobren amb destresa per no importunar-
lo. De sobte, sense haver-ho pogut preveure, s’aixeca un temporal de vent tan fort que les 
onades cauen sobre la barca i, de mica en mica, 
l’omplen d’aigua. L’experiència com a pescadors no és 
suficient per resoldre l’emergència. Els deixebles viuen 
un procés en tres temps. 

 
Primer, l’enfonsament. La barca en la qual va 

Jesús, com l’Església d’avui, com les comunitats 
cristianes, com les congregacions religioses, pateix 
enmig d’un onatge que resulta gairebé irresistible. Els 
vents no són favorables. L’aigua cau a plom amb força i agressivitat. Els deixebles 
desperten Jesús: «Mestre, mestre, ens enfonsem!» Un vessant del silenci de Déu. Déu 
sembla absent. No s’adona de la nostra angoixa. Ens enfonsem. Com pot estar dormint 
mentre estem en perill i amenaçats de mort? Ens demana anar a l’altra riba i ens endinsem 
en un remolí de vent i d’onatge. L’Església, les comunitats, les congregacions, en alguns 
moments, sembla que s’enfonsen. Els elements són molt adversos. 

 
Segon, la bonança. Els pescadors, avesats a tota 

situació a l’aigua, ara no poden confiar més en la seva 
experiència. Només els queda una opció. Cal obrir els 
ulls a Jesús perquè s’adoni del perill en què es troben. 

Com pot estar adormit amb aquestes sacsejades tan 
violentes? Ens enfonsem sense remei. L’aigua omple 

la barca. Li resen a crits. Cal despertar el mestre. Ell sap 
què fer en aquestes situacions límit. Jesús veu el rostre desencaixat dels seus deixebles i 
observa l’onatge desfermat que sacseja la barca. Renya el vent (la causa) i increpa l’aigua 
(la conseqüència). El vent amaina i a continuació es produeix una gran bonança. Un canvi 
radical. Els deixebles han estat incapaços de regular els esdeveniments. La confiança en 
Jesús els lleva l’angoixa i els evita l’enfonsament. 

 
Tercer, la fe. Els deixebles saben navegar molt, 

però només fins a cert punt. Ignoren la interpretació dels 
signes. Ells han volgut obrir els ulls a un Jesús que 
sembla absent, però ara és Jesús qui els obre els ulls a 
ells. Per què sou tan porucs? On és la vostra fe? Quan 
l’Església, les comunitats, les congregacions són 
endutes per la por, el diagnòstic és clar: manca de fe. Es 
pregunten per la força de Jesús, però Jesús vol que 
tinguin en ells mateixos, en el seu interior, la força de la fe. Per a això, cal que ens espolsem 
les pors que ens paralitzen. 

 

Lluís Serra Llansana 

Ens enfonsem 

Quins vents i onades 
en enfonsen avui la 
barca? Quins són els 
nostres sofriments? 

Com podem assolir la 
bonança? Els apòstols 
resen a crits. Què fem 

nosaltres? 

Tenim pors? Tenim 
fe? Què ens demana 

Jesús quan ens 
enfonsem? 



  
 
 
 

    12 | 43 

 
 

 

 
connecta’t a la xarxa. Trobada de 

Pastoral Juvenil Vocacional. Els llenguatges i els 
canals de comunicació canvien, però el missatge de 
Jesús no canvia. Com transmetre i contagiar la fe.  

 
Participants: hi han participat prop de 60 persones 
dedicades a la coordinació, animació i acció pastoral. 

Programa de la trobada 
 9:30h Acollida 
 10h Pregària 
 10:30h Ponència i dinàmica Connecta't a 

la xarxa  
a càrrec de Nubar Hamparzoumian, sj 

 11:45h Descans 
 12:15h a 13:30h Taula rodona per 

conèixer bones pràctiques i diàleg, amb 
les persones que han portat les bones 
pràctiques i el ponent del matí. 

Data: 4 de febrer de 2017, dissabte 

Lloc: Escola Labouré (Elisabets, 8-10, 08001 – Barcelona), de les Filles de la Caritat. 
 

“No hauríem entrat mai a la vostra web i no crec que hi tornem” 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/no-hauriem-entrat-mai-vostra-web-no-crec-hi-
tornem 
 http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/no-hauriem-entrat-mai-vostra-web-no-crec-hi-tornem 

  

(Jordi Llisterri –CR- 7/02/2017) Ho explicaven així de clar dos joves a un grup de religiosos: 
“No hauríem entrat mai a la vostra de web i no crec que hi tornem a entrar; i si per casualitat 
hi tornen, és probable que la web estigui igual de la darrera vegada que hi entrar”. 

La vocalia de 
pastoral juvenil 
de la Unió de 
Religiosos de 
Catalunya va 
fer aquest 
dissabte una 

proposta 
arriscada. Va 
convocar una 
jornada de 
formació sobre 
la presència de 
la vida religiosa 
a internet i a les 
xarxes socials. I 
va demanar a 

Trobada de Pastoral Juvenil Vocacional. 
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dos joves vinculats a grups de joves dels jesuïtes i de La Salle que entressin a les webs 
d'algunes institucions religioses i donessin la seva opinió als participants de la jornada. 

Uns seixanta religiosos van escoltar el que pensaven els joves. Que són espais pensats 
per a  gent gran sense escoltar als joves, que no s'actualitzen, que molta foto institucional, 
que no trobes el que busques, que massa lletra i poca infografia, i que en general l'estètica 
és –sent generosos– de fa 20 anys. Aquesta és la sincera impressió dels dos joves, 
el Rafael i el Nil. 

La jornada de formació a l'Escola Labouré de Barcelona va servir per constatar moltes de 
les mancances de la presència en les xarxes socials de la vida consagrada, i en general 
del fet religiós. De penjar una web estàtica i esperar que la gent hi entri. 

El claretià Benjitu Bareto va obrir la jornada remarcant 
que “els joves avui estan on està el wi-fi“. El jesuïta 
i comunicador Nubar Hamparzoumian va fer ponència 
principal per destacar la importància que la comunicació 
també en el món digital. “Tenim el millor model: Jesús; el 
millor missatge:la Bíblia; i la millor marca: la creu; però 
moltes vegades tenim mal venedors” va reconèixer. 

Una presència a la xarxa que demana estratègia, “i això 
vol dir que no ho pot fer qualsevol perquè no tots sabem 
fer de tot”. I flexibilitat per adaptar-se a allò que és nou i 
descartant el que no funciona.  

Però també va insistir en no desvincular el contacte 
personal de la presència en el món digital. I això demana 
sobretot temps per dedicar als altres: “Si la nostra vida 
com a religiosos transmet més agobi que la d'un pare de 
família, vol dir que la nostra vida no va”. 

Intervencions com la de l'escolapi Aniol Noguera també van posar de manifest les 
limitacions de les xarxes socials per acompanyar als joves i per iniciar processos 
vocacionals: “La natura és el millor espai wi-fi per connectar amb els joves”. És a dir, la 
importància de les relacions personals i de dedicar temps.  

També és un servei ajudar als joves a desconnectar de les xarxes. La jornada de la vocalia 
de joves de la Unió de Religiosos va servir per sensibilitzar a les congregacions religioses 
sobre la importància de la vida digital. Una presència que no es contraposa amb el que va 
dir el germà La Salle Javi Nuñez per tancar la jornada, que “la xarxa de Jesús és la que 
sempre té cobertura”. 

https://twitter.com/nubarsj?lang=ca
http://www.catalunyareligio.cat/ca/node/152520
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 

permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 
interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

 

«Posar les persones en el 
centre de les decisions»  
a càrrec de   
Carme Borbonès i Brescó,  
Presidenta de Caritas Catalunya  
(2004-2016) 

 

Dades biogràfiques: Lleida (1944), casada i mare de família. 
Mestra, doctora en Pedagogia i investigadora del CSIC. 

Professora universitària (1971-2014), a la Universitat de Barcelona i posteriorment a la Delegació 
d’aquesta universitat a Tarragona, actualment Universitat Rovira i Virgili, a la que segueix vinculada 

com a Directora Honoraria de la Càtedra d’Inclusió Social de la qual fou promotora. 

Directora de Càritas Diocesana de Tarragona  2004-2008. Presidenta de Càritas Catalunya, 2004 - 2016. 
Premi “Persona i Democràcia Joaquim Xicoy” (2012), pel seu compromís amb els valors humanístics i 

democràtics. 
Publicacions, conferències i activitats acadèmiques en l’àmbit de la Política, l’Administració i la Gestió 

de l’Educació. A l’actualitat s’ha centrat més en temes de sensibilització social. 

Tema: El model econòmic i social actual, té com a únic motor la riquesa, el benefici immediat i no el 

benestar de les persones. Hem d'apostar per un nou model de vida, més auster, menys desigual i que 
possibiliti el desenvolupament integral de tothom. La qual cosa comporta avançar vers un model de 

governança global per administrar i compartir tots els bens del Planeta (Laudato Si). 

 

 
Data: 11 de febrer de 2017, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres CB 

 

 

« Posar les persones en el centre de les decisions »  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com


  
 
 
 

    15 | 43 

 
 

 

 
Contra la trata d’ésser humans 
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(CR - 1/02/2017) La dominica i activista Lucía Caram ha fet publica aquest dimecres una 
nota en què demana perdó a les persones que es van sentir ofeses per les seves paraules 
sobre la virginitat de Maria en el programa Chester in Love emès aquest diumenge. En la 
nota assegura que creu que “va quedar clara la meva fidelitat i amor a l'Església, a 
l'Evangeli i al projecte de Jesús”. 

En l’entrevista, Risto Mejide li qüestiona la literalitat de la virginitat de Maria i Sor Lucía 
Caram afirma: "sé que molta gent se'm tirarà a sobre, però jo crec que Maria i Josep tenien 
una relació normal de parella i el normal era tenir sexe”. Des de dilluns, 
aquestes declaracions han estat titllades de blasfemes des de mitjans digitals integristes i 
una campanya a Change.org demanen a la Congregació per a la Vida Consagrada que 
Caram sigui sancionada. Fins i tot amb l’excomunió. 

Dimarts, el bisbat de Vic, diòcesi on està situat el convent de Lucia Caram a Manresa, va 
publicar una nota on recorda “que forma part de la fe de l’Església, des dels seus inicis, 
que Maria fou sempre verge”. Sense citar el nom de Sor Lucía, el bisbat afirma que 
“aquestes declaracions no s’ajusten a la fe de l’Església” i lamenta la confusió que hagin 
pogut crear en el poble fidel.   

En la nota de Lucía Caram afirma que quan va ser preguntada sobre el matrimoni de Josep 
i Maria, “vaig voler manifestar que no m’escandalitzaria si hagués tingut una relació de 
parella amb Josep, seu espòs, i crec que tot això entra dins el misteri, del dipòsit de la fe”. 
Per això, demana “disculpes” i assegura: “no vull ni trencar la comunió amb ningú i menys 
amb l'Església que és la meva casa”. 

Alhora, justifica la presència en un programa polèmic perquè creu que “vaig poder 
manifestar la vivència alegre del celibat, com una opció que omple i és fecunda, com una 
opció vàlida que permet viure tota per a Déu i tota per a la humanitat”. I també “la certesa 
que el sexe no és brut ni una cosa condemnable, i que el matrimoni i el sexe són una 
benedicció”. 

 

Nota a raiz del programa Chester in Love 

Sor Lucía Caram, op 

Desde la comunión con la Iglesia y el Pueblo de Dios, invocando la bendición de María, la 
madre de Jesús, mujer toda de Dios y toda de la humanidad, escribo estas letras animadas 

Lucia Caram reitera “la fidelitat i amor a l’Església” per la polèmica 
sobre la virginitat i demana perdó 

http://www.cuatro.com/chesterinlove/temporada-1/programa-3-29-01-2017/mejores-momentos-Chester-love-Sex_5_2315850002.html
http://www.lavanguardia.com/television/20170129/413827604110/chester-sex-sor-lucia-risto-mejide-sexo.html
https://www.change.org/p/arzobispo-de-barcelona-juan-jos%C3%A9-omella-suspendan-a-sor-luc%C3%ADa-caram
http://www.bisbatvic.com/documents/NOTAPREMSA31012017.pdf


  
 
 
 

    17 | 43 

 
 

por mi amor a las personas, a la gente sencilla y al Dios de la vida, a Jesús cuyo proyecto 
de vida es el mio. 

El domingo pasado se emitió un programa Chester In Love en Cuatro TV. En el mismo 
pude manifestar la vivencia alegre del celibato, como una opción que plenifica y es fecunda, 
como una opción válida que permite vivir toda para Dios y toda para la humanidad, 
expropiada para utilidad de las personas, para el Reino querido por Jesús. 

En dicho programa hablé del sexo como una bendición cuando se vive sin egoísmos y 
desde el respeto al otro, y manifesté mi fidelidad a la opción de vida que escogí, viviendo 
la virginidad como una opción que se antepuso ante las dificultades, por la fuerza de la 
vocación y la misión. 

Al preguntarme por la 
virgen María 
manifesté, como lo 
creo, que María, 
seguramente estaba 
enamorada de José, y 
creo que ella era una 
mujer plena, como lo 
demuestra su 
presencia discreta 
pero contundente en 
los Evangelios. Quise 
manifestar que no me 
escandalizaría si 

hubiera tenido una relación de pareja con José su esposo, y creo que todo esto entra dentro 
del misterio, del depósito de la fe, y también de una fe que unos viven y aceptan 
sencillamente y otros sin menos sencillez, con la fe, también buscamos entender. 

Esto último escandalizó a muchos, tal vez porque no hubo espacios para matizaciones, 
pero creo que quedó claro mi fidelidad y amor a la Iglesia, al Evangelio y al proyecto de 
Jesús, así como la certeza de que el sexo no es sucio ni algo condenable y que el 
matrimonio y el sexo, son una bendición. 

Me duele el sufrimiento de la gente, y sobre todo de la gente sencilla. Si alguien se sintió 
ofendido, pido disculpas. Y si alguién no entendió mis palabras, estoy dispuesta a dialogar. 
Pero que nada hiera el respeto, el amor y la comunión 

Desde la Comunión con la Iglesia y el respeto a lPueblo de Dios 

Me preocupa la lectura fragmentada, ideológica y perversa que algunos martillos de 
herejes, sedientos de venganza y animado por el odio, han hecho llenando de calumnias, 
amenazas serias, incluso a mi vida, en diversos medios. 

Me mueve en todo el amor a los más pobres. Estoy dando lo mejor de mi vida al servicio 
del Evangelio y creo que este es el mensaje y lo que he querido manifestar: Somos 
hombres y mujeres, libres para amar, y llamados para servir de diversos modos. 

Todos somos un misterio, y la fe también tiene los suyos. En todo caso, no quiero ni romper 
la comunión con nadie y menos con la Iglesia que es mi casa, pero tampoco quiero salirme 
del Evangelio, que es mi norma, hiriendo la caridad y la fe de los sencillos. 

Desde la comunión el amor a la verdad y el servicio a los preferidos del Reino, 

1 de febrero de 2017 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/lucia-caram-reitera-fidelitat-amor-esglesia 
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(Glòria Barrete —CR/Arenys de Mar - 6/02/2017) La porta del convent dels caputxins 
d'Arenys de Mar s'obre i apareix una figura alta i riallera. "Sou de Catalunya Religió? 
Endavant! gràcies per venir". Ens rep Òscar Bernaus, nou caputxí profés. Ens mostra una 
bossa que han deixat a l'entrada del convent amb alguns pastissos de part de la gent del 
poble. "Avui també és el meu sant", ens explica. El notem content, i una mica nerviós. Li 
preguntem si està nerviós per la professió temporal que farà durant el vespre. "Estic més 
nerviós per l'entrevista a càmera", exclama. 
Ens condueix cap al jardí del convent i allà ens trobem amb Fra Magí, un dels caputxins 
grans de la fraternitat. Acaba de collir algunes flors i plantes, "per guarnir la taula del dinar, 
que avui és el sant del noi", ens explica. Com si es tractés d'una boda, l'Òscar està pendent 
del mòbil, "m'han d'ajustar l'hàbit més tard". Comencem la nostra conversa, li hem demanat 
una cosa difícil, que ens resumeixi la seva història i el seu procés de discerniment. 
L'Òscar té 40 anys i és de Castelldans, un poble de Les Garrigues. Recorda que 
d'adolescent es va "rebel·lar contra el cristianisme" i va abraçar el budisme. "Vaig muntar 
una mena de temple a les golfes de casa, els meus pares creien que estava boig!". En 
temps d'universitat fa algunes estades al monestir de Poblet com a lloc per estudiar. Allà 
va notar la interpel·lació de la creu. "Poblet és com el primer amor, sempre el recordes", 
afirma, i és a Poblet on decideix donar una oportunitat al cristianisme i fer-se seguidor de 
Jesús. S'involucra de ple a la Pastoral Universitària, fa catequesi, pregàries, viatges, 
recessos, "va ser excessiu", confessa. Alhora, afirma que tanta activitat pastoral el feia 
sentir "perdut". Era una manera de fugir d'ell mateix, de no pensar en certes coses, i és una 
època on sent una gran buidor espiritual. 
Decideix fer un canvi radical a la seva vida i viatja a Berlín per aprendre l'idioma durant 
dues setmanes. S'hi queda durant 11 anys, treballant primer a la capital alemanya i 
posteriorment a Leipzig. Una etapa de la seva vida aparentment plena, exitosa i donada als 
plaers i a la bona vida. "Jo era un bon vivant", afirma, "no m'estava de res entre restaurants, 
cultura, viatges, una vida que t'omple i buida la vida alhora". Comencen llavors els atacs de 
pànic, fins que a final de curs de l'any 2014 recorre al seu bon amic i sacerdot Robert 
Baró i li demana algun lloc per fer un recés i tornar poc a poc a la pregària. Li recomana 
els caputxins d'Arenys de Mar i arriba un 11 d'agost del 2014. 
"Va ser un canvi radical, de la nit al dia", recorda emocionat. Aquest divendres 3 de febrer 
l'Òscar Bernaus deia un sí a la vida religiosa i de fraternitat amb els caputxins. Una 
celebració emotiva, ple de sentiment i amb la participació de l'entorn de l'Òscar i dels 
caputxins. "Venen autocars des del meu poble i amics de Berlin, Leipzig o Roma". 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/oscar-bernaus-ser-un-bon-vivant-fer-se-caputxi 

Òscar Bernaus, de ser un 'bon vivant' a fer-se caputxí 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQr9f8ifvRAhUKSSYKHeuABT0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caputxins.cat%2Ffraternitats%2Farenys%2F&usg=AFQjCNFzXst6BjD8HlmVQ-mTJvnuJG1Odg&sig2=ojS2BQPP65VyE7dBg_7z8g&bvm=bv.146094739,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQr9f8ifvRAhUKSSYKHeuABT0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caputxins.cat%2Ffraternitats%2Farenys%2F&usg=AFQjCNFzXst6BjD8HlmVQ-mTJvnuJG1Odg&sig2=ojS2BQPP65VyE7dBg_7z8g&bvm=bv.146094739,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQr9f8ifvRAhUKSSYKHeuABT0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caputxins.cat%2Ffraternitats%2Farenys%2F&usg=AFQjCNFzXst6BjD8HlmVQ-mTJvnuJG1Odg&sig2=ojS2BQPP65VyE7dBg_7z8g&bvm=bv.146094739,d.d24
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Dm, 7/02/2017 per Jesús Renau 

ESTADOS UNIDOS: Declaración de la Conferencia de Provinciales de Canadá y 
Estados Unidos sobre el Decreto de inmigración y refugiados de la Administración 
Trump 

Como miembros de una orden 
religiosa global que trabaja en la 
formación de hombres y 
mujeres conscientes y 
compasivos, denunciamos el 
Decreto ejecutivo de la 
Administración Trump, - que 
suspende y expulsa refugiados, 
y prohíbe la presencia de los 
nacionales de siete países -, 
como una afrenta a nuestra 
misión y una agresión a los 
valores americanos y cristianos. 

Los jesuitas, - por nuestro 
trabajo en colegios, escuelas y 

parroquias y otros ministerios específicos como el Servicio Jesuita a Refugiados -, 
tenemos una larga y estimada tradición de acoger y acompañar refugiados, con 
independencia de su religión, cuando inician una nueva vida en los Estados Unidos. 
Continuaremos este trabajo defendiendo y manteniendo la solidaridad con todos los 
hijos de Dios, sean musulmanes o cristianos. 

El mundo es profundamente problemático, y muchos de nuestros hermanos y hermanas 
están justificadamente aterrorizados. Nuestra identidad católica y jesuítica nos pide 
acoger al extranjero y aceptar diferentes tradiciones de fe y cultura con apertura y 
comprensión. No debemos atemorizarnos. Debemos continuar defendiendo los 
derechos humanos y la libertad religiosa. Como el Papa Francisco ha dicho: "No se 
puede ser cristiano, sin vivir como cristiano". 

  

ESTADOS UNIDOS: Carta de los Provinciales de California y Oregón 

Queridos hermanos y amigos: 

Escribimos para expresaros nuestra consternación al ver cómo el modo de hablar de la 
nueva administración sobre la inmigración ha tomado un tono tajante y crudamente 
xenófobo. No hay duda de que la reciente disposición gubernativa contradice una 
obligación fundamental de nuestra tradición judeo-cristiana: "amad al extranjero, pues 
también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto" (Dt 10,19) y "fui forastero y me 
hospedasteis" (Mt 25,35). También el Papa Francisco ha sido claro: se nos llama a "ver 
un rayo de esperanza... en los ojos y los corazones de los refugiados y de aquellos que 
han sido violentamente desplazados" y a servir a inmigrantes y refugiados cuanto nos 
sea posible. En contraste, el decreto del Presidente cruelmente manda volver a gran 
número de mujeres y niños a los horrores de la guerra, al hambre, a la represión masiva 
y aun a la muerte. 

La Companyia de Jesús als Estats Units denuncia el decret del 
president Trump 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/users/jrenau
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Hemos vuelto recientemente de nuestra 36ª Congregación General que ha declarado 
que "ante las actitudes de hostilidad hacia estas personas [desplazadas, incluidos 
refugiados y migrantes], nuestra fe invita a la Compañía a promover dondequiera que 
sea, una más generosa cultura de la hospitalidad". 

Como miembros de una orden religiosa global que trabaja para formar hombres y 
mujeres conscientes y compasivos, inequívocamente denunciamos el Decreto ejecutivo 
de la Administración Trump, como una afrenta a nuestra misión y una agresión a los 
valores americanos y cristianos y como un rechazo a nuestra humanidad. Ningún área 
de nuestro país se ha beneficiado tanto de la contribución de los emigrantes como el 
oeste. Elevamos nuestra voz individual y colectiva contra las políticas severas e 
inhumanas de la actual administración, que no le importa levantar un muro y dar un 
portazo en el rostro de las personas más vulnerables del mundo. 

En estos desafiantes días, renovamos nuestro compromiso de ser constructores de 
puentes entre personas de diferentes puntos de vista políticos, al tiempo que también 
mantenemos firmemente los valores evangélicos y de nuestra Doctrina Social Católica.  

En unión de oración, vuestros en Cristo, 

Scott Santarosa, S.J. (Provincial, Provincia de Oregón) 

Michael Welier, S.J. (Provincial, Provincia de California) 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/companyia-jesus-als-estats-units-
denuncia-decret-214213 
 
 
 
 
 
 

L’Escola Pia de 
Catalunya s’afegeix a la 
iniciativa 
#PrayForSynod, que 
consisteix en generar 
una cadena d'oració 
contínua de joves de tot 
el món.  La iniciativa, 
creada per l’Orde de 
l’Escola Pia, pretén 
connectar digitalment a 
grups de joves de 
qualsevol institució 
perquè, al moment que desitgin i puguin, resin pels fruits del proper Sínode sobre els joves 
i les vocacions, tant en la seva preparació com en la celebració a l'octubre de 2018. 

La proposta pretén servir d'esperó per al Sínode “Els joves, la fe i el discerniment 
vocacional” que se celebrarà a l'octubre de 2018. Per a això s'ha habilitat una plataforma 
web (www.prayforsynod.org) des de la qual inscriure's a través d'un senzill formulari i un 
calendari. A més, a través de les principals xarxes socials (Facebook, Twitter o Instagram) 
es pot compartir materials, moments i tot allò que susciti l'oració. A través del web també 
podran seguir-se totes les novetats de la preparació del Sínode. 

La iniciativa, oberta a tothom, compta amb el suport de la Secretaria del Sínode de la Santa 
Seu. 

Oració connectada: l’Escola Pia de Catalunya amb la iniciativa 
#PrayForSynod 

http://scolopi.org/
http://scolopi.org/
https://youtu.be/MQK-tUVL7Ag
file:///C:/Users/Secretaria%20general/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7OGUTNEB/www.prayforsynod.org
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 La Generalitat de Catalunya reconeix amb aquest guardó a les persones o 
entitats que han destacat en la difusió de la diversitat religiosa 
 

 El jurat ha destacat el paper de Jean Jacques Perénnès en el foment del diàleg 
entre les tradicions cristiana i islàmica i la seva aposta per l’educació com a 
eina per a disminuir les tensions religioses al món 
 

El clergue francès Jean Jacques 
Perénnès ha estat reconegut amb el 
VI Memorial Cassià Just, segons ha 
acordat aquesta setmana el jurat 
designat per la Generalitat de 
Catalunya per a l’edició d’enguany. El 
Memorial Cassià Just té per objecte 
reconèixer el treball de persones, 
entitats o institucions en favor de la 
construcció d’un espai comú de 
respecte a la llibertat religiosa, de 
foment del diàleg i de la relació entre 
les diferents confessions religioses, 
així com de difusió de la diversitat 
religiosa. El jurat del VI Memorial 

Cassià Just ha remarcat la gran vàlua de les nou candidatures rebudes i n’ha subratllat la 
seva diversitat. 
  
El jurat ha escollit la candidatura de Jean Jacques Perénnès, proposada pel convent dels 
Dominics de Barcelona, i n’ha destacat el seu paper clau en el foment del diàleg entre les 
tradicions cristiana i islàmica en territoris i ambients poc proclius, i la seva aposta per 
l’educació com a eina per a disminuir les tensions religioses al món. A més, el jurat n’ha 
destacat també la trajectòria vital, guiada per la convicció de la necessitat i la importància 
de descobrir l’altre que és diferent; i guiada per la certesa que sempre és imprescindible el 
diàleg amb els altres. 
  
El Memorial Cassià Just de la Generalitat de Catalunya s'ha concedit en cinc ocasions. El 
guardó consisteix en una obra d'art original d'una autora o autor reconegut, que serà 
lliurada properament en una cerimònia a Barcelona.  
 
Jean Jacques Perénnès 
  
Jean Jacques Perénnès va néixer el 1949 a la Bretanya (França). És prevere dominic 
(Ordre dels Predicadors), i actualment s’ocupa de la direcció de l’Escola Bíblica i 
Arqueològica Francesa de Jerusalem. Ha realitzat estudis en filosofia, teologia i economia 
del desenvolupament. En ser destinat a Algèria, va descobrir la importància del diàleg amb 
l’Islam, que es va convertir en un compromís de vida. Perénnès viatja arreu del món amb 
la missió d’impulsar noves fundacions dominiques, entre les quals cal destacar-ne les del 
Caire i Istanbul. El seu coneixement profund del Magrib i el Pròxim Orient l’han convertit en 
un referent en diàleg islamocristià, en Justícia i Pau i en la promoció del coneixement. Ha 
escrit nombroses publicacions. 

El Govern atorga el VI Memorial Cassià Just al clergue dominic Jean 
Jacques Perénnès 
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El Memorial Cassià Just 
  
L’any 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear el Memorial Cassià Just amb 
la voluntat de dur a terme un reconeixement a les persones o les institucions que s’han 
significat per les seves aportacions a la construcció d’un espai comú de convivència de la 
pluralitat d’opcions religioses. Aquest Memorial pren el nom de Cassià Maria Just, referent 
indiscutible en diàleg, humanisme, acolliment, solidaritat en favor de les persones més 
necessitades, llibertat d'esperit i defensa de Catalunya, i tot això des de la coherència amb 
la seva opció com a abat de Montserrat. 
  
El Memorial Cassià Just té per objecte reconèixer el treball de persones, entitats o 
institucions en favor de la construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, 
de foment del diàleg i de la relació entre les diferents confessions religioses, així com de 
difusió de la diversitat religiosa. 

  
Pot presentar candidatura qualsevol persona, entitat, institució o ens local, referida a 
persones, entitats o institucions, que hagin destacat en algun dels àmbits esmentats, tant 
a Catalunya o a qualsevol altre país, bé per la seva trajectòria considerada globalment o 
per actuacions i obres concretes. 
  
El jurat del VI Memorial Cassià Just està format per la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, el director general d’Afers 
Religiosos, Enric Vendrell, i tres persones més que en aquesta edició han estat les 
següents: Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa, Elisabeth Attar Lheure, membre de l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós, entitat guardonada en l’anterior edició del Memorial Cassià Just, i Mohamed 
El Amrani, president de la Xarxa de Convivència de Roses. 
 
 
 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/298679/ca/govern-atorga-vi-
memorial-cassia-just-clergue-dominic-jean-jacques-perennes.do 
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Hola a tots!  
 
Avui diumenge, des del centre 
d’espiritualitat de la Cova de Manresa, amb 
les muntanyes de Montserrat de fons, ens 
hem reunit els que formem el grup “JOVE” 
INTERCONGREGACIONAL. 
 
Ja tenim història i portem uns 10 anys fent 
trobades periòdiques, cada mes, mes i mig 
o dos mesos segons tenim la disponibilitat 
de les agendes a les respectives 
congregacions.  
 
Pel nostre grup han passat força religioses: unes van sortir de la congregació però d’altres 
han marxat per respondre a un nou destí i encara estem en contacte. 
 
Fem les trobades casa vegada a casa d’un dels del grup i a la trobada a més de l a 
convivència preguem, compartim i dinem o berenem 
 
Actualment som Àngels i Anna, carmelites descalces de Mataró, David Guindulain jesuïta i 
Neus, Isabel i Merche de la Compañía Santa Teresa de Jesús- 
 
A més de les trobades ens aplega saber que ens uneix qui ens convoca, Jesús;  i que a la 
missió i comunitat on cadascú viu i creix com a religiós/a SOM i FEM ESGLESIA. 
Us compartim el nostre moment en la primera trobada d’aquest curs i us demanem que 
pregueu per nosaltres. 

            Neus, Anna, David, Angels, Isabel i Merche 
 

Grup Mambré 
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Trepitjant el rostre de Crist 
Peio Sánchez analitza la pel·lícula «Silencio» de Martin Scorsese 
http://www.radioestel.cat/noticia_extendida.php?id=&id&idnot=4081 
05/01/2017  

  
Som davant d’una de les pel·lícules de cinema espiritual més importants dels darrers anys. 
El «silenci» de rigor abans d’una estrena ha generat una expectativa de crítica i públic que 
no defrauda. Als més allunyats de la fe els resultarà una pel·lícula estranya, inquietant i, 
amb probabilitat, incòmodament confessant. Als creients que esperen una pel·lícula de vida 
de sants missioners i màrtirs, els resultarà decebedora per ambigua i per manca de llum 
encegadora, d’una conversió espectacular. Però al qui vulgui pensar i creure, potser el 
submergirà en un silenci habitat. 

 
Silencio dura dues hores i quaranta minuts. Es tracta d’una peregrinació espiritual que 
segueix fidelment la novel·la. El director està molt més preocupat per transmetre 
l’experiència espiritual que per crear una atmosfera afectiva per a la narració fílmica, cosa 
que exigeix a l’espectador endinsar-se entre les boires i el fang del drama humà al qual 
Déu assisteix aparentment silenciós. 
 
La factura fílmica és excepcional. La representació del Japó medieval amb les seves boires 
entre la nit i la fe, el fang de la pobresa d’una societat injusta i violenta, el mar fosc que 
amenaça com el poder despòtic. El que és fètid no fa pudor, però se sent. La seqüència 
magistral de la tortura i mort dels camperols cristians, crucificats a la riba del mar que els 
ofega i assassina, és d’una contenció estètica que permet que la pell s’erici. 
 
No és casualitat que en temps de densificació del dolor dels pobres, de forta secularització 
silenciosa de déus, de renovada persecució fonamentalista dels diferents, l’actualitat 
de Silencio ens resulti inquietant. Scorsese s’ha sabut sumar a la potència de l’obra d’Endô 
per realitzar una meditació espiritual sobre el rostre de Déu present en Jesucrist. Des 

Silencio de Martin Scorsese 
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d’aquest rostre es verifica tota mediació humana que abans que salvar necessita ser 
salvada. 
 
Shûsaku Endô i la seva novel·la sobre la persecució dels cristians 

El 1966, Endô, el millor novellista catòlic del Japó, va publicar la seva obra Silencio. Va ser 
un èxit enorme i el cristianisme al Japó, amb poc més d’un milió de fidels, va esdevenir 
motiu de debat i discussió. Dos milions d’exemplars venuts, diferents premis i la traducció 
a totes les llengües de gran difusió van fer del text l’obra més reconeguda d’aquest autor. 
 
Endô, influït per la cultura dels grans escriptors catòlics francesos Mauriac, Claudel i 
Bernanos, escriu des d’un compromís cristià alhora que des de la intersecció de la identitat 
cultural japonesa i les influències d’Occident. La seva novel·la sobre la inculturació del 
cristianisme al Japó llargament medieval adquireix una nova actualitat en el temps de la 
secularització i en un moment del món on la persecució dels cristians s’accentua. 
 
El contrast dels dos protagonistes, el pare Sebastián Rodrigo i el cristià Kichijiro, una mena 
de Judes japonès, representa el contrapunt de dos mons: Orient i Occident. El missioner 
jesuïta arriba amb el seu company Francisco Garpe cercant el pare Ferreira, el seu antic 
mestre i formador, de qui corre el rumor que ha apostatat. El seu desembarcament 
clandestí des de Macau, on coneix el Kichijiro borratxo i encantat, fins a les illes de la zona 
de Nagasaki, el porta a posar-se en contacte amb els grups de camperols cristians ocults. 
Allí coneix la seva fe i el seu paper de missioner es desplega en una barreja de fidelitat a 
Jesús, servei a aquells cristians pobres i perseguits juntament amb una certa i sospitosa 
arrogància. 
 

Entrevista a Martin Scorsese, director de ‘Silencio’ 
GABRIEL LERMAN, Los Angeles. Servei especial 
LA VANGUARDIA. 6 gener 2017 

 

Va escriure el primer esbós del guió 
de Silencio –el film que avui s’estrena 
a Espanya– 16 anys enrere i des 
d’aleshores Scorsese ha estat lluitant 
per portar per segona vegada al 
cinema la novel∙la de Shusaku Endo. 
I encara que els problemes financers 
van estar a punt de col∙lapsar 
completament la seva aventura, la 
trava més important va ser la 
dificultat per adaptar un text críptic. El 
gran mestre del setè art ha 
aconseguit concretar la seva 
pel∙lícula  més somiada gràcies a un 
pressupost delimitat i a un ritme de 
feina esgotador, però la pel∙lícula 
proposa més preguntes que 
respostes, un aspecte de la història 
que precisament va originar la seva 
obsessió.  
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Què el va intrigar d’aquesta història? L’aspecte religiós? 
És possible. En realitat jo no he deixat de buscar mai la fe. Però sé que un pot tenir fe i no 
afectar la vida dels altres i pot tenir fe i no tenir cap mena de compassió cap a la resta de 
gent. 
 
Un pot cometre errors i sentir-se condemnat per sempre 
Però la fe pot salvar-te. Kichijiro diu a Rodrigues que quan el va veure aparèixer al costat 
del pare Garrope va pensar que Déu el podia perdonar. Això sintetitza una mica la meva 
vida. Jo vaig intentar ser un seminarista per convertir-me en sacerdot, però no ho vaig 
aconseguir. La vocació és molt important i jo vaig tenir un mentor, el pare Príncipe, que 
treballava al Lower East Side. Ell va tenir un impacte molt fort en la meva vida entre els 
meus onze i disset anys. Ens va donar molts llibres per llegir, de Graham Greene i Dwight 
McDonald, entre d’altres. Era una inspiració i jo volia ser com ell. Podia ser un home tan 
dur com compassiu, perquè el carrer era molt difícil llavors. En el curs preparatori per al 
seminari que vaig fer em vaig adonar que no podem lliurar la nostra vida a una vocació 
només perquè volem ser com una altra persona. 

 
Aleshores... 
Ha de ser una cosa que sorgeixi de tu. Però no vaig estar mai segur de tenir aquesta 
vocació. És una lluita interna que es pot veure a Taxi driver, a Mean streets i a Toro 
salvatge. Allà vaig pensar que havia aconseguit alguna cosa, però se’m va tornar a escapar. 
Quan va arribar el moment de fer L’última temptació de Crist, vaig sentir que era un gran 
pas per poder resoldre Aquells dilemes. Volia fer aquella pel∙lícula el 1983 i la vaig fer el 
1988. Entremig vaig fer Quina nit! I El color dels diners; per a mi va ser comuna pràctica, 
comanar al gimnàs i estar a punt per quan arribés el moment de L’última temptació. 
 
Com va arribar a la novel∙la d’Endo? 
Un dia després que l’arquebisbe de l’Església Episcopal Paul Moore veiés L’última 
temptació em va regalar una còpia de Silencio. Vam tenir una gran conversa sobre la fe i 
la seva aplicació a la vida pràctica, ell em va dir que em volia donar un llibre i me’l va enviar. 
El vaig anar llegint al llarg d’aquell any, mentre feia Un dels nostres. Quan el vaig acabar 
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de llegir –particularment l’epíleg– em va semblar que si l’adaptava al cinema podria trobar 
la resposta a tots els meus dubtes. 
 
Sent que a la seva vida ha estat posat aprova per nombroses situacions? 
Sí, i que necessito poder expressar la compassió, paciència i entrega que es vincula amb 
la fe fins i tot sent un director de cinema. Quan finalment vaig aconseguir escriure el guió 
vaig sentir que per a la pel∙lícula allò seria com una peregrinació. 
 

Fa la sensació que li interessa 
que l’audiència simpatitzi amb 
el punt de vista japonès. És 
així? 
Sí, perquè vam tractar d’incloure 
tant com ens va ser possible el 
punt de vista japonès d’Endo, que 
era catòlic. Sabíem que el film 
faria que l’audiència es plantegés 
aquesta pregunta i és una de les 
raons per què ho vaig voler fer. Si 
portes les bones notícies a la 
gent, dient que hi ha una 
salvació, què és el que estàs fent 
realment? Un dels jesuïtes que 

va veure la pel∙lícula a Roma, Daniel Wong, que està càrrec de l’àrea de les Filipines, va 
explicar que els missioners arribaven en aquella època amb una enorme passió, però sense 
saber-ho també portaven la violència. La seva insistència que tenien el monopoli de la 
veritat i el seu menys preu per les creences dels japonesos, amb què havien viscut durant 
segles, va ser un acte de violència. 
 
Aleshores no el sorprendrà que fos percebut com a acte d’arrogància. 
No, per això el film inclou la paràbola de l’inquisidor sobre Portugal i Espanya, en què 
explica que els japonesos percebien que darrere de les exploracions missioneres dels 
jesuïtes hi havia poders colonials. La connexió entre la teologia cristiana i la violència del 
colonialisme és una ferida de què el cristianisme asiàtic no s’ha recuperat. Això és una cosa 
que es va dir al Vaticà. Són molt conscients del que van fer. 
 
L’Església dona suport a la seva pel∙lícula? 
Crec que sí. Almenys els jesuïtes estan molt entusiasmats perquè Silencio planteja una 
sèrie de preguntes. Ells veuen que en lloc de morir com un màrtir, que hagués estat una 
espècie de triomf per a Rodrigues, acaba convertint-se en una figura molt mes similar a 
Crist del que no ha estat mai; ho abandonat o ti el que queda és pura compassió. Rodrigues 
es qüestiona en determinat moment què és de veritat el que està venent. Ho ha de 
descobrir, ho ha de rebutjar per poder fer ho. Ho perd tot i ho troba, en ell mateix. I aquest 
és un viatge molt personal. 
 
El cinema japonès va influir en l’estètic a amb què vostè va dissenyar la seva versió? 
Per descomptat. La primera pel∙lícula japonesa que vaig veure va ser Contes de la Lluna 
vaga després de la pluja, de Kenji Mizoguchi, que va ser restaurada aquest any per la 
mateixa empresa que distribuirà Silencio al Japó. El director de fotografia va ser Kazuo 
Miyagawa, i el seu ajudant de càmera, que ara té uns setanta anys i continua treballant, es 
va ocupar de graduar el blanc i negre. És un film bonic, veritablement màgic. 
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Això el va portar a Kurosawa. 
I a molts altres films que vaig veure a la televisió. Jo sempre he estat immers en el cinema 
japonès, de la mateixa manera que ho he estat en el cinema italià, perquè entre les dècades 
dels cinquanta i setanta tenien un estil absolutament únic. Les coses que llavors estàvem 
descobrint als Estats Units, ells ja les havien fet. 
 
EL DÉU SALVADOR 

“Vaig voler ser seminarista per fer-me sacerdot, però no ho vaig 
aconseguir” 
 
EL MONOPOLI DELS MISSIONERS 

“Insistir a tenir la veritat i menysprear altres creences 
Va ser un acte de violència” 
 

José María Rodríguez Olaizola 
La apostasia en “Silencio” 
14 gener 2017 

 

¿Qué significado tiene un gesto que no es libre? ¿Qué valor tiene la negación cuando es 
obtenida por la fuerza, con amenazas, o como precio para salvar a otros del sufrimiento? 
Otro de los terribles dilemas que se plantea en “Silencio” es ese: ¿Qué es más cristiano? 
¿Afirmar la fe, caiga quien caiga, o negarla y aliviar la tortura, propia, o de otros? En 
“Silencio” aparecen todas las respuestas. El mártir que da la vida. El que apostata. El que 
niega y se arrepiente una y otra vez. El que lo justifica. El que se resiste. Y hasta el enigma 
de no saber qué pasa en el interior de las personas que han pasado por una situación así. 

Pienso que el dilema sobre lo que debe hacerse en esta situación es “teórico”. Por teórico 
no quiero decir irreal ni falso. Lo único que quiero decir es que solo podemos reflexionar y 
discutir sobre lo que creemos que debería hacerse en una situación así. Porque a la hora 
de la verdad, pienso que ninguno, ni los más convencidos o firmes, ni los más inseguros, 
sabemos cómo reaccionaríamos ante una situación de tortura, un chantaje existencial o 
afectivo tan límite como el que ha de afrontar el padre Rodrigues (apostatar para evitarle 
el sufrimiento a otros, o mantenerse firme y aceptar las consecuencias).  
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Ninguno podemos prever con una seguridad del 100% cómo reaccionaríamos. Tal vez 
podemos intuir cómo querríamos comportarnos. Pero puede que a la hora de la verdad, el 
más soberbio de los hombres sea el más vulnerable (algo de eso afirma uno de los 
torturadores en “Silencio” al decir, tras interrogar al padre Rodrigues, “es arrogante, así que 
se rendirá”). Y quizás el que podría creerse más débil puede encontrar, en una encrucijada, 
unas fuerzas, una resistencia o una dignidad que ni imaginaba tener. La realidad va mucho 
más allá de nuestras teorías. 

Entonces, dicho esto, lo que sí brota, tras ver silencio, es la discusión teórica. “¿Tú qué 
harías?” “¿Tú qué crees que habría que hacer?”. Seguro que más de un grupo de amigos 
nos hemos enzarzado en ese diálogo tras salir de la película. 

Por una parte, quien afirma que habría que resistir, y negarse a apostatar, lo hace con el 
argumento de la libertad radical del ser humano, una libertad que ha de ser también libertad 
religiosa, para creer y vivir de acuerdo con esa fe. Y con el argumento del testimonio y su 
influencia en otras personas. ¿Qué van a pensar los cristianos de las villas de Japón si sus 
sacerdotes, que les han hablado de Cristo crucificado, sin embargo no son capaces de 
afrontar su propia cruz? Este dilema se plantea con claridad en la película. (y sigue 
planteándose hoy en muchos contextos a los cristianos perseguidos). 

En el otro extremo, está quien defiende que no habría que empeñarse en esa resistencia, 
dado que es evidente la coerción –y por tanto, la falsedad- de cualquier declaración 
obtenida por la fuerza. Y, en el caso de “Silencio”, con el agravante de la tortura a terceros 
como consecuencia de dicha resistencia. ¿Es legítimo argumentar desde ahí? ¿No es puro 
utilitarismo? 

Llevo dos días dándole vueltas a esta cuestión. Me encantaría oír o leer argumentos sobre 
cómo veis el dilema. Así que, ahí dejo la pregunta. Pero os invito a que las respuestas, si 
os animáis, vengan después de un buen rato de reflexión. 

¿Tú qué crees que debería hacerse? 

 

James Martin, el jesuita que asesoró al director en el filme sobre los 
jesuitas japoneses 
Giovani María Vian, en L'Osservatore | 6 desembre 2016 

http://www.periodistadigital.com/religion/arte/2016/12/06/silence-de-scorsese-una-

realizacion-perfecta-religion-iglesia-cine-jesuitas-japon.shtml?platform=hootsuite 

 

Martin Scorsese 
presenta "Silence" 

James Martin, el 
jesuita que asesoró al 
director en el filme 
sobre los jesuitas 
japoneses 
"Silence", de 
Scorsese: una 
realización perfecta 
"Veo en la película un 
mensaje hacia la 

Iglesia de hoy, con una espiritualidad fuerte" 
 

 El Papa recibió a Scorsese antes del estreno de "Silence" 
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Es una gran historia, una gran película, la historia de mis hermanos, la historia de esos 
mártires, pero también de mis amigos y de los ejercicios espirituales de Andrew 
 
(Giovani María Vian, en L'Osservatore).- Quizás es la primera vez que para hacer una 
película uno de los actores protagonistas, carente de cualquier formación cristiana, ha 
hecho los ejercicios espirituales según el clásico método ignaciano mientras el otro, 
también lejano de la religión, ha querido participar en un retiro. 

La obra es «Silence» de Martin Scorsese, una realización perfecta inspirada en la novela 
de Shūsaku Endō que saldrá el 23 de diciembre en Estados Unidos, y quien narra esta 
singular historia a L'Osservatore Romano es James Martin, director de la revista 
«America». Cincuenta y seis años de Philadelphia, el jesuita ha sido asesor del director 
neoyorquino y ha venido con él a Roma y al Vaticano para el preestreno de la película. 

Todo comenzó en 2014, «cuando Scorsese y sus colaboradores Marianne Bower e Jay 
Cocks me buscaron porque necesitaban entender a los jesuitas». La película clara y 
conmovedora, se centra en el trágico suceso de los misioneros de la Compañía de 

Jesús llegados a Japón, los padres, y las 
feroces e implacables persecuciones que, 
sobre todo, en la primera mitad del siglo 
XVII, obligaron a abjurar o exterminar a los 
convertidos - quizás más de trescientos mil 
en pocas décadas - originando el fenómeno 
heroico y singular de los «cristianos 
escondidos» (kakure kirishitan), 
supervivientes en silencio, precisamente, 
durante más de dos siglos hasta la apertura 
al mundo externo del país en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

A querer entender a los jesuitas y su 
mentalidad ha sido sobre todo Andrew 
Garfield, que en la película, rodada en gran 
parte en Taiwan, es padre Rodrigues, 

discípulo junto al hermano Garupe (Adam Driver) de padre Ferreira (Liam Neeson), 
obligado a renegar el cristianismo -pero quizás fiel en el silencio del propio corazón- ante 
los atroces sufrimientos infligidos a los cristianos japoneses precisamente para obligarle a 
renegar de Cristo. 

«Durante mucho tiempo nos hemos escrito por mail y hemos hablado por skype» recuerda 
padre Martin sonriendo, «y Andrew, que ha hecho los ejercicios más complicados» 
según el método de san Ignacio, al final tenía una relación personal con Jesús. He hablado 
con mi director espiritual y me ha dicho que ha sido un milagro, claro no clamoroso sino 
real, que esto haya ocurrido a un agnóstico». 

Scorsese y Cocks estuvieron «muy abiertos a mis sugerencias» -subraya el jesuita- «tanto 
que cuando leía algo de la escenografía que no era correcto, se lo indicaba y ellos lo 
corregían». 

De esta manera la película resulta históricamente muy fidedigna.«Según mi opinión 
Garfield es jesuita en el corazón, como también Neeson, mientras Driver además ha hecho 
un retiro a St Beuno's, un centro de espiritualidad ignaciano en Galles» dice Martin. 
  
Por lo demás hay un precedente que se remonta exactamente a hace treinta años, The 
Mission, la película de Roland Joffé sobre la época trágica de las reducciones jesuitas en 
Paraguay que apenas estrenada, en 1986, ganó la palma de oro en Cannes. Daniel 
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Berrigan, el jesuita fallecido a los noventa y cinco años el pasado mes de abril que «The 
New York Times» ha recordado como «el sacerdote que predicó el pacifismo» en los 
años más crudos de la guerra en Vietnam. Con una diferencia bromea padre Martin- porque 
«Berrigan apareció un momento en la película y pronunció incluso una línea». 

El jesuita estadounidense, autor de libros afortunados y populares como My Life with the 
Saints (2006) e The Jesuit Guide to (Almost) Everything (2010) explica que ha vivido 
este asesoramiento para la obra de Scorsese «como una pequeña parte su ministerio 
para la Iglesia, en cuanto jesuita, sacerdote, periodista y escritor porque la gran mayoría 
de las personas no leen "América" pero van al cine». Scorsese, «que es muy religioso, muy 
católico», y sus colaboradores por su parte han querido realizar una obra «correcta». Y el 
resultado es extraordinario, hasta tal punto que «cuando la he visto por primera vez -
recuerda el jesuita- he llorado: es una gran historia, una gran película, la historia de mis 
hermanos, la historia de esos mártires, pero también de mis amigos y de los ejercicios 
espirituales de Andrew». 

El episodio narrado por el director americano es en definitiva una reflexión sobre la 
dificultad del discernimiento y de las elecciones que hay que tomar en la propia vida, 
«también cuando no está tan claro qué hacer» observa Martin: «Por eso veo en la película 
un mensaje hacia la Iglesia de hoy, con una espiritualidad fuerte, que inspira la fe en 
Dios». 
 

El Silencio de Scorsese no pisa al más pobre  
Fernando Vidal  
Entre paréntesis 
http://entreparentesis.org/silencio-scorsese-no-pisa-al-mas-pobre/ 

 

 JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 

Negarnos a pisar al más pobre o su imagen aunque sea lo más útil, lo más pragmático, lo 

que impone el poder, lo que más interesa, lo que nos prolongue la vida. De mucho de eso 

va la película Silencio de Martin Scorsese. Pueden quitarnos vida pero nadie puede 

obligarnos a hacer el mal. Al discurrir […] 
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Negarnos a pisar al más pobre o su imagen aunque sea lo más útil, lo más pragmático, lo 
que impone el poder, lo que más interesa, lo que nos prolongue la vida. De mucho de eso 
va la película Silencio de Martin Scorsese. Pueden quitarnos vida pero nadie puede 
obligarnos a hacer el mal. 

Al discurrir tan en el fondo, la película tiene muchos alcances, pero quisiera resaltar uno 
que se me repetía: debemos negarnos a pisar a las víctimas, aunque solo sea a su 
imagen o un símbolo de éstas. 

La película Silencio no va del sentido del honor que no quiere mancillar la propia ideología, 
religión o patria. No es una película sobre el honor ni el idealismo ni morir por las ideas. Se 
trata de la misma vida, habla de las Cazas de Brujas que se repiten en la historia. 

En la película, Scorsese nos sitúa en la persecución del Estado japonés contra los 
cristianos, las torturas, ejecuciones y represión por todos los medios imaginables. Para 
demostrar que la persona era cristiana se le ponía ante él una imagen de Cristo crucificado 
y se le exigía que la pisara o escupiera sobre ella. Ese momento de pisar la imagen del 
crucificado es el centro de Silencio y se repite en distintos momentos. 

Pero se pone a los sacerdotes ante un dilema aún mayor: si pisa la imagen del crucificado, 
podrá salvar la vida de numerosos fieles que en ese momento están siendo torturados ante 
él. Sin duda el primer impulso es pisar la imagen del crucificado. Y así lo afirma el 
protagonista. ¿Qué importa un símbolo? Ya lo dice el Inquisidor: es sólo una formalidad, 
es sólo un icono, es sólo un símbolo, una imagen. Solo son palabras, meras 
palabras. Ninguna bandera merece un solo muerto. Silencio está exquisitamente 
realizada y uno no puede sino sentir compasión por los presos, torturados y amenazados 
de muerte. Y hasta por la propia vida. ¿Cómo no va a pisar lo que parece ser sólo una 
imagen? Salvarles lo excusa todo. ¿Sí? 

A la vez sentí un choque: identificado con ellos, no quería pisar ni la imagen del crucificado. 
Rechazaba la idea de pisar a un excluido, a una víctima. Quizás me hubiera resignado a 
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pisar la imagen de un Rey, una Bandera, un Partido, un Papa, mi propia imagen o incluso 
la de los míos. Pero no la de un crucificado, un ejecutado, un inocente condenado, un 
pobre, un excluido. Si la piso seguirán siendo pisados siempre. A veces se debe cortar la 
cadena de la violencia con la paz de la propia renuncia, haciendo silencio incluso a uno 
mismo. 

 No tenía razón el Inquisidor: no era solo un 
símbolo ni un principio ni una formalidad ni 
solo una idea. Hay ocasiones en que las 
palabras son hechos. Hay veces en que lo 
que nos queda es ser personas de palabra 
o personas de silencio. Estoy pensando en 
Jesús ante Pilato: un hombre de silencio, un 
hombre de palabra, una Palabra de Silencio. 

Los inquisidores pedían a los presos que 
fueran pragmáticos y decidieran desde la lógica de la utilidad. Y lo útil era seguir vivos a 
cualquier precio. Y eso hacía que las palabras y los símbolos no valieran nada. Pero un 
hombre sin palabra no vale tampoco nada. Quienes negaron una y otra vez al 
crucificado se convirtieron no sólo en hombres sin palabra sino en hombres sin vida. 
Una vida sin Palabra es una vida sin sentido. 

Se fue formando en mí una convicción conforme transcurría la película: no debemos pisar 
a los crucificados, a las víctimas, a los excluidos, a los pobres. Ni siquiera sus 
imágenes, que frecuentemente es lo único que queda de ellos. Hoy no nos amenazan de 
muerte para que los pisemos, pero ¿cuántas veces pisamos su memoria o les 
usamos para demostrar que somos más fuertes, más ricos, más útiles, más santos, más 
poderosos, más carismáticos? Quien usa la imagen del pobre para ganar en carisma o 
popularidad, pisa su imagen y le pisa a él. ¿Qué pobres o símbolos de ellos pisamos hoy 
para mantenernos en nuestro estatus? 

Los símbolos son cruciales porque hablan del valor de las cosas. El valor de las palabras 
son el corazón de la condición humana. Si no sabemos qué decir, cómo resolver el 
dilema sin pisotear al más débil, siempre nos queda el no-poder del Silencio. 
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Silencio: cuando el cine se convierte en oración 
gener 2017 - Sonia Herrera · a Cinema, Cultura, Església 
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=16110&lang=ca 

 

Sonia Herrera. Ayer se estrenó Silencio de Martin Scorsese, pero yo tuve la suerte de 
asistir a su preestreno en los cines Texas de Barcelona el pasado 20 de diciembre. Y digo 
suerte porque la película superó con creces mis expec mtativas y porque desde entonces 
he tenido unos cuantos días para asimilarla y cavilar sobre lo visto y sentido en aquella 
sala. 

Fui al cine sin leer la novela homónima que Shûsaku Endô escribió en 1966 y en la que se 
basa el film, y con la idea preconcebida de que me iba a encontrar con una película 
profunda y hermosa al estilo de La misión (Roland Joffé, 1986) -en la que, por cierto, 
también aparecía Liam Neeson interpretando a un sacerdote jesuita-, pero no sabía hasta 
que punto iba a ser desgarradora y penetrante. 

No voy a hablar en este artículo del argumento del film, de la historia que lo inspira ni de 
ninguna escena en concreto. Tampoco voy a desvelar ninguna acción esencial de la 
película ni voy a repasar la larga trayectoria de Scorsese ni voy a ahondar en la factura 
técnica y artística del film que simplemente deja sin aliento. Sí hablaré, en cambio, de mis 
sensaciones y emociones, de las preguntas que me suscitó la película, de los recuerdos 
que desató y, por supuesto, del silencio. 

Según he leído en algún medio, Scorsese ha tardado 30 años en llevar a cabo este proyecto 
y ese proceso se palpa y se mastica en el film. Sí, es cierto, la película se basa en una 
novela escrita por un tercero, pero al adaptar una novela y llevarla al cine, 
irremediablemente el realizador deja su impronta, selecciona, descarta y construye un 
relato similar, pero siempre distinto, que deja entrever mucho de sus propias preguntas, 
de sus dudas, de sus miedos…, incluso de su propia fe. 
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Sin lugar a dudas esta no es una película ligera y amable para pasar el rato (dura 2 horas 
y 41 minutos). Tampoco es una película épica al estilo clásico y, repasando la 
cinematografía de Scorsese, que nadie piense tampoco que es una película con grandes 
dosis de acción. Suspense sí hay. El suspense en el que te coloca el miedo y la 
confrontación con la injusticia, pero también el suspense ante la duda -la del personaje de 
Andrew Garfield en el papel del Padre Sebastião Rodrigues, pero también la propia como 
espectador/a-. Ya lo decía Jaime Tatay hace algunos meses en su artículo “Dudo, luego 
creo”: “la duda es como una compañera incómoda de viaje que con demasiada frecuencia 
se acerca, se cuela en nuestra vida y nos cuestiona. (…) Dudar y creer forman parte de la 
misma búsqueda, de la única búsqueda posible hacia una relación más sincera y auténtica 
con Dios”. Y así también lo creía Chesterton cuando afirmaba que “una fe sin dudas es una 
fe dudosa”. 

Scorsese construye así, desde una 
fe con dudas y en suspenso, 
un silencio muy elocuente que nos 
dice mucho sobre el hoy, sobre la 
persecución religiosa y también 
sobre la necesidad de un diálogo 
interreligioso que propicie la 
convivencia, la comprensión y el 
acercamiento. Pero a la vez, la 
película realiza una potente crítica a 
la arrogancia del catolicismo durante 
siglos de imposición y desdén hacia 
las otras creencias apropiándose de 
la Verdad absoluta y con 

mayúsculas. Una crítica y una muestra de la persecución y la inculturación del cristianismo 
en Japón que me transportó a la iglesia de San Juan Chamula, en Chiapas (México) y a 
sus cultos sincréticos, pero también a la lectura del Evangelio del pasado 29 de diciembre 
que nos habla de una fe cristiana que al convertirse en establishment perdió parte de su 
carácter revolucionario, el de una fe que según Simeón estaba destinada a hacer que 
muchos se levantaran (Lc 2, 33). 

La pregunta que planea durante toda la película y que nos interpela a todas y todos los 
creyentes –de cualquier confesión– y quizás a algún que otro agnóstico es “¿qué nos pide 
Dios?”. ¿Debemos anteponer los símbolos y la liturgia a las personas o lo que nos pide es 
llevar la lucha por la justicia hasta las últimas consecuencias? ¿Cómo debemos actuar ante 
la sospecha del abandono de Dios o ante el supuesto silencio de éste en un mundo violento 
y déspota donde a día de hoy, más de 300 años después de los hechos narrados por Endô 
y Scorsese, continúa lloviendo sobre mojado? ¿Cómo no dudar ante el sufrimiento y el 
dolor? ¿Nos pide Dios que le neguemos si es necesario por el bien del prójimo? 

Ahí está el aguijón y las espinas de este film introspectivo que nos coloca contra las 
cuerdas de nuestra propia experiencia espiritual y nos interroga sobre nuestro ser y estar 
en el mundo, nuestro cargar con cruces –propias y ajenas– y seguirle (Lc 9, 23), nuestro 
poner la otra mejilla (Lc 6:29), nuestra misión de ser “sal de la tierra” (Mt 5:13), nuestro 
hacer justicia a los oprimidos (Sal 10,18), nuestro dar la vida por nuestros hermanos y 
hermanas (Jn 3,16)… nuestros propios silencios, prudencias y cobardías. 

Para la elaboración de mi tesis doctoral estoy leyendo un libro del que fuera mi maestro en 
la carrera de Comunicación Audiovisual, Josep M. Català Domènech. Se trata de El 
murmullo de las imágenes. En él, Català reflexiona repetidamente sobre el silencio: “el 
silencio se acostumbra a considerar el resultado de una ausencia, una entidad negativa 
que implica la no presencia de lo que se entiende como el elemento esencial y que, por 

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=13490
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=13490
http://blog.cristianismeijusticia.net/?s=di%C3%A1logo+interreligioso+&submit=Search
http://blog.cristianismeijusticia.net/?s=di%C3%A1logo+interreligioso+&submit=Search
https://www.cristianismeijusticia.net/files/eies31.pdf#page=14
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tanto, debería estar: ausencia de sonido, ausencia de voz, ausencia de música o ausencia 
de visualidad”. 

Es curioso, pues, que en el film de Scorsese la ausencia signifique precisamente presencia. 
Una presencia de Dios que recuerda a aquella parábola de autoría desconocida sobre unas 
huellas que aparecen y desaparecen en la arena y que dice así: 

«Una noche tuve un sueño… soñé que estaba caminando por la playa con el 
Señor y, a través del cielo, pasaban escenas de mi vida. 

Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en 
la arena: unas eran las mías y las otras del Señor. 

Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las 
pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban 
sólo un par de pisadas en la arena. 

Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso 
realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: “Señor, tú me dijiste, 
cuando resolví seguirte, que andarías conmigo, a lo largo del camino, pero 
durante los peores momentos de mi vida, había en la arena sólo un par de 
pisadas. No comprendo por qué me abandonaste en las horas en que yo más 
te necesitaba”. 

Entonces, Él, clavando en mí su mirada infinita me contestó: “Mi querido hijo. 
Yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando 
viste en la arena sólo un par de pisadas fue justamente allí donde te cargué 
en mis brazos”». 

El mismo Jesús crucificado clamó al cielo con aquel salmo suplicante que decía “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27, 46) sabiéndose, sin embargo, sostenido 
por sus brazos, confiado en la “esperanza de alcanzar la justicia que está basada en la fe” 
(Gl 5, 5). 

Por ventura esa sea la oración que nos deja Silencio para repetirla entre susurros: que se 
calle el ruido un solo instante, que sepamos hacer que cese. Que calle el ruido de las 
balas, de las bombas, de la fuerza, de la opresión, de la desigualdad, de los que 
tienen el poder y controlan los grandes medios, del espectáculo, del consumismo, 
de la banalidad… Que se calle el ruido para poder escuchar el clamor de las víctimas y 
así escuchar la verdadera voz de Dios porque como en aquella bella canción de Ismael 
Serrano, “si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas, quizás 
entenderías que nos queda la esperanza”. 

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=15525&lang=es
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Tertúlia sobre la pel·lícula Silencio de Martin Scorsese. La història, la 
novel·la i la pel·lícula 
Cristianisme i Justía 
Dijous 26 de gener de 2017 

 

Tertúlia sobre la pel·lícula Silencio de Martin Scorsese.  

La història, la novel·la i la pel·lícula 

 
 
Hi han participat: 

 José Ignacio González Faus, jesuïta, teòleg i membre de CJ 
 Cinto Busquets, capellà compromès en el diàleg interreligiós 
 Peio Sánchez, especialista en relació entre cinema i teologia 

Ha moderat: 
 Ramon Ollé, delegat dels mitjans de comunicació social, Arquebisbat Barcelona  

Realitzat el dijous 26 de gener de 2017, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de 
Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Bcn.) 

Podeu trobar les tres intervencions a: https://www.cristianismeijusticia.net/en-directe 
 

 
  
 
 
 

Laicas consagradas buscamos un piso o casa de alquiler en Barcelona, zona metropolitana. 
Necesitamos al menos 6 habitaciones exteriores, de mínimo 8 m2, un salón y cocina.  
 
Persona de contacto:  
Ana Martín, teléfono 649890832. martinancel.ana@gmail.com 
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MEDITAR AMB ELS CINC SENTITS 

 
Els sentits es treballen com a mitjà que ens 
ajudi a desbloquejar la nostra ment dels 
pensaments constants per tal de poder 
accedir a la profunditat de nosaltres 
mateixos i a la profunditat de l’inefable. 
 
Dissabte 18/2/17 · 10.30h-19.00h 
Anar cap a la consciència a través del tacte 
a càrrec de Mª Dolores Díaz de Miranda amb 
la col·laboració de Luís Mª Moreira, Rosa Duró 
i Carmen Hernández 
 
El taller combina temps de meditació en silenci amb exercicis d’experimentació tàctil, mirant 
de connectar-nos a la realitat a través dels sentits. 
 
Places limitades: 20 persones 
Matrícula: 38 € 
Dinar (opcional): 12 € 
Inscripció: www.culturabenedictines.es 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Adreça: c. Dolors Monserdà, 31 · 08918 Barcelona 
 

ORDO VIRTUTUM 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes, activitats, cursos, seminaris, presentacions… 
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Una campanya que beneficia a tots:  
Fem nostre el logo “Escola Cristiana de Catalunya”  
 
Per quart any consecutiu us presentem aquest logotip com a marca comuna per a 
identificar el conjunt d’escoles que s’apleguen en el col·lectiu Escola Cristiana de 
Catalunya i que estan adherides a la Fundació que porta aquest nom (Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya).  Som un col·lectiu prou variat, amb més de 180 institucions 
titulars que ho són de 402 escoles arrelades als pobles, barris i ciutats dels 124 municipis 
i 36 comarques de Catalunya on són ubicades.  

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 628 | 6.02.2017 

 

Servei de Documentació:  
« Els joves, la fe i el discerniment vocacional » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Són diverses les institucions i distintes les escoles, que ofereixen accents diferents i 
singulars propostes de servei, en cada cas amb valors propis i específics. Reunim 
presències de llarga trajectòria que poden arribar a acumular més de 300 anys d’història 
junt amb realitats més recents.  
Escoles grans, centres especialitzats, escoles petites i d’ambient familiar. Escoles més 
convencionals o escoles més innovadores, però sempre amb qualitat i obertes a la millora 
contínua. 
 
 Però, juntament amb aquestes 
diferències, també fem camí junts 
des de fa temps i compartim trets 
molt significatius que ens 
especifiquen i ens posicionen com a 
col·lectiu:  

llibertat d’ensenyament i el pluralisme educatiu que comporta l’exercici 
d’aquesta llibertat  

dret d’elecció de centre educatiu per part de les famílies com a expressió 
del dret que llurs fills rebin una educació d’acord amb les seves conviccions  

oferta educativa estigui oberta a totes les famílies, sense cap 
mena de discriminació; per això defensem el model de concert com una manera de fer 
efectiu el dret de tothom a l’educació en un règim de llibertat  

concebem l’escola i l’educació prioritàriament com un servei d’interès públic i, tot 
i procurar la sostenibilitat de les nostres institucions, n’excloem qualsevol afany de lucre  

necessitat d’un sistema estable per a què els centres, exercint el principi 
d’autonomia, i els professors puguin desplegar amb confiança i motivació la seva tasca 
envers l’alumne i la seva educació  

identitat cristiana a tota l’escola que vol viure segons l’ensenyament de 
Jesús, el Crist, i que queda recollida en el caràcter propi i en el projecte educatiu de 
l’escola  

volem que tots els nostres alumnes 
tinguin autèntiques possibilitat de reeixir a l’escola.  
 
Per tot plegat, podem afirmar col·lectivament -i amb plena responsabilitat- que estem 
compromesos amb l’educació de qualitat per a tothom. 
 
També per tots aquests motius podem compartir un element d’identitat comuna –com 
és el logo “Escola Cristiana de Catalunya”-, juntament i complementàriament amb 
els que són propis de cada centre o de cada institució.  
Tots tenim elements diferenciadors legítims i interessants de destacar, però a ningú no fa 
mal associar-se també a un col·lectiu plural però reconegut que és una autèntica referència 
en l’ensenyament a Catalunya.  
Els elements comuns i els diferencials, conjuntament, defineixen la fesomia de les diferents 
ofertes educatives. No cal oblidar que allò comú també reforça la nostra oferta 
particular, tan singular com es vulgui, però no pas aïllada d’un col·lectiu que té prou en 
comú i que, com a grup, en fent-lo emergir reforça totes les parts que l’integren. 
 
Feu vostra la crida “Tria Escola Cristiana”  
També per tot això presentem per quart any consecutiu una campanya de comunicació 
conjunta, amb aquests objectius:  
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1. Recordar a les famílies el dret que els assisteix a triar l’escola que volen per als seus 
fills. Informar-les de les possibilitats reals que tenen d’exercir aquest dret.  

2. Sensibilitzar de la importància de triar escola, amb criteri. Tot recordant que els 
motius per a l’elecció d’un o altre centre poden ser diversos i igualment vàlids d’acord amb 
els principis i criteris dels pares i mares.  

3. Recomanar centrar la “tria” en el col·lectiu de l’Escola Cristiana de Catalunya. Un 
col·lectiu que aporta la confiança del seu compromís amb l’educació de qualitat per a 
tothom, uns trets comuns i, alhora, una diversitat d’ofertes concretes per ajustar-se a les 
diferents opcions de les famílies.  
 
Aquesta és la essència de la campanya conjunta i els seus missatges de contingut 
generalista, però deixa la porta oberta a l’acció de les diverses institucions titulars i escoles 
per concretar més aquesta “tria” genèrica d’una “Escola Cristiana de Catalunya” vers la tria 
d’un centre educatiu determinat.  
Engranar bé campanya conjunta, campanya institucional i campanya de cada escola ens 
fa sumar. Esperem que feu vostres tots els elements de la campanya i que els utilitzeu amb 
la màxima insistència.  
No són gens menyspreables els reptes als que s’afronta el col·lectiu de les escoles 
cristianes. El model educatiu recollit a la Llei d’Educació de Catalunya, un espai de 
convivència entre escola pública i escola concertada, està amenaçat. Un conjunt de factors 
diferents, on podem incloure la davallada demogràfica, la crisi econòmica, les sensibilitats 
socials i polítiques crítiques, han instal·lat un discurs que intenta acumular justificacions per 
desacreditar i eradicar l’escola concertada.  
Tots hem viscut com aquest debat s’intensifica i es va revifant amb gran cruesa, 
especialment quan s’apropen les campanyes de preinscripció i matrícula. Ens cal tot 
l’esforç i tot l’encert per donar-hi resposta. I pensar que hem de ser capaços d’afrontar-nos 
a aquesta realitat com una força col·lectiva, com una realitat cohesionada, on aquesta 
campanya és una dent més de l’engranatge. 
 
 
 
 

 

Nova projecció-col·loqui del documental LO ÚLTIM CITI. 
Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la Guerra de Successió 
El proper divendres 17 de febrer de 2017 a les 19.00 h, 
a la sala Noble de la Rectoria de Sentmenat |  Us hi esperem! 
 

Nova projecció-col·loqui del documental LO ÚLTIM CITI 
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Més de 8.000 persones a Catalunya viuen sense llibertat, recloses en centres penitenciaris. 
Tots els interns tenen reconegut el dret a la llibertat religiosa i poden rebre atenció espiritual. 
Els mercedaris són un orde religiós catòlic que des de fa 800 anys es dedica a la redempció 
dels captius. “Signes dels temps” entrevista Josep Maria Carod, mercedari, capellà de la 
presó de joves i director del Secretariat de Pastoral Penitenciària. La conversa s’ha gravat 
al Centre Penitenciari de Joves, a la Roca del Vallès. 
 

Data: 12 de febrer de 2017 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10.30  
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

 
 
 

 
 

   FEBRER | 2017 
9 dj URC - Junta directiva 

11 ds Jornada de Formació Permanent amb Carme Borbonès 

13 dl CEVRE - Formació inicial 

20 dl CEVRE - Formació inicial 

27 dl CEVRE - Formació inicial 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

Signes dels temps a TV3 : « Mercedaris a la presó » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 

mailto:sec.general@urc.cat

	La Junta directiva de l’URC amb els bisbes de la CET
	Conferència Episcopal Tarraconense: reunió n. 221
	1617-2017: Inicia el jubileu de la Família Vicenciana
	Missatge del papa Francesc per a la XXV Jornada Mundial del Malalt
	Pureza de Maria: Professió temporal i perpètua
	El fet religiós en la Catalunya del futur
	Ens enfonsem
	Trobada de Pastoral Juvenil Vocacional.
	« Posar les persones en el centre de les decisions »
	Contra la trata d’ésser humans
	Lucia Caram reitera “la fidelitat i amor a l’Església” per la polèmica sobre la virginitat i demana perdó
	Òscar Bernaus, de ser un 'bon vivant' a fer-se caputxí
	La Companyia de Jesús als Estats Units denuncia el decret del president Trump
	Oració connectada: l’Escola Pia de Catalunya amb la iniciativa #PrayForSynod
	El Govern atorga el VI Memorial Cassià Just al clergue dominic Jean Jacques Perénnès
	Grup Mambré
	Silencio de Martin Scorsese
	Un pis o casa de lloguer
	Actes, activitats, cursos, seminaris, presentacions…
	Servei de Documentació:« Els joves, la fe i el discerniment vocacional »
	La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 628 | 6.02.2017
	Signes dels temps a TV3 : « Mercedaris a la presó »
	Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017
	Contacta amb nosaltres

