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Fa quatre segles
L’Escola Pia, aquest curs, celebra dues efemèrides
notables: 400 anys del naixement com a
congregació religiosa i 250 de la inclusió del
fundador, Josep Calassanç, en el cànon dels
sants.
Josep Calassanç (1557-1648), nascut a Peralta de
la Sal (La Llitera), és prou conegut com a clergue
del bisbat d’Urgell, on ocupà diversos càrrecs que,
sens dubte, maduraren la seva experiència i el
prepararen per a la seva futura aventura romana.
Arribat a Roma el 1592, de seguida entrà en
contacte amb els ambients reformadors que
maldaven per portar a la pràctica el bo i millor del
concili de Trento. La seva afiliació a diverses
confraries romanes li obrí les portes a les situacions
de pobresa i d’exclusió social d’amples capes de la
població sobrevinguda a la ciutat com a mà d’obra
de les construccions del Barroc.
Passats uns cinc anys dels primers contactes que
qüestionaren el seu esperit i el dugueren a un
important canvi personal, en 1597 obrí la primera
escola popular i gratuïta al barri del Trastévere
romà. Era la primera Escola Pia, model que s’aniria
replicant ben aviat per diversos països d’Europa.

Vidriera de Josep Calassanç a Escola Pia
Balaguer, obra de Jordi Pérez

El dia 6 de març de 1617, a Santa Maria la Major,
Roma, el papa Pau V signà un breu que
començava amb les paraules Ad ea per quae...
Naixia, en l’Església, una nova congregació
religiosa,
anomenada
paulina pel papa que
l’aprovava i, per a més
especificació, dels Pobres
de la Mare de Déu de
l’Escola Pia.

Vint anys s’havien escolat
des d’aquells inicis incerts,
quan els seus camins
s’havien creuat amb els
dels nens refusats per la
societat. Ara es tractava de
consolidar una obra que,
malgrat
trobar
bona
acollença, era també mal
Santa Maria la Major, Roma
vista
pels
qui
no
acceptaven la igualtat d’oportunitats per als fills de les classes desafavorides. Buscant
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l’estabilitat havia intentat diverses solucions, fins que es va veure empès —com tants
altres fundadors malgré eux— a crear una nova família religiosa dins l’Església.
Així confluïen una
missió carismàtica,
descoberta gràcies a
l’espectacle de la
misèria dels infants i
una forma de vida
cristiana,
en
comunitat
i
en
consagració
religiosa al servei
d’aquella missió.
Ressaltem algunes
intuïcions, diferents
respecte dels intents
ja
existents
a
l’Europa de l’època
de fer front a la
Parròquia de Santa Dorotea, Trastevere, Roma,
formació dels nens. Sant Josep Calassanç,
on Calassanç fundà la primera Escola Pia l’any
L’Escola Pia no basílica sant Pere del Vaticà
1597
seria elitista, sinó
popular. Tot i ser una obra d’Església, estaria en concòrdia amb el poder civil,
normalment representat pels municipis amb els quals se signaven concòrdies. No
buscaria una educació centrada en la fe cristiana o en la cultura científica que
despuntava, sinó que miraria d’agermanar-les en una síntesi harmònica i creativa, cosa
que expressa el lema “Pietat i Lletres” o “Fe i Cultura”. No seria una escola allunyada de
la realitat, sinó pragmàtica, buscant que l’alumnat aprengués allò que li seria útil per
trobar ocupació depenent dels indrets i temps
per guanyar-se la vida. Ni seria una escola
tancada a la realitat circumdant, sinó una escola
oberta i inclusiva. De tot això... en fa 400 anys!
L’espiritualitat que Calassanç imbuí en la seva
obra educativa i en la nova família religiosa era
també una espiritualitat encarnada i realista,
amb un gran sentit pràctic, en diàleg amb la
nova cultura que s’obria pas. No s’especificava
pel culte, en una època de grans
manifestacions religioses, sinó pel servei
discret als petits i oblidats, buscant sempre la
seva promoció. Una espiritualitat cristocèntrica
i eclesial que tenia present la dita de Jesús: “El
que feu per un d’aquests petits, m’ho feu a mi.”
L’Església va reconèixer oficialment Josep
Calassanç com un sant, o sigui un model
d’autèntica vida cristiana, el 16 de juliol de
1767, ara farà 250 anys. Així li fou feta justícia.
Calassanç. Impremta Martí Trullàs. Manresa
1813

Andreu Trilla, escolapi.
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L’Escola Pia
celebra 400 anys de Servei als infants i joves de tot el món
L’aniversari coincideix amb els 250 anys de canonització del fundador, Josep
Calassanç
Àngels Doñate. La Seu d’Urgell | Catalunya Cristiana
El 25 de març del 1617, un
sacerdot vestia a Roma la
sotana de la nova Congregació
Paulina de l’Escola Pia de la
Mare de Déu, somiada per ell
mateix per atendre escoles que
acollissin els més pobres.
Aquest jove es deia Josep
Calassanç, havia nascut a
Peralta de la Sal i havia arribat a
la Ciutat Eterna l’any 1592. Allà,
al Trastevere, un dels barris més
marginats, va topar amb una Albert Batalla, durant la seva intervenció, seguit atentament
realitat que li canviaria la vida: pels conferenciants. / Escola Pia
els nois de carrer. Ningú no se’n
volia fer càrrec i Calassanç va acceptar el repte de posar en marxa la primera escola
gratuïta i per a tots. Era l’any 1597.
El 25 de març del 2017, quatre segles després, desenes de persones vinculades a
l’Escola Pia de Catalunya s’han aplegat per celebrar els 400 anys d’aquest esdeveniment
i els 250 anys de la canonització del qui, amb els anys, es convertiria en el patró dels i
les mestres.
La celebració ha tingut lloc a la Seu d’Urgell, on Calassanç va treballar com a secretari
del capítol de canonges, abans de marxar a Roma. Però també per donar continuïtat a
una bella tradició: que des de sempre, quan a Catalunya s’ha celebrat una efemèride de
Calassanç, s’ha fet un acte a la Seu.
Malgrat la neu i la pluja, religiosos, alum
nes i antics alumnes amb les seves
famílies i educadors de l’Escola Pia de
Catalunya, acompanyats d’autoritats
eclesials i civils, van compartir un matí
calassanci i un dinar de celebració amb
pastís inclòs.
La Salle de la Seu els va acollir a les
10.30 h. A la sala d’actes, el Pare
Provincial, Eduard Pini, va adreçar unes
paraules de benvinguda a tota la
comunitat i va recordar els que, per
Actuació teatralitzada al claustre de la catedral. /
culpa del mal temps, no hi havien pogut
Andreu Clapés
arribar. Va saludar especialmente Albert
Batalla, alcalde de la ciutat. Acte seguit, va començar la primera activitat: tres
conferències sobre Calassanç a càrrec d’historiadors i d’experts en el tema. Lluís Obiols,
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president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (2009) i arxiver municipal de la
Seu d’Urgell des del 2010, va parlar sobre el context històric de la Seu d’Urgell al segle
XVI.
Seguidament, l’escolapi Joan Florensa, responsable de l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia
de Catalunya (1983) i historiador provincial, es va centrar en l’etapa en què Josep
Calassanç va viure a la Seu i els darrers escrits trobats. Florensa va explicar que
Calassanç, segons es demostra pels documents d’aquella època i per la seva feina, «era
un sacerdot responsable, que vivia intensament les coses més normals i que exercia bé
la feina que li demanaven. Era ben valorat pels canonges i el bisbe el va cridar a viure a
palau. Tenia possibilitats d’ascens però ell volia servir Déu i els germans. El que feia era
bo, però ell en volia més. La responsabilitat és l’origen de l’acció». Aquest plus el va
trobar a Roma anys després.

Missa presidida per l’arquebisbe Vives. / Andreu Clapés

La darrera xerrada la va fer
Miquel Puig, mestre i llicenciat
en Història, que va fer una breu
cronologia de Calassanç en 10
punts, destacant els moments i
aspectes més transcendentals
com quan decideix fer-se
sacerdot o fundar l’Escola Pia.
Va acabar la seva exposició
demanant
«que
no
ens
manquin moments per fer
memòria de qui va dignificar els
mestres i l’educació dels infants
i joves com ningú no ho havia
fet fins llavors».

En finalitzar l’acte, Albert Batalla va anunciar que es posaria una placa a la casa on va
residir Josep Calassanç aquells anys (on conflueixen el carrer Major i el carrer Na
Panistrera). L’alcalde va reconèixer que «l’Escola Pia ha fet i fa un paper fonamental en
l’educació del nostre país. Vivim uns moments molt intensos de debats intensos. Jo volia
reivindicar el nostre model educatiu, el de Catalunya, que ha tingut la capacitat de gestar
un model propi de coexistència de centres concertats i públics. Model segurament
inspirat en el somni del vostre fundador: donar les majors oportunitats als infants i joves
d’arreu del món i del nostre país. Hem de mirar cap al futur amb esperança sense oblidar
d’on venim».
Un cop finalitzada la primera part de la trobada, els assistents es van trasladar al claustre
de la catedral, on uns actors van donar vida al bisbe Andreu Capella, l’empresari i amic
del fundador, Antoni Janer, la majordona de la catedral i… fins i tot Josep Calassanç,
que els van explicar com era la seva vida i anècdotes que van viure plegats.
Acte seguit, a la mateixa catedral de la qual Calassanç en va ser Mestre de cerimònies,
presidits pel bisbe d’Urgell, l’arquebisbe Joan Enric Vives, i acompanyats per un bon
nombre de sacerdots i religiosos i religioses de la Seu, es va celebrar una missa d’acció
de gràcies amb el calze del sant, que la comunitat de Peralta de la Sal va cedir per a
l’ocasió.
La celebració va finalitzar amb un dinar de germanor i bufant espelmes, desitjant que
l’Escola Pia en faci 400 més, acompanyant infants i joves del nostre país.
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400 anys d'una obra de pietat i lletres

(Glòria Barrete – Catalunya Religió/ La Seu d'Urgell) Un dels carrers centrals de l'eix
comercial de la ciutat de La Seu d'Urgell porta per nom sant Josep de Calassanç. Una
modesta commemoració que recorda el pas del fundador de l'Escola Pia per la capital
del bisbat d'Urgell. Hi va viure uns dos anys i mig. Aquest 2017 se celebren els 400 anys
de la creació de l'Orde religiós, i l'Escola Pia de Catalunya ha celebrat aquest dissabte a
La Seu d'Urgell l'acte central de l'aniversari.
El 12 de febrer de 1587 Josep de Calassanç es troba a La Seu d'Urgell on comença a
exercir com a secretari del capítol de canonges i de mestre de cerimònies de la catedral.
Hi viu fins el 30 de juny de 1589. Alt, ben plantat, cara llarga, pell blanca, curta barba de
color castany, forçut... "darrere d'aquesta bona planta s'hi amagava un sacerdot
competent i responsable", afirma l'escolapi Joan Florensa, arxiver de l'Escola Pia de
Catalunya des del 1983.
Calassanç es llegí les actes dels deu anys anteriors, així es va assabentar dels temes
que els canonges portaven entre mans, i va arribar a assolir el càrrec de secretari general
del bisbe Capella i oficial eclesiàstic de Tremp el 30 de juny de 1589, un càrrec similar al
de bisbe auxiliar actualment.
Context històric
Però quin era l'aspecte de la ciutat que es va trobar Calassanç? Lluís Obiols, historiador
i arxiver municipal de La Seu des de l'any 2009, ha exposat un repàs històric. "La ciutat
encara té aspecte de ciutat medieval, encara està emmurallada". Una ciutat amb una
economia agrària tot i que no només. Els conreus d'aquell moment són mediterranis, de
cereals i vinya. És una ciutat amb espais buits que es van aprofitar per instal·lar convents
al segle XVI com el dels Agustins i el dels Jesuïtes.
La Seu tenia una presència eclesiàstica extraordinària, "era la capital del bisbat més gran
de Catalunya, encara avui", que comptava també amb bona part de l'actual bisbat de
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Solsona. Amb un bisbe que és senyor de la ciutat, amb el seu palau i amb un seguit de
poders. També tenien el capítol de canonges, "un gran senyor de la ciutat que gestiona
propietats vinculades a la catedral".
No s'ha d'oblidar que La Seu en aquella època també era ciutat fronterera. Al segle XVI
hi ha la reforma protestant, que genera tot un seguit de conflictes, com les guerres de
religió a l'Estat francès, i això té influències. També estan presents els conflictes de
bandolerisme, guerres de bàndols, que van i venen, i que generen una psicosi col·lectiva
"pel temor al contacte amb els protestants, amb els hugonots francesos". Una ciutat que
no estava pas aïllada i gens tranquil·la.
Davant de la inseguretat creixent a la ciutat els canonges van col·laborar en la protecció.
Estableixen torns de vigilància a la catedral, dos canonges es quedaven a dormir cada
nit a la sagristia i durant el dia feien ronda. Per a Calassanç, "tot això va dificultar
l'aplicació de la reforma litúrgica del Concili de Trento", recorda Florensa. S'adopten els
nous textos i la
catedral de la Seu
esdevé un referent del
cant litúrgic.
Etapa final a La Seu
d'Urgell
Calassanç quan arriba
a La Seu troba una
diòcesi organitzada per
oficialats, semblant als
arxiprestats
actuals.
Calassanç acompanya
el
canonge
Rafel
Gomis en les visites
pastorals i actua com a vicari general de l'oficialat. L'absència del bisbe, però, es notava.
El gener de 1588 nomenen el cartoixà Andreu Capella com a nou bisbe d'Urgell. Pren
possessió el mes de desembre. Capella nomena secretari general a Calassanç i oficial
eclesiàstic de Tremp el 30 de juny de 1589. Comença per al fundador escolapi una nova
etapa, "després de molt de temps al costat i servei d'altres persones li toca presidir i
impulsar". Florensa recorda que Calassanç "tenia possibilitats d'ascens en la carrera
eclesiàstica, però volia servir a Déu i als germans com a sacerdot".
El 1592 marxa cap a Roma, explica el professor Miquel Puig. "Calassanç té la idea que
tornarà a Catalunya però les coses aniran d'una altra manera". Veu a Roma infants sense
futur, "li canvia els plans i la vida". El 1597 en un parròquia del Trastevere de Roma,
Santa Dorotea, Calassanç transforma una escola parroquial en escola gratuïta i oberta
per a tothom. "Havia nascut un nou model escolar que comença a estendre's". Canvia
l'educació. "Crea una escola popular per començar des de ben petits i per obrir-los la
vida i les portes del seu futur".
Calassanç cercava crear una organització estable per assegurar el futur de les escoles.
El 1617 dona forma a una congregació religiosa centrada en l'educació popular. Neix
l'Escola Pia. Va promoure l'Escola Pia a Catalunya, tot i que en vida no se'n va sortir. El
1638 va intentar obrir la primera escola a Guissona, que no va poder ser. El 1683, trenta
anys més tard de la seva mort, els escolapis s'establien a Moià.
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Puig ha reivindicat la figura de Calassanç en deu píndoles històriques. "Que no ens
manquin mai aquests moments per fer memòria de qui va dignificar com ningú no ho
havia fet fins llavors els mestres i l'educació d'infants i joves".
L'educació concertada, bon model educatiu
I amb voluntat de dignificar una figura que va treballar intensament a La Seu d'Urgell,
l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla, ha anunciat la proposta futura de col·locar una placa
commemorativa a l'edifici on Calassanç va viure. "Aquesta celebració aquí ens fa reviure
coses, i ens fa posar sobre la taula el paper singular que Calassanç va exercir a
l'educació".

Una educació, la dels escolapis, que actualment es materialitza en escoles concertades
i provades. Batalla ha reivindicat aquest model com a exemple d'èxit escolar. "Tenim un
servei educatiu que treballa colze a colze entre centres públic i concertats. Vull reivindicar
aquest model, un model propi educatiu en el qual la coexistència entre centres públics i
concertats és bona". L'escola pública del nostre país és una bona escola, ha afirmat
Batalla, "l'escola concertada també ho és i la suma d'aquest model és el millor dels
models possibles per donar, com volia Calassanç, la major oportunitat possible a infants
i joves".
La celebració ha comptat amb una Eucaristia a la catedral de La Seu d'Urgell presidida
per l'arquebisbe Joan-Enric Vives. Vives ha recordat que "fa 400 anys Déu va tocar el
cor d'un amic seu per fer una obra de pietat i lletres". L'oncle de l'àvia de l'arquebisbe era
escolapi, ha confessat, "una gran influència a la nostra família". Per a Vives, Calassanç
és un dels sants a qui s'encomana ja que té una figura d'ell al pati del Palau Episcopal.
"No us canseu d'anunciar l'Escola Pia", ha demanat, "en un moment educatiu en debat,
encomanem-li a ell l'Escola Pia".
La celebració ha finalitzat amb un dinar de germanor i el tradicional pastís d'aniversari.
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/400-anys-duna-obra-pietat-lletres
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El compromís dels escolapis
La Seu d’Urgell celebra 400 anys de la fundació de l’Escola Pia per sant Josep de
Calassanç
Twitter
JORDI LLISTERRI BOIX, Barcelona. Servei especial La Vanguardia 26/03/2017
Aquest diumenge la Seu d’Urgell ha estat el centre de la celebració dels 400 anys de
la fundació de l’Escola Pia. El 6 de març del 1617 el Papa va reconèixer oficialment la
congregació religiosa fundada per sant Josep de Calassanç. El papa Francesc ha
declarat aquest curs Any Jubilar Calassanci.

Sant Josep de Calassanç va néixer a Peralta de la Sal, avui dins bisbat de Barbastre
però que en aquella època pertanyia al bisbat d’Urgell. A la Seu d’Urgell hi va passar
uns anys com a capellà dedicat principalment a tasques jurídiques, curials o litúrgiques
a la catedral. El 1592, després d’una estada a Barcelona, va anar a Roma amb
aspiracions de fer-se un lloc al Vaticà. Però en el barri del Trastevere va descobrir la
realitat dels infants desemparats i sense escolarització que van acabar provocant un
tomb a la seva vida. El 1597 obre la primera escola per a nens pobres. Avui són 1.300
escolapis a 33 països, escolaritzen 125.000 infants i joves a 189 col·legis, tres
universitats i 400 obres d’educació no formal.
Eduard Pini, provincial de l’Escola Pia de Catalunya, explica que la preocupació
fundacional per atendre els nens més necessitats s’ha mantingut durant els quatrecents anys que ara celebren: “Mai no hem estat en un altre camp que no sigui
d’educació”. Els pares escolapis fan els mateixos vots que tots els religiosos –pobresa,
obediència i castedat–, però hi afegeixen un quart vot de dedicació a l’educació de la
infància, especialment als pobres.
“El que cal que recordem avui és perquè Calassanç va fundar l’Escola Pia.
Evidentment era per educar els nens pobres, però la raó última és que volia
transformar el món; Calassanç creu que a través de l’educació es transforma la
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societat i l’Església”, remarca Pini. Afirma que a les seves escoles, avui amb tot tipus
d’alumnes, “el que hem de fer veure és que si el món és injust, què fem per
transformar-lo”.
En el Capítol General dels Escolapis de fa dos anys
es va refermar aquesta orientació en què la dimensió
evangelitzadora, educativa i la transformació social
estan totalment unides. Per Pini, el Jubileu
Calassanci és una peça més d’aquesta relectura del
seu carisma. Un jubileu que “ha d’ampliar l’opció per
als més pobres. Un jubileu celebratiu i de
compromís”. Això es concreta en un any d’expansió
internacional en el qual s’han obert noves obres
educatives com escoles i orfenats a països on fins
ara no eren presents: el Perú, el Congo i Moçambic.
En l’àmbit local també s’està reforçant la presència
en l’educació no formal. Quan es parla d’Escola Pia
tothom pensa en escoles, però avui ja tenen deu
pisos d’acollida de menors tutelats a Barcelona, i
diverses iniciatives de formació i inserció laboral enfocades principalment a immigrants
i a l’acollida de refugiats. La novetat d’aquest any jubilar és que han enviat mestres de
l’Escola Pia de Catalunya als camps de refugiats de Grècia. Una professora de l’equip
directiu ja hi ha estat tres setmanes per organitzar l’estada d’altres mestres. “Si hi ha
infants al nostre continent que no tenen res, també ens hem de comprometre”, explica
Pini.
Ahir dissabte els escolapis van tornar a omplir els carrers de la Seu d’Urgell amb una
visita als llocs on es pot recordar la presència del seu fundador. Encara avui, diu Pini,
“els capellans d’Urgell senten molt seu, Calassanç, com un sant fill de la diòcesis”.
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Intervenció del dominic Jean Jacques Pérennès en l’acte de
lliurament del VI Memorial Cassià Just
Señoras y señores:
En primer lugar, quisiera
dirigir mi agradecimiento más
sincero a las autoridades de
Cataluña que nos acogen hoy en
esta maravillosa ciudad de
Barcelona, haciéndoles llegar mi
más profunda gratitud por el
premio que me ha sido concedido.
Muchas gracias también a mi
hermano en la Orden, fray Xavier
Gómez, y con él a los dominicos de
Barcelona, que han propuesto mi
candidatura para este premio.
Para mí, dicho premio supuso una
gran sorpresa ya que no tengo la sensación de haber hecho cosas excepcionales. Siento
más bien que, gracias a la Orden Dominica a la que pertenezco, he tenido la gran suerte
de poder compartir lo esencial de mi vida en lugares donde había que afrontar
verdaderos desafíos humanos: Argelia, El Cairo, Bagdad, Roma y, hoy, Palestina. Mi
único mérito, en cada una de estas etapas vitales, no ha sido otro que vivir la vida desde
la obstinación, la pasión, el entusiasmo.
He querido compartir este honor que me ha sido concedido con el Instituto
Dominico de Estudios Orientales de El Cairo (IDEO). Si mis esfuerzos en el campo del
diálogo cultural y religioso han podido conseguir un cierto eco social, lo debo en buena
medida a este Instituto, que, después de medio siglo, muestra cada día que una relación
fecunda con el mundo musulmán es posible, con la condición de situarla de manera justa,
inteligente, y de vivirla con generosidad y una paciencia que Georges Anawati, fundador
del IDEO, calificaba de geológica.
El IDEO se dio en sus comienzos como objetivo el encuentro con el mundo
musulmán por los caminos de la cultura, al margen de todo proselitismo e imbuidos por
una sensibilidad de respeto absoluto al otro. Lo acertado de esta intuición nos aportará
encuentros exigentes y difíciles, pero también en ocasiones maravillosas amistades con
nuestros colaboradores musulmanes.
Habiendo estado ocho años como vicario provincial de los dominicos en el mundo
árabe, he llegado a conocer también la otra cara de la moneda: el sufrimiento de los
cristianos de Oriente, su exilio ante el ascenso de los fundamentalismos. Mi amigo Pierre
Claverie, obispo de Oran, fue asesinado, como varios de mis amigos universitarios
argelinos. Pero también he aprendido la lección de que nunca debemos generalizar, que
hace falta ser paciente y obstinado, buscar sin descanso los caminos del encuentro.
Siempre prefiero la palabra encuentro antes que la palabra diálogo. Ésta última se diluye
con frecuencia en un mar de palabras, y las palabras pueden ser engañosas. Por el
contrario, el encuentro siempre se refiere a una comunión de inteligencias, a una
comunión de los corazones y no de las palabras.
Este encuentro con el "otro" ha sido y sigue siendo la gran pasión de mi vida. Lo
debo quizá un poco a mis orígenes bretones, donde, desde que era pequeño, he oído
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tanto a los marineros como a los misioneros contar historias maravillosas vividas más
allá de aquellos horizontes lejanos. Mi vocación dominica me ha permitido llevar esta
pasión mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Diez años en Argelia, como
joven universitario en los años ochenta, me permitieron descubrir la fuerza de la amistad
que es capaz de derribar los miedos y las barreras.
Los quince años en Egipto me han permitido, gracias al IDEO, traducir este deseo
de encuentro en proyectos compartidos, en particular aquellos de carácter educativo. Mis
frecuentes visitas a Irak y a las comunidades cristianas de los países del Golfo me han
sensibilizado con la importancia de batirse el cobre en los campos del derecho y del
respeto a la diferencia. Algo que he intentado promover durante los seis años que fui
asistente del Maestro General de la Orden de los Dominicos mediante la creación de una
secretaría permanente de la Orden dominica en la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Ginebra.
Hoy, en Palestina, soy
testigo de un desprecio
cotidiano de los derechos
humanos. Mi gran suerte a lo
largo de todos estos años no
ha sido otra que la de ser un
huésped minoritario en la casa
de los otros: una experiencia
que siempre le pone a uno a
cubierto de la arrogancia, un vil
defecto de nuestro Occidente
que ha perdido el gusto por el
"otro", hasta el punto de
rehuirlo brutalmente, incluso
tratándose de refugiados,
renegando de paso de sus
propios valores fundamentales
de libertad, hospitalidad y dignidad de la persona humana. Quiero por ello felicitaros de
corazón por este gran esfuerzo que hacéis de mantener, por medio de este premio anual,
la idea de que el encuentro de religiones y culturas no sólo es importante sino también
posible al mostrar el testimonio vivo de aquellos que lo seguimos intentando con nuestras
vidas.
Para nosotros los dominicos, este deseo de encuentro con el mundo musulmán
viene de muy lejos, ya que remonta a la fundación misma de nuestra Orden, en la que
España tiene un papel muy relevante. En efecto, desde el primer momento, el castellano
Domingo de Guzmán envía a sus hermanos a las mejores universidades del siglo XIII:
París, Bolonia, Salamanca y Oxford. Animados por un gran celo misionero, muchos
frailes dominicos tuvieron el deseo de viajar y de ese modo en los siglos XIII y XIV ya se
podían encontrar muchos frailes dominicos en Palestina, Constantinopla, Armenia e,
incluso, Tabriz, en Persia.
Con el fin de prepararlos para esta misión, los superiores de la Orden abrieron
escuelas de lenguas en España y Túnez, studium linguarum, donde los religiosos
pudieran aprender el árabe y el hebreo. Hubo una escuela aquí en Barcelona. Un
dominico español que ha vivido mucho tiempo en El Cairo, Ángel Cortabarría Beitia,

12 | 40

estudió y publicó sobre este fascinante episodio de nuestra historia.1 Uno de los
iniciadores de estas escuelas es el catalán Ramon de Penyafort, fraile dominico de
Barcelona, tercer maestro de la Orden, de 1238 a 1240.
¡Cómo no ser sensible a la cuestión
del islam en una España bajo
administración musulmana desde el
siglo octavo! Es verdad que estos
religiosos estudiaban idiomas para
evangelizar, desde una perspectiva
apologética, pero ya había un deseo
latente en ellos de conocer al otro, su
lenguaje, sus costumbres, su cultura.
El estudiante más famoso de estas
escuelas fue otro catalán, Ramon Martí
(1230-1284), que fue descrito por Hugo
Monneret de Villard como el "primer
orientalista europeo". Contemporáneo
de Ramon Llull (1232-1315), parece
que Martí mantuvo contacto en París
con Alberto Magno, de quien heredaría la sensibilidad por el pensamiento de los filósofos
árabes, tan frecuentemente citados por su maestro Alberto. Animado por Ramon de
Penyafort, el prior del convento de Santa Catalina de Barcelona, Martí estudiará en
Túnez, donde adquirirá un profundo conocimiento del árabe, el hebreo, el arameo, y
también de los filósofos árabes y del Corán.
Encargado del Studium hebraicum de Barcelona, dejó obras que tuvieron un
gran reconocimiento intelectual, especialmente su Pugio fidei Adversus Mauros y
Judaeos. Su defensa de la fe católica manifiesta un profundo conocimiento de los autores
judíos y musulmanes, especialmente Ghazali, Avicena, Averroes, Maimónides y Al
Ghazi. Él cita el Corán, por entonces conocido por la traducción de Marcos de Toledo,
otro ejemplo del gran esfuerzo por conocer al "otro" musulmán durante toda la edad
media. Martí es considerado como el probable autor de un diccionario árabe-latín, titulado
el Vocabulista en arábico. El debate en este tiempo estaba representado por la disputatio,
un ejercicio intelectual en el que se busca una verdad superior, a partir de las partes de
verdad que se encuentran en las posiciones defendidas por los otros.
¡Pero no estaban sólo los catalanes! Ricoldo da Monte di Croce (1243-1320), un
dominico italiano, se encuentra en Bagdad a finales del siglo XIII; estudió en la famosa
Universidad Mustançiriyya y aconseja no utilizar traductor alguno en los encuentros: no
hay nada como el contacto directo. Esta disposición y voluntad de acercarse al otro, el
deseo de vivir en su país, ha sido una constante en la historia de la Orden. Entre los
siglos XIV y XVI, un grupo de frailes se hace presente en Pera, la actual Estambul,
especializándose en la misión en el Oriente musulmán: se les llamaba la Sociedad de
los frailes peregrinantes.
Entre ellos hubo fuertes personalidades, como la de Juan de Sultaniyeh, que a
principios del siglo XV visita al rey Carlos VI de Francia como embajador del gobernante
mongol Tamerlán. Desde Asia Menor, donde se terminan estableciendo, los frailes
peregrinos recorren el mar Egeo, el mar Negro, Armenia, descendiendo hasta Isfahán,
1

Cf. Ángel CORTABARRÍA BEITIA : «L'étude des langues au Moyen-âge chez les dominicains. Espagne, Orient, Raymond
Martin», MIDEO, n° 10, 1970, p. 189- 248.
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donde una iglesia dominica fue construida bajo los sahs safávidas en el siglo XVII.
Todavía existe hoy. En el siglo XVIII, dominicos italianos abrieron una misión en Mosul y
algunos puestos de avanzadilla en el Kurdistán.
Uno de estos frailes, el padre Maurizio Garzoni, es el autor de la primera
gramática kurda, impresa en Roma a finales del siglo XVIII. Todavía es considerado
come el "padre de la kurdología". Los dominicos franceses que se hicieron cargo de la
misión en 1856 abrieron en Mosul la primera imprenta moderna en Medio Oriente. En
ella se imprimen cientos de libros, entre los que se incluyen una Biblia canónica en árabe,
un breviario en siríaco y obras en arameo y en lengua turca.2
La imprenta fue destruida por los turcos en 1914. Todo eso subraya la
importancia de la educación a la que su institución es sensible. En 1885, los dominicos
entraron en Palestina, donde el padre Lagrange fundó la Escuela Bíblica de Jerusalén,
que tengo el honor de dirigir hoy en día. A partir de 1920 se le otorga el nombre de
Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. En ella recibimos a estudiantes
de quince países para realizar estudios bíblicos de máster y doctorado, así como de
lenguas semíticas y arqueología del Medio Oriente.

En el siglo XX, los dominicos se establecieron también en Egipto (1927),
volvieron a Shiraz, en Irán, y otros se asentaron en Pakistán. Este conjunto forma una
red de encuentro en el mundo de mayoría musulmana, desde la que nos esforzamos por
establecer una relación cordial y respetuosa con el mundo musulmán, un mundo
desgraciadamente visto con frecuencia como un "problema" para Occidente.
Perdónenme por hablar un poco de mí y mucho de mis hermanos dominicos,
pero a ellos se lo debo todo. Seguramente han podido percibir entre líneas, a través de
estos momentos significantes de mi vida, un esbozo de lo que podría ser una relación
más serena entre las culturas y las religiones, relación que su fundación se esfuerza en
promover, a través por ejemplo de este premio Cassià Just.
2

Cf. Jean Jacques Pérennès, L’Orient des prêcheurs. Brève histoire de l’Ordre dominicain dans le monde musulman,
Mémoire dominicaine, n° 33, 2016.
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Quisiera retener de esta experiencia vivida cuatro elementos que podrían servir
a modo de mensaje, de invitación:
1. En primer lugar, "salir de su burbuja", como decía Pierre Claverie: burbuja
colonial para él; burbuja de comodidad y arrogancia occidental para muchos de
nuestros contemporáneos. Cuando el otro no tiene espacio en nuestra sociedad,
se crea el caldo de cultivo necesario para la emergencia de la violencia. Los flujos
migratorios masivos que nos esperan son un buen ejemplo de ello.
2. Tener el coraje de abrir espacios de encuentro con ese "otro", con
creatividad, con imaginación. ¡Existen tantos desafíos comunes que podemos
afrontar juntos! También muchas fiestas, porque el encuentro entre culturas puede
ser feliz si compartimos el rechazo de los guetos, los estereotipos y los prejuicios.
Uno de mis últimos enamoramientos ha sido el descubrimiento de Afganistán, que
no sólo es el país de los talibanes. Afganistán también es un país de paisajes
magníficos, capaces de cortar la respiración, de gente increíble. Una historia
impresionante que ilustra perfectamente el arte del Gandara, que combina la
herencia griega de Alejandro con la serenidad del budismo que fecundó ese país
durante siglos a través de la Ruta de la Seda. Pero ¿quién sabe eso hoy en día?
3. Tercera convicción: la importancia de la educación, la cultura, del debate
intelectual de las ideas. Qué tristeza ver la pobreza del discurso occidental sobre
el islam. Deseo que todos los ignorantes puedan viajar un día a Irán, de donde
uno siempre vuelve deslumbrado. En Qom, "Vaticano del chiísmo," el presidente
de una universidad en la que había dado una conferencia me dio las gracias
regalándome el Catecismo de la Iglesia Católica, traducido por su Universidad
“para conocernos mejor", como terminó confiándome.
4. Por último, para mí, creyente y religioso, existe la certeza de que para Dios la
pluralidad y la diversidad de sus criaturas es una riqueza. Christian de
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Chergé, prior del monasterio trapista de Tibhirine, en Argelia, escribió en su
testamento:
"Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón
a los que me han tratado, a la ligera, de ingenuo o de idealista:
"¡Que diga ahora lo que piensa de esto!"
Pero estos tienen que saber que por fin será liberada mi más punzante
curiosidad.
Entonces podré, si Dios así lo quiere,
hundir mi mirada en la del Padre
para contemplar con Él a Sus hijos del Islam
tal como Él los ve, enteramente iluminados por la gloria de Cristo,
frutos de Su Pasión, inundados por el Don del Espíritu,
cuyo gozo secreto será siempre el de establecer la comunión
y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias.
Por esta vida perdida, totalmente mía y totalmente de ellos,
doy gracias a Dios, que parece haberla querido enteramente
para este GOZO, contra y a pesar de todo".

Nunca he conocido un texto más profundo sobre el diálogo interreligioso.
Una última cosa, muy importante: no crean que este ideal del encuentro está
reservado a personas excepcionales o personas que, como yo, han tenido la oportunidad
de vivir en los lugares más expuestos. Encontrar al otro, encontrar en él y por medio de
él la alegría, luchar para crear lugares de convivencia, puede hacerse en todas partes.
Debemos creer con todas nuestras fuerzas que ello es posible e intentar llevarlo a feliz
término.
Muchas gracias.
Fray Jean Jacques Pérennès, op
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BIOGRAFIA DE FRA JEAN JACQUES PÉRENNÈS

Jean Jacques Pérennès neix el 20 de gener de 1949 a Tréguier en Côtes d’Armor
(Bretanya, França). Als 18 anys ingressa en l’Orde de Predicadors (orde dominic), on fa
estudis de filosofia i teologia. Posteriorment s’especialitza en economia del
desenvolupament, seguint les petjades de fra Joseph Lebret (1897-1966), fundador
d’Économie et Humanisme.
En el decurs dels seus estudis, fa una primera estada de dos anys a Algèria com a
cooperant. Anys més tard és destinat a aquest país com a professor a l’Institut National
Agronomique (1977-1985). Aquest esdeveniment li dona l’oportunitat de conèixer els
països del Magrib, sobre els quals ha escrit diversos articles i una tesi doctoral. En aquest
mateix temps també coneix fra Pierre Claverie, OP, membre de la comunitat dominica
d’Algèria i posteriorment bisbe d’Oran. Al seu costat, Pérennès pren consciència del gran
desafiament que suposa la trobada amb l’islam, i també les possibilitats que obre el
contacte quotidià amb els seus creients. Aquest serà, a partir de llavors, un veritable
compromís de vida per a ell.
Del 1985 al 1992, Pérennès imparteix i organitza conferències a la Universitat Catòlica
de Lió i és encarregat de curs a l’Institut d’Estudis Polítics. El 1992 és escollit pel mestre
de l’Orde de Predicadors (orde dominic), fra Timothy Radcliffe, per ser assistent seu
(conseller en el govern de l’orde). Li són encomanades les tasques de noves fundacions
de l’orde i cap de la Comissió “Justícia i Pau”. Aquest servei li permet visitar i conèixer
els cinc continents, i de manera molt especial els països més marcats per la violència i
la misèria i contínuament confrontats amb aquestes realitats i les seves conseqüències.
Les experiències viscudes condueixen Jean Jacques a fundar, en col· laboració amb els
franciscans, una oficina permanent de relació amb la Comissió de Drets Humans de
l’ONU a Ginebra, que molt poc després rep l’estatut d’òrgan consultor a l’ECOSOC
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(Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides), en què l’orde dominic pot des de
llavors intervenir per mitjà d’una representació permanent: Dominicans for Justice and
Peace. Alhora, esmerça esforços per enfortir el compromís de l’orde en el si del món
musulmà. I en particular, anima les províncies dominiques a tenir una presència més
significativa al Caire i a Istanbul. També impulsa activament la fundació de l’orde a
Indonèsia.
Després de redactar i publicar una biografia de Mons. Pierre Claverie, assassinat l’agost
del 1996, és destinat al Caire. Del 2001 al 2004 forma part de l’Institut Dominic d’Estudis
Orientals (IDEO), primer com a secretari general i posteriorment com a director. Aquest
institut fou fundat per fra Georges Anawati, insigne dominic egipci. L’IDEO treballa per
un millor coneixement i comprensió del món araboislàmic, defuig tota mena de
proselitisme i privilegia la trobada amb la cultura i el treball científic. L’institut és molt a
prop de la prestigiosa Universitat d’al-Azhar. Els estudiants i els professors de la
Universitat van a estudiar a la Biblioteca de l’Institut, i Pérennès estableix relacions
cordials i lligams amistosos amb musulmans egipcis que habitualment es troben a la
Biblioteca, i de manera especial amb l’imam. Aquest fet li ha permès tenir un paper de
mediació en les relacions entre el Vaticà i la Universitat d’al-Azhar.
Pérennès ha estat
també prior del
convent dominic
del Caire i vicari
provincial
dels
dominics per al
món àrab. Això li
ha permès seguir
molt
de
prop
l’evolució
dels
esdeveniments
que han afectat els
darrers anys la
regió que va des
d’Algèria fins a
l’Iraq i als països
del Golf. Ha impulsat la creació per dominics iraquians d’una Open University i
l’Academie de Sciences Humaines a Bagdad. També ha contemplat amb dolor la desfeta
d’aquestes institucions facilitadores de la trobada i el diàleg entre musulmans i cristians
amb motiu de les guerres a l’Iraq i a Síria. I sobre el terreny ha acompanyat el trasllat
obligat d’aquestes des de Mossul a la plana de Nínive i al Kurdistan iraquià. Aquest fort
arrelament en la vida dolorosa dels cristians de l’Orient Mitjà l’ha posat a l’abric de
discursos bonistes i fàcils sobre el diàleg, mesurant les dificultats que s’hi inclouen.
El 2015, amb motiu del nou servei que l’orde li encomanava i que implicava la seva
sortida del Caire, li fou ofert un volum d’homenatge amb aportacions d’amics musulmans
i cristians: En l’amistat i la pregària. Homenatge al germà Jean Jacques Pérennès, OP.
L’octubre del 2016 va ser nomenat director de l’École Biblique et Archéologique
Française de Jerusalem, cèlebre en tot el món per haver editat la famosa Bíblia de
Jerusalem, basada en els textos originals amb anotacions relatives a totes les cultures i
tradicions conegudes en relació amb els textos bíblics. Aquest nou repte obre la
sensibilitat de Pérennès a altres dimensions del diàleg interreligiós. Actualment és
membre de la Comissió Justícia i Pau de l’Església catòlica a Jerusalem.
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Lluís Picazo, nou superior general per als Fills de la Sagrada Família
CatalunyaCristiana
26 de març 2017
Joan Piñol
La congregació fundada pel català sant Josep Manyanet se centra en l’educació a
través d’escoles i la pastoral familiar
En un dels pinacles de la basílica de la Sagrada
Família, entre moltes estàtues de sants i antes, hi ha
l’efígie d’un prevere que va inspirar Antoni Gaudí per
construir el temple expiatori.
Es tracta del trempolí sant Josep Manyanet (18331901), fundador de la congregació dels Fills de la
Sagrada Família, que va celebrar el seu capítol
general entre el 27 de desembre i el 9 de gener
passats a Medellín (Colòmbia), sota el lema «Amb
Natzaret som família i caminem junts amb les famílies
». De resultes de la trobada dels 31 pares capitulars,
es va escollir el nou govern de la congregació
encapçalat pel nou superior general, el pare Lluís
Picazo (Barcelona, 1946), que pren el relleu del pare
Jesús Díaz (Serradilla, 1960) que ha estat al càrrec un
andat de sis anys.
Pastoral educativa
La congregació fundada per sant Josep Manyanet es
dedica, principalment, a l’educació i al treball pastoral
a les escoles, inspirats pel lema del seu sant fundador:
«Fer de cada llar un Natzaret.» Actualment, els Fills de
la Sagrada Família compten amb més d’un centenar
de sacerdots amb vots perpetus presents en nou
països, amb una mitjana d’edat de 60 anys. Atenen 14
col·legis, 21 parròquies i 7 cases de formació.
El nou superior general és fill del barri de Sant Andreu
de Barcelona i va néixer al costat de l’escola fundada
en aquest barri per sant Josep Manyanet. «A l’ombra
de la capelleta on està enterrat el pare Manyanet va créixer la meva vocació religiosa i
els Fills de la Sagrada Família van ser els meus educadors i la meva segona família»,
explica el pare Picazo. Amb posterioritat, aquest andreuenc va ser enviat als Estats Units
on ha estat molts anys com a responsable de les activitats pastorals de la congregació
al país nord-americà. Entre 1999 i 2011 ja va ser escollit per al càrrec de superior general
per dos mandats.
En aquesta primera etapa, el pare Picazo ressalta la canonització de sant Josep
Manyanet (2004): «Un moment molt important per a tots nosaltres com també per a
l’Església de reconèixer públicament la santedat d’aquest sant baró que ens va inspirar
a molts amb la seva vida i el seu ministeri dedicat a l’educació i al treball evangelitzador
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de les famílies, il·luminat i inspirat en la llar de Natzaret». També recorda l’obertura de
dues escoles, la construcció d’una residència universitària i una altra per als religiosos
ancians, la creació de l’ONG Manyanet Solidari i el creixement de vocacions,
especialment a Amèrica.
El fins ara superior
general destaca dins
d’aquests sis anys de
mandat
que
«s’ha
reflexionat
sobre
la
nostra identitat i el nostre
carisma, sobretot amb
l’ocasió de la celebració
dels 150 anys de la
Congregació el 2014». A
més, també posa èmfasi
en l’esforç que s’ha fet a
les escoles en innovació
pedagògica. En aquest
sentit, s’ha millorat la
col·laboració amb la
branca femenina fundada
per
sant
Josep
Manyanet,
les
El nou govern de la congregació, d’esquerra a dreta: el pare Marcel·lí
Missioneres
Filles
de
la
Muñoz (ecònom), Hernando Cortés (vicari), el pare Lluís Picazo (nou
Sagrada
Família
de
superior general), el pare Josep Maria Taulats (consultor) i el pare
Natzaret,
que
són
líders
Jesús Díaz (consultor i fins ara superior general).
en innovació pedagògica.
El pare Díaz també afegeix: «A nivell personal ha estat molt enriquidor, he escoltat, he
après, he tractat d’acompanyar el camí i animar la vida dels meus germans en fidelitat a
l’Evangeli, al carisma de la Congregació i a la realitat que vivim. » Igualment, una de les
experiències més importants per als Fills de la Sagrada Família va ser la participació del
seu superior general, el pare Jesús Díaz, al Sínode ordinari de la Família el 2015 passat,
amb ocasió del qual Catalunya Cristiana el va entrevistar.
Reptes de futur
El nou superior general, el pare Picazo, i el fins ara responsable, el pare Díaz,
coincideixen a remarcar la importància del testimoni dels religiosos a través de la seva
pròpia vida. «Un dels principals reptes és el profetisme de la nostra vida consagrada,
testimoniar el que som amb la nostra vida», expressa el pare Díaz. L’actual responsable
afegeix la importància de la pastoral vocacional: «Hem d’afavorir que les nostres
comunitats siguin de veritat llocs d’acollida del germà pels que volen ser part del nostre
ministeri.» El nou superior general remarca que «els criteris de professionalitat, claredat
i transparència seran punts clau per al nostre futur». Com a línia de treball de futur, s’ha
obert fa poc la primera presència de la congregació a l’Àfrica, concretament al Camerún.
«No ha estat fàcil fer les primeres passes però lluitarem per sembrar en aquella terra. Hi
anem com a germans, una presència humil, senzilla, integrada enmig de la gent», explica
el fins ara superior general. El seu successor rebla: «El bisbe que ens ha acollit està molt
interessat i animat perquè desenvolupem el nostre carisma i el nostre apostolat en
aquelles comunitats.» La demanda d’educació cristiana a l’Àfrica és una necessitat
urgent i els Fills de la Sagrada Família volen col·laborar-hi.
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Persecució silenciada
PILAR RAHOLA La Vanguardia 23/03/2017
Llegeixo l’informe anual que presenta l’organització Puertas Abiertas amb
les dades del 2016, i la xifra confirma els pitjors auguris: 215 milions de
cristians pateixen una persecució alta, molt alta o extrema per la seva fe, fins al punt
de morir. L’informe s’elabora amb enquestes d’experts locals en més de 50 països i
analitza cinc àmbits de persecució: el privat, el familiar, el social, l’eclesial i l’estatal.
Els resultats són tan dramàtics com previsibles, perquè la persecució persistent contra
els cristians no només no disminueix, sinó que creix de manera exponencial.

Per països, tampoc no hi ha sorpreses: el delirant règim de Pyongyang encapçala el
rànquing de persecució contra els cristians per setzè any consecutiu. És tal la rancúnia
del règim comunista contra els creients en la creu que l’informe denuncia una vida en
la clandestinitat, sense possibilitat de comunicació entre ells i amb el risc de ser
enviada, tota la família, a camps de treball forçós si es descobreix la seva fe. També
passa el mateix a Somàlia, país que aconsegueix l’honor de ser el segon Estat més
terrible per als cristians, amb pena de mort si són descoberts. Malgrat que a Somàlia
només hi ha uns quants centenars de cristians entre deu milions de musulmans, la
persecució és sistemàtica i letal. I a partir d’aquí, els sospitosos habituals: Afganistan,
el Pakistan, Sudan, Síria, l’Iraq, l’Iran, el Iemen, Eritrea… Per descomptat, cal sumar
la repressió global contra els cristians a tots els països on s’aplica la xaria, amb l’Aràbia
Saudita al podi d’honor, i l’augment de la persecució en països del Sud-est Asiàtic,
amb Bhutan i Bangla Desh. El nombre d’esglésies atacades i/o cremades arriba a les
1.500 i l’única nota positiva és el descens dels assassinats, de 7.106 el 2015 a 1.207
el 2016, encara que l’informe ho atribueix a l’augment de la repressió: “Troben més
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efectiu oprimir els cristians que matar-los”. En alguns d’aquests països, la persecució
és contra el cent per cent de la comunitat.
L’última dada és igualment rellevant: als 50 països que ocupen aquesta llista del mal
hi viuen 4.800 milions de persones, de les quals tan sols 650 milions són cristians. És
a dir, es tracta d’una petita minoria que, tanmateix, és objecte d’una persecució
sistemàtica i violenta. En aquest punt, cal preguntar-se per quin motiu aquesta situació
tan greu no ocupa l’agenda política, social o reivindicativa de ningú. Per què les
víctimes cristianes no són objecte de preocupació dels sectors progressistes, tan
amants de les causes oprimides? Per què no hi ha manifestacions, pancartes,
peticions de boicot, etcètera? I, per quin motiu no és a l’agenda de cap Estat, ni cap
polític? La persecució i mort de cristians es produeix davant la indiferència i el silenci
de tots. Com si no fossin víctimes. Com si no patissin. Com si no morissin. És el silenci
còmplice que gronxa el bressol del botxí.

Les virtuts de l’ancianitat
Entrevista a Antoni Pou, director del taller "La crisi de la meitat de la vida i
l’ancianitat" adreçada a persones que acompanyen humanament i espiritual els
altres
La Casa d’Espiritualitat del Miracle, al Solsonès (t. 973 480
002), organitza del 31 de març al 2 d’abril un taller sobre La
crisi de la meitat de la vida i l’ancianitat, que s’adreça a
persones que acompanyen humanament i espiritual els altres, i
en el qual pretenen donar eines espirituals per tal d’ajudar a
viure el moment que a un li toca amb serenitat i joia El
P. Antoni Pou, monjo de Montserrat, n’és el director.
Com ajuda la fe a superar la crisi de la meitat de la vida?
Quan un ja s’ha posicionat a nivell familiar, de treball, socialment i
ha arribat a les metes necessàries per assegurar la seva
subsistència, si no fa un salt cap a l’espiritualitat es bloqueja; i
d’aquí poden sortir tota mena de malalties físiques o psíquiques.
La fe ajuda a trobar nous horitzons per enfocar la segona etapa de la vida.
Com hem de perdre la por a fer-nos grans?
L’ancianitat és una crida a viure més l’ésser que el tenir, a conrear més l’ànima que els
èxits, a aprendre a contemplar més que a neguitejar-se per l’existència: coses que es
van aprenent al llarg dels anys a través de l’espiritualitat. La nostra societat tendeix a
valorar el mite de l’eterna joventut. Però és més sana una visió realista de l’ancianitat, tot
i que no tràgica, com és la de la Bíblia.
Quines virtuts té l’ancianitat, a la Bíblia?
En la Bíblia, “ancianitat” vol dir sobretot saviesa. En el llibre de Daniel apareix Déu com
“l’ancià dels dies”. Ens recorda el respecte que hem de tenir per les persones ancianes,
perquè tots ho serem algun dia -si hi arribem. El llibre dels proverbis diu que a l’ancià li
escau parlar en públic -per la seva saviesa-, però que ho faci sense destorbar la música:
és a dir, que no s’ensuperbeixi fins a perdre el sentit de realitat molestant els altres.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 26 de
març.
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Quaresma: el do de la conversió

Cada año, el Papa nos ofrece su mensaje cuaresmal para vivir con plentiud este tiempo
de intensa preparación hacia la Pascua, este “tiempo propicio para intensificar la vida del
espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la
limosna”.
Entrando en esta nueva Cuaresma, el Papa Francisco nos ofrece su mensaje siempre
profundo y aterrizado. En una actualidad centrada en muros y fronteras, en vallas y
exclusión, el Papa rescata la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf Lc 16, 1931). Al principio del texto ya nos advierte: “este relato (…) nos da la clave para entender
como hemos de comportarnos para
alcanzar la verdadera felicidad y la
vida eterna, exhortándonos a una
sincera conversión”.
El hombre rico, autosuficiente,
vanidoso y orgulloso de su status, vive
centrado
en
su
propia
vida,
seguramente en sus posesiones y sus
preocupaciones: “como si fuera un rey,
simula las maneras de un dios”.
Mientras, a su puerta, Lázaro, Dios ayuda, se sabe necesitado y dependiente, “para
nosotros es alguien conocido, casi familiar, tiene un rostro”. Diríamos que tiene el rostro
de miles de personas que, aunque anónimas, tienen un nombre, una historia, un deseo
de vida y futuro. Ese anonimato reconocido le vale al pobre de la parábola la recompensa
de un nombre. Ya no es un número, un dato, un refugiado, un inmigrante, un sintecho.
Como persona que es, como nosotros, tiene rostro y anhelo de esperanza…“La
Cuaresma es un tiempo para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o
en ella el rostro de Cristo”.
Un signo de nuestra humanidad es la finitud. Y este horizonte a menudo nos devuelve la
justa proporción de todo aquello que vivimos. También para los protagonistas del relato,
la muerte les sitúa ante la verdad de la vida: el pobre Lázaro aparece en el seno de
Abrahán y el rico en el infierno. Desde allí exige a Lázaro “que le alivie su sufrimiento
con un poco de agua (…), gestos que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó”.
En esa situación ya no se puede rectificar. Tuvo toda una vida para mirar a su alrededor,
pero la malgastó contemplándose a sí mismo. No escuchó la Palabra de Dios cuando
insiste repetidamente en la compasión y el perdón. “Esto es lo que le llevó a no amar ya
a Dios y por lo tanto, a despreciar al prójimo (…) Cerrar el corazón al don de Dios que
habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano”.
El hombre rico murió ahogado en su propia fortuna y continúa sufriendo bajo el peso de
la opulencia. Su dolor toca nuestra conciencia y nos pone en alerta: nuestra vida también
esconde algo o mucho de vanidad y orgullo. Los gritos del pobre a la puerta nos
remueven, pero los del rico en el infierno también. Ambos nos son una llamada a la
permanente conversión. Como bien dice el Papa Francisco al final de su mensaje: “El
Señor (…) nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un
verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser
purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos
necesitados (…) Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la
Pascua”.
Teresa Gomà, religiosa del Sagrado Corazón
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L’estigma de la infertilitat
Les comunitats cristianes i les congregacions religioses són conscients del seu
envelliment. N’hi ha prou d’assistir a les eucaristies dominicals o a reunions de la vida
religiosa per constatar l’edat dels participants. El problema no són les canes o les
arrugues, que solen encloure molta saviesa i consistència. La moda ha convertit el món
juvenil en una gran aspiració social. Cal reivindicar la maduresa i la plenitud interior.
Totes les etapes del procés humà són importants. En les persones grans, les promeses
cedeixen el lloc als fruits. Reconèixer-los i valorar-los és de justícia. En el fons, la millor
edat és la que un té perquè és l’única que es pot viure. Tota altra cosa són escapatòries
i subterfugis. Elisabet, la dona de Zacaries, ens
proporciona
unes
claus
per
orientar
Con assumeixo el fet
evangèlicament aquest fet de la nostra experiència
de la manca de
actual.
vocacions? Quines

Primer, l’estigma de la infertilitat. El
explicacions em dono?
problema no és l’edat sinó la manca de relleu.
Elisabet no té fills. Viu aquesta realitat com un
estigma social, com una incapacitat, perquè li impedeix experimentar la joia de la
maternitat. El seu matrimoni està consolidat, però els anys passen i l’embaràs no arriba.
Es viu com un error personal. No hi ha crits infantils que esquincin el silenci de la llar.
Les comunitats cristianes i les congregacions religioses s’enfronten a l’estigma de la
infertilitat. Els seminaris estan tan buits com l’úter d’Elisabet. La raó de fons sembla que
s’escapa, però la realitat està a la vista. Els anys passen i amb la vellesa les dificultats
augmenten. L’ombra d’Abraham i Sara és allargada.
Segon, engendrar en la vellesa. L’àngel Gabriel
anuncia a Zacaries el naixement del seu fill. Ell i la seva dona
Crec que ja no
l’havien demanat amb insistència al Senyor. Quan arriba el
hi ha res a fer?
moment, els desitjos s’esvaeixen davant la crua realitat: «Jo
Ara, a la
soc vell i la meva dona està en edat avançada.» No hi ha
vellesa, encara
conquesta personal, sinó do diví. Les evidències humanes
és possible?
s’estavellen davant del poder de Déu. Elisabet s’oculta
durant cinc mesos. La vida del fill dins el seu úter trenca
l’estigma de la infertilitat i la
deshonra que comporta. El risc de les comunitats
cristianes i les congregacions religioses és abaixar la
Es tracta d’un
guàrdia, desistir, desconfiar de les promeses divines.
problema de
Zacaries emmudeix i el seu silenci és la prova de la seva
pastoral
visió al santuari.
vocacional o de fe?

Tercer, la trobada de la fe. Elisabet, quan rep la
Supervivència o
visita de la seva cosina Maria, sent que el nen salta de
confiança en Déu?
joia dins seu. Aleshores, s’adona de la grandesa de la
seva cosina. Li exclama: «Feliç tu que has cregut.» Ella
és conscient dels seus dubtes, de les seves dificultats,
dels seus desitjos frustrats durant tants anys. Què li hauria passat si temps més tard
hagués sentit les paraules de Jesús: «Entre els nascuts de dona no n’hi ha hagut cap de
més gran que Joan.»? Encara que després afegís: «Però el més petit en el Regne del
cel és més gran que ell.» Maria se situa en la perspectiva del Regne. Invitació clara per
a les comunitats cristianes i les congregacions religioses.
Lluís Serra Llansana
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«Tant de bo que avui...»
Jaume Gabarró
Monjo de Solius

«Tant de bo que avui...»
És un encert, en aquests quaranta dies de preparació a la
Pasqua, de conversió quaresmal, d’intensificació de la vida
de l’esperit, poder començar la jornada de pregària amb
aquesta invitació del salm: «Tant de bo que avui sentíssiu
la veu del Senyor: No enduriu els vostres cors.» Es tracta
senzillament d’això. Ja no dic pel fet de no posar Déu a
prova amb les nostres murmuracions. Potser tan sols estem
distrets, i la Quaresma no ens diu gairebé res. Potser estem
desorientats i no sabem què hauríem de fer, ni per on van els camins de Déu enmig del
desert personal i del garbuix del món. Però anhelem i necessitem una esperança...
Ens la donarà, justament, la paraula de Déu. Prestar-hi atenció de nou, llegir-la, meditarla, sentir la veu del Senyor en el context d’avui, fent-ne pregària, escoltant i responent,
que no altra cosa és l’oració: una conversa amb Déu, en el cor.
Un cor apte, prou pacificat i
ablanit per poder començar
aquesta relació privada
amb el Senyor; un cor que
la
mateixa
pregària
imperceptiblement
anirà
estovant (Déu, que és
amor, escalfa com el foc).
I aquell «No enduriu els
vostres cors», un cop
experimentat pel que fa a
Déu, ens portarà, per mà
de Déu mateix, a no endurir
el cor envers els altres; o,
més ben dit, a deixar de
tenir-lo endurit, a poder ser
sensibles, molt més sensibles a les necessitats dels altres, afectives i materials. Quantes
vegades, el sol fet de pregar per un altre, ha estat l’únic i primer pas per fer caure barreres
i acostar-nos-hi. Aquest és el veritable dejuni!: «són germans teus», diu el profeta. La
pregària per l’altre acaba canviant les disposicions del mateix orant.
«Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No enduriu els vostres cors.» Gràcies
a l’oració, dejuni i almoina (ajuda al pobre). Naturalment la duresa de cor no inclina a la
sobrietat ni a la generositat. Però si avui comencem escoltant la veu del Senyor, ho
anirem aconseguint tot: a més pregària, més misericòrdia. Tant de bo!
Catalunya Cristiana 26 març 2017
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« Mística exprés... »
El Nacional.cat | Míriam Díez 26 de març de 2017
Hi ha llocs tel·lúrics que desprenen força, I Àvila és un d’ells.
Al llistat hi inclouria també la barroca Roma o la natural
Menorca: són escenaris que transcendeixen, i que quan hi
vas, et remouen internament. No és només la terra o l’aire,
sinó la vida intensa i l’espiritualitat que s’hi ha dibuixat al llarg
dels segles. Tenen alguna màgia que si saps desxifrar
t’envolcalla. L’espiritualitat, per sort, no és només patrimoni
dels sants. Però a Àvila, la combinació és fantàstica. Allà
tenen sants i doctors de l’Església que configuren la ciutat entorn d’aquest patrimoni.
No són poques les persones de tot el planeta, de Japó a Kansas, que deixen un any de
la seva vida laboral per anar a aquest indret castellà. Abandonen la feina, la zona de
confort, i es dediquen a estudiar el que s’entén per mística carmelita. Què faran quan
tornin a la seva feina, a una consultoria, a una escola o a un estudi d’arquitectura després
d’haver estat un any estudiant místics? Doncs seran un valor afegit. Sorprenentment,
cada vegada aquests perfils van més buscats. Gent que no només sigui tècnica, sinó que
tingui "altres" coneixements. Allò inútil està cada vegada més valorat. En temps d’hipertecnicisme, el retorn a les humanitats, a la filosofia, la teologia i fins i tot l’espiritualitat, és
un valor molt buscat.
Sorprenentment, cada vegada aquests perfils van més buscats. Gent que no només sigui
tècnica, sinó que tingui "altres" coneixements
A la ciutat castellana d’Àvila, Santa Teresa i Sant Joan d’Àvila són els coneguts, però
també hi ha altres personatges que atreuen l’atenció de desenes de persones que s’hi
acosten. Jo hi he anat a fer un curs de cap de setmana de la filòsofa atea i ara
santa Edith Stein. Em pensava que serien 4 i érem 40. Els carmelites descalços han creat
a Àvila un centre únic al món que permet estudiar aquests temes: es diu Universitat de
la Mística. Físicament té molta gràcia: 5.000 metres construïts en forma d’estrella. Les
classes no són aula 1 o aula 2, sinó aula Teresa de Lisieux o aula Santa Isabel de la
Trinitat. Hi ha diverses capelles, algunes d’estil més oriental, zones de silenci, o espais
de meditació. Pots anar-hi a passar dies, perquè tenen hostatgeria, i ningú no et pregunta
si ets creient, o deixes de ser-ho. Àvila es pot permetre disposar d’un centre d’aquestes
característiques, i oferir cursos en què s’estudiï què és l’experiència espiritual i quin llegat
té aquesta avui. Són creatius i ho lliguen a la neurociència o al budisme.
Fins fa un temps, la teologia estava segrestada a les facultats de teologia (que són llocs
meravellosos i on us aconsello que us acosteu si teniu inquietuds religioses). Ara, el món
post-modern reclama espais com el d’Àvila en què s’hi acosta tothom, no només
candidats al sacerdoci o futurs professors de religió. Indrets on et puguis aturar, i al costat
de gent que viu en un convent, o que només té un interès per l’espiritualitat però no ho
té incorporat a la seva vida, s’interessa per anar més a fons. Aquest moment vital ens
brinda oportunitats com la de la mística: professors que fa dècades que estudien el
fenomen místic es posen a l’abast i ofereixen les claus d’aquestes vides intenses a qui
s’hi acosta. No es tracta de convertir-nos tots en pseudo-místics (hi ha coses que no et
passen perquè vols, sinó perquè ets escollit). La mística no es tria. Però es tracta de
valorar que en un món d’adoració de la ciència, trobem a faltar algunes altres dimensions.
I l’espiritualitat està a l’alça, fins i tot per arribar a tenir una universitat. No tot és matèria,
i iniciatives com aquesta evidencien que mirar cap endins encara té sentit.
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Peio Sánchez: « Incerta glòria: «traduttore, traditore» »
Catalunya Cristiana | 26 març 2017
INCERTA GLÒRIA DIRECTOR:
Agustí Villaronga
INTÈRPRETS:
Marcel Borràs, Oriol Pla i Núria Prims
MÚSICA: Marcus JGR
GÈNERE: drama bèl·lic 115 minuts Espanya,
2017
L’empresa no era gens fàcil. L’obra de l’editor de postguerra
Joan Sales és una novel·la complexa i profunda, que recull els
ingredients dels reptes del naufragi personal i col·lectiu que va
suposar la guerra civil per a un republicà amb inquietuds
catòliques. Cuinada lentament després de la primera
publicació el 1956 fins a l’edició definitiva del 1971, posseeix dues vessants unides
inexorablement per una qüestió, el dolor davant la immensitat del mal i el difícil camí de
la llum. La primera vessant és una novel·la àgil i dramàtica d’aires romàntics que es basa
en quatre joves personatges, tres d’ells narradors (el tinent Lluís de Brocà, l’anarquista
Trini Milmany i el seminarista Cruells) i un situat al fons, com a pilar i frontissa, Juli Soleràs
símbol de la tragèdia del que és humà. La Carlana és el contrapunt fosc, el Soleràs
femení, a la llum del personatge de la Trini. La segona vessant de la novel·la és una
reflexió sobre la naturalesa humana emmarcada en la guerra i la postguerra on
s’estavellen els ideals i els amors, on la veritat desvetllada del que és humà permet
descobrir una certa compassió redemptora al lector, com una glòria amagada. A la
novel·la, sota l’estela de grans com Dostoievski, Bernanos o Green, els personatges i la
seva dramàtica expressen els corrents interiors: la innocència malparada, el desig
atrapat, la supervivència assassina, la maldat sense sortida, la impotència escèptica... Al
front de batalla tot el clar, els bons i els dolents. A la rereguarda, en les esperes davant
del combat i en la postguerra tot és difús, confusament barrejat, canviant de bàndol una
vegada i altra, el mal i el bé. Humanament dramàtic, misteriosament autèntic.
I Villaronga va agafar el bisturí. Va voler rescatar la història de les persones, la tragèdia
de les relacions humanes, el trànsit de l’ideal a la vida. S’aferra als personatges i els
col·loca a l’any 1937. El jove oficial republicà representat per un gran Marcel Borràs, a
les portes de la batalla es troba i cau a les xarxes d’una vídua-bruixa Carlana, genial
Núria Prims. Mentre la Trini (Bruna Cusí, lluminosa), la jove esposa de Lluís i mare d’un
petit, sobreviu amb penes i treballs a Barcelona sota l’ombra ambigua d’un desdibuixat
Juli Soleràs (Oriol Pla cau amb el seu personatge de la dramàtica). La supressió del
personatge incòmode de Cruells, que és la mirada del supervivent decebut, el que fa les
preguntes, obeeix a la cirurgia estètica. «A mi particularment no m’interessa gens tanta
disquisició cristiana ni tant dubte existencialista sobre l’amor i la bondat que enarbora
Cruells. Per això seria partidari de fondre tots dos personatges a favor d’en Soleràs»,
dixit Villaronga. Aquí es consuma la traïció a l’obra del traductor.
La disculpa no és la dificultat de portar al cinema una obra de 700 pàgines que necessiten
ser alleugerides. La solució tampoc no és despullar els personatges de la seva veritable
fondària dramàtica per traspassar-los a la dificultat d’estimar en temps de còlera i de
salvar un infant enmig del desastre. Incerta glòria es mereixia alguna cosa més, i no un
cirurgià senzill d’encàrrec. En la nostra cultura hi ha un vertigen, que podem anomenar
indiferència, a l’abisme i les profunditats. La novel·la continua esperant el lector amb la
mateixa actualitat, la pel·lícula ja és obsoleta.
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« La pasión, una historia para hoy »

« La pasión, una historia
para hoy »
José M. Rodríguez Olaizola,
Jesuïta

Un grup molt nombrós va fruir de la darrera jornada de formació permanent tot escoltant
les xerrades del P. José M. Rodríguez Olaizola sobre una visió actual de la passió. El
dissabte 25 de març es va emplenar el saló de conferències del col·legi Santa Dorotea
de les Salesianes.

«La pasión. Una historia para hoy»
Todas las vidas encuentran un eco en la Pasión. También la vida religiosa. Quizás
nuestra historia es hoy también una historia de incomprensión y pascua. El relato de la
Pasión es una historia que atraviesa el tiempo para hablarnos de las vidas, posibilidades
y realidad de las personas de carne y hueso. Fortaleza y fragilidad, esperanza y
desesperación, amor y soledad, hondura y superficialidad; todo ello lo descubrimos en
el camino último de Jesús, y se convierte en un espejo y una ocasión para reflexionar
sobre nuestras propias vidas. También sobre nuestras vidas religiosas, donde seguir al
Señor tiene, en este momento, tanto de fragilidad, de búsqueda y de encrucijada.
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Primer momento: Con pies de barro: Lecciones
de la fragilidad.
La vida religiosa no está formada por hombres y
mujeres perfectos. Bien lo sabemos. Y sin
embargo, también a nosotros nos pesa a veces la
exigencia de mostrar nuestra mejor cara, y de
exigirnos unos a otros una virtud y una solidez que
parece imprescindible para salir adelante.
Son pocos los ámbitos y espacios donde se puede
dejar ver las propias fracturas. Y, sin embargo, son
parte de la vida. La fragilidad, el equivocarse, el mirar a la propia vida y ver los errores,
el fallar a aquellos a los que quieres… puede ocurrir, y de hecho ocurre. ¿Qué
podemos aprender? Pedro, en el evangelio, es un buen ejemplo de esa flaqueza. Y en
su itinerario podemos encontrar muchos ecos de nuestros propios pasos.
Segundo momento: Encrucijadas e intemperies
En la vida no es fácil saber hacia dónde caminar. Se nos plantean muchas alternativas,
situaciones en las que no siempre tenemos claro qué es lo que preferimos o lo que
debemos hacer. Algunas de ellas
son
conscientes.
Otras,
ni
siquiera. La seguridad es un valor,
pero ¿un valor tan grande que
merezca sacrificarle otros, como la
libertad, la honestidad o la
compasión? También nosotros,
religiosos en una época de
escepticismo; consagrados en una
época sin raíces; creyentes en un
mundo zarandeado por la duda,
nos vemos abocados a tomar
decisiones sobre nuestra vida,
sobre qué hacer, sobre el futuro.
Entre encrucijadas avanza la
historia de la Pasión. Personajes que tienen que tomar decisiones, y no tienen claro
qué es lo correcto, o prefieren lo conveniente a lo justo. Situaciones, las de aquellos
hombres, que encuentran también su reflejo en muchas decisiones que forman parte
de nuestra vida hoy en día. Decisiones laborales, familiares, personales. Decisiones
que envuelven a uno mismo, la comunidad, los amigos, la misión…
Tercer momento: Los buscadores de Dios.
Todos buscamos, en la vida. Buscamos el amor, la felicidad, nuestro propio lugar en
el mundo, trabajo. Buscamos respuestas. Ahí engarza la fe. La fe también es una forma
de búsqueda, mucho más que la posesión de demasiadas certidumbres No lo tenemos
todo claro, ni mucho menos. Pero en parte vivir (y creer) es buscar. Los discípulos de
Jesús no van a ser gente que lo tenga todo claro, sino gente que se lanza a buscar. Y
que se transmiten unos a otros aquello en lo que creen. En su historia podemos
encontrar algunas claves sobre qué perseguir, dónde y cómo, hoy en día. Y también
sobre la manera en que cada uno de nosotros, en nuestra forma de actuar, de hablar
y de vivir, reflejamos lo que de verdad creemos. Quizás los religiosos y religiosas
podemos definirnos hoy, de una manera muy explícita, como buscadores de Dio. Pues
a esa búsqueda, en definitiva, hemos consagrado nuestra vida.
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Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2017

EE1

Dates: 17 a 23 de juliol de 2017, dl.-dg.
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Lluís Planas, monjo
Tema: Aprenent a obrir el cor a Jesús. Evangeli de Sant Joan
cap 5 -8
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 23 després de dinar
Preu: 325 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017.

EE2

Dates: 7 a 13 d’agost de 2017, dl.-dg.
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Daniel Codina, monjo
Tema: Les Benaurances.
Inici: matí del dia 7 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 13 després de dinar
Preu: 325 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017.

Forma d’inscripció:
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona,
11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a
divendres, de 09,30h a 13,30h.
Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça
postal, correu electrònic i telèfon de contacte.
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places
2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la
plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació.
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
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
EE1 (Montserrat, 17-23 juliol) o EE2 Montserrat, 7-13 agost)
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que
coordina les inscripcions.
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Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions,
presentacions…
SANT PERE DE LES PUEL·LES: SILENCI CONTEMPLATIU
L’anhel de Déu és la nostra brúixola innata. Ens orienta cap al Senyor perquè
aprenguem a escoltar-lo, veure’l i confiar en ell. El nostre esforç constant hauria de
consistir en fixar la nostra atenció en Déu. Al fer-ho ens anem assemblant més i més al
seu Fill. Frank Jalics
RECÉS
5 al 7 de maig de 2017
dv 18h a dg 18.45h
Guiatge i acompanyament LÍDIA i ESTEVE
membres de l’equip de
Pregària Profunda de la Cova de Manresa
Preu:
matrícula: 30 €
Pensió completa: 80 / dinar: 12
Reserves:
fins a 24 d’abril (places limitades)
EXERCICIS D’ESTIU
12 al 21 de juliol
2 a l’11 d’agost
Informació i inscripcions
activitatspuelles@gmail.com
Tel. 93 203 89 15

ELS DILLUNS DELS DRETS HUMANS
Del treball precari al treball decent. Com aconseguir ocupació digna
per a tothom?
El cicle de conferències Els dilluns dels Drets Humans dedica la sessió del proper
dilluns 3 d’abril al món del treball
Arreu del món, l’atur, la subocupació i el treball precari i informal tenen un enorme impacte sobre
la vida de milions de treballadors i les seves famílies, afavorint la pobresa i l’exclusió social. Una
societat que no ofereix treball digne per a tothom és profundament injusta. Davant d’aquesta
realitat, cal reafirmar que el treball, en condicions decents, és un dret fonamental de la persona,
clau del desenvolupament personal i comunitari.
Quin és el futur del treball en el món? Hem de resignar-nos a un atur estructural i creixent?
Quines polítiques cal impulsar per crear llocs de treball decent per a tohom? Com fer que aquesta
sigui realment la gran prioritat de la política econòmica, per sobre del pur creixement del PIB?
Quina és la realitat al nostre país i quines previsions es poden fer?
En parlarem el proper dilluns 3 d’abril, a la sessió del cicle “Els dilluns dels Drets Humans”.
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VIURE LA SETMANA SANTA A TRAVÉS D’UN TALLER MONÀSTIC
Els dies 13, 14, 15 i 16 d’abril els interessats podran
conèixer des de dins la vida comunitària: pregant,
convivint i compartint els àpats amb els monjos

Montserrat convida homes de 18 a 35 anys a
viure la Setmana Santa a través d’un taller
monàstic
Després de la bona acollida de les edicions anteriors, la comunitat
benedictina obre de nou les portes per oferir un camí de vida, a partir
de la Regla de Sant Benet: un model i una ajuda per a tots aquells que
desitgen aprofundir en la seva fe cristiana
Montserrat, març de 2017. El Monestir
de Montserrat convida homes de 18 a 35
anys interessats en la vida monàstica a
viure la Setmana Santa amb la comunitat
benedictina.
L’objectiu
d’aquesta
convivència amb els monjos de
Montserrat, que ha tingut molt bona
acceptació en les edicions precedents, és
viure una experiència de recerca
espiritual, tenint present la tradició
monàstica occidental, i comprovar el que
pot aportar actualment.
Els participants en aquest taller monàstic
seran a Montserrat des de Dijous Sant
(13 d’abril), a les 16h, fins Diumenge de
Pasqua (16 d’abril) al migdia. Durant
aquests quatre dies podran viure amb la comunitat benedictina de Montserrat, pregant i
compartint els àpats amb els monjos. També participaran en diversos espais de reflexió sobre
les celebracions de la Setmana Santa, des d’una perspectiva monàstica, centrant-se en aspectes
com ara la pregària litúrgica, la lectura pregada de la Sagrada Escriptura, la convivència
comunitària, l'esforç pel treball de cada dia, la misericòrdia o la humilitat.
Amb tots aquests elements, els organitzadors pretenen transmetre als participants un camí de
vida, que és el camí monàstic, a través del qual, tot avançant en la cerca de Déu, es va creixent
en el coneixement del vertader sentit de la pròpia vida i de la pròpia existència. La proposta de
vida monàstica que Sant Benet fa en la Regla és també un model i una ajuda per a tots aquells
que desitgen aprofundir en la seva fe cristiana. Seguir el ritme de la comunitat de monjos
possibilita un conjunt d'experiències que després són comentades en grup, amb
l’acompanyament d'un monjo.
Durant el taller monàstic, els assistents s’allotjaran a l’hostatgeria del monestir. Els interessats a
participar-hi
han
d’escriure
al
P.
Hostatger
a
l’adreça
electrònica
hostatgeria@abadiamontserrat.net o contactar-hi per telèfon al 93 877 77 65. Per raons d’una
millor organització dins del monestir, el grup de participants serà reduït.
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MONS. SAIZ MENESES CELEBRA LA RENOVACIÓ DE VOTS DE LES
FILLES DE LA CARITAT

El dissabte dia 25 de març Mons. Saiz Meneses va celebrar la Missa a la Capella de la
Fundació Busquets de Terrassa amb motiu de la Solemnitat de l'Anunciació. En aquest
dia les Filles de la Caritat renoven els seus vots, motiu pel qual la comunitat que regenta
l'obra social de la Fundació va fer-ho dins de la celebració de l'Eucaristia.

PORTAR L’EVANGELI AVUI A LES PERIFÈRIES DE LA CIUTAT
La religiosa teresiana Viqui Molins, la directora de Migra Studium, M. Carmen de la
Fuente i l’escolapi Josep M.
Monferrer participaran en la
taula
rodona «Portar
l’Evangeli avui a les perifèries
de la ciutat».
Se celebrarà a la Llibreria Claret
el proper 30 de març a les 19 h.
L’acte es realitza amb motiu de
la presentació a Barcelona del
llibre El profetismo del padre
Llanos (1906-1992). Entre la
perplejidad y la frontera, de l’historiador Juan Antonio Delgado de la Rosa. L’acte, que
se celebrarà a la sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (Carrer de Roger de Llúria,
5, Barcelona) està organitzat per l’Acció Catòlica Obrera (ACO), Cristianisme i Justícia,
Jesuïtes Catalunya i la Llibreria Claret.
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TERESA FORCADES: ELS REPTES DEL PAPA FRANCESC
ELS REPTES DEL PAPA FRANCESC
EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL I
VIENA EDICIONS ES COMPLAUEN A CONVIDAR-VOS A
LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE TERESA
FORCADES
ELS REPTES DEL PAPA FRANCESC
HI INTERVINDRAN:
JOSEP M. CARBONELL, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ
JOAN MARAGALL
TERESA FORCADES, AUTORA
EMÍLIA BEA, PROFESSORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Dia: dijous 6 d'abril
Hora: 19h
Lloc: Auditori de la Fundació Joan Maragall (València, 244 1r - Barcelona)
ENTRADA LLIURE
Aforament limitat. Us preguem confirmació d’assistència
(93.488.08.88 – fjm@fundaciojoanmaragall.org)

LLIBRE AUTOBIOGRÀFIC DE PILAR BUGEDA:
“Ni cogeré las flores, ni temeré a las fieras”
Relatos de mi vida
Autora : Pilar BUGEDA
Editorial Claret - 2017
Contar hoy mi vida, me ha llevado a conocerme más.
Escribir estos relatos, la ocasión de hacer memoria,
abrir lo que a veces está cerrado en el pasado para
poner todo eso delante de Dios y del Evangelio. El dejar
la casa paterna padres, hermanos. La decisión de
entrar en las Hermanitas de la Asunción. Constato todo
cuanto he recibido de la Congregación, su confianza
accediendo a mis solicitudes y permisos, ante los
cambios bruscos en la sociedad y la Iglesia.
Me he sorprendido como las peticiones se cumplen, lo
difícil se hace fácil, lo imposible posible y lo difícil,
sencillo.
Mi mochila está cargada de rostros y personas con las
que he compartido historia, penas y alegrías en esa misión de entrega y servicios.
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VIDEO A LA CARTA: MONTSERRAT DEL POZO
Diumenge vam emetre una entrevista sobre les Missioneres Filles de la Sagrada Família
de Natzaret. Vam entrevistar Montserrat del Pozo, superiora general de la congregació i
referent mundial en innovació educativa.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/religiosa-i-pedagoga/video/5656807/

SANTUARI EL MIRACLE
Audició/conferència-col.loqui: "Jesus Christ Superstar: entre de Jn i Mc, el segle XX
del Jesús, home". Audició de diverses parts de la pel·lícula que pretenen documentar
els següents apartats:
1. Posicionaments psicològics: Judes, Maria Magdalena i Simó-Pere: apòstols,
deixebles i seguidors.
2. Posicionaments socio-polítics: Sanedrí, Roma (Pilat), Herodes, Poble.
3. I la fe?
4. Tants anacronismes per explicar què i per què? Cóm superar-ho? Més enllà de
Jn 19,41 i Mc 16, 1-8: la Pasqua!

CASA D'ESPIRITUALITAT SANT FELIP NERI
Dissabte 1 d'abril
Simposium Thomas Merton y
Meister Eckhart:
Dos almas embebidas en gozar
de Dios
Sonia Petisco Martínez /
Fernando Belt
Horari: de 10 a 20h
Mañana
10:00 Charla-recital sobre
“Thomas Merton y la experiencia
poética del amor.”
Basada en una selección de poemas de Thomas Merton extraídos de la nueva
antología bilingüe Oh corazón ardiente.
11:00 Debate para los participantes en el Symposium.
12:30 Ponencia sobre Meister Eckhart con el título:
“Das SeelenFünklein: Meister Eckhart o la metáfora de la chispa divina.”
Tarde
16:00 Mesa Redonda
“Encuentros irreparables: Merton y Eckhart en diálogo.”
18:00 Debate entre los componentes de la mesa y los participantes en el Symposium.
Reflexiones sobre los paralelismos entre experiencias cristianas y budistas.
Diumenge 2 d'abril
Concert solidari a favor dels damnificats pel trerratrèmol d'Equador
Birgit Kolar - violí | Horari: 12h matí
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La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 635 | 27.03.2017
Estem en campanya!
Tria l’escola on cada alumne és únic
A l’hora de triar escola per als vostres fills i filles, i vosaltres com a pares ho sabeu prou
bé, no hi ha dos infants iguals. Els factors i motius són diversos: cada infant té una sèrie
de condicions físiques, un conjunt de característiques socials, de nivell socioeconòmic i
cultural i una sèrie de qualitats psicològiques que el fan diferent.
La diversitat és un dels fets més evidents amb què s’enfronten escoles i educadors avui
dia, davant la qual han de donar una resposta que permeti nens i nenes d’avançar en el
seu procés de desenvolupament. Aquesta resposta és el tractament a la diversitat.
L’Escola Cristiana defensa la llibertat d’ensenyament i el pluralisme educatiu que
comporta l’exercici d’aquesta llibertat, i vol que la seva oferta educativa estigui oberta a
totes les famílies, sense cap mena de discriminació; per això defensa el model de concert
com una manera de fer efectiu el dret de tothom a l’educació en un règim de llibertat,

alhora que concep un tipus d’escola inclusiu i integrador. El tractament de la diversitat
és, per tant, un dels seus principals objectius.
També les lleis educatives ordenen que s’ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a
tots els alumnes mitjançant els suports necessaris, tant per als alumnes que ho
requereixin com per als centres on estan escolaritzats, i també estableixen que les
administracions educatives han de facilitar els mitjans necessaris perquè tot l’alumnat
assoleixi el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com
els objectius educatius establerts amb caràcter general en les lleis.
Les nostres escoles fan del tractament a la diversitat una de les seves línies essencials
d’actuació. Alhora, i com a centres del Servei d’Educació de Catalunya, assumim sense
embuts la participació en una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb
necessitats educatives específiques i adoptem el compromís de fomentar la pràctica de
la inclusió pedagògica. Això darrer no és fàcil, perquè, dissortadament, els recursos que
l’administració destina als centres és insuficient i sovint les escoles han de fer un
sobreesforç per fer efectiu el seu missatge d’integració, esforç que no és entès o acceptat
per algun sector que, de manera injusta i mancada de fonament, ens acusa de ser
“escoles segregadores”.
Malgrat les dificultats i amb absolut convenciment i total dedicació, les escoles procuren,
d’acord amb les seves possibilitats, un conjunt de mesures per tal de fer efectiu el
tractament a la diversitat. L’acció tutorial, l’organització dels alumnes en agrupacions
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flexibles, el seguiment psicopedagògic, l’atenció a les famílies, l’adaptació del
currículum... són diferents elements que ajuden que els vostres fills i filles puguin assolir,
tal com mereixen, el màxim desenvolupament personal.
Al vídeo que us presentem, i que podeu visionar, Juanjo Fernández, consultor de la
FECC, ens explica aquesta qüestió.

Servei de Documentació :
« Deu notes d'òptica cristiana sobre la cultura del nostres temps »

Servei de Documentació
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

Autor
Títol
Font

Video
Publicat

Antoni Puigverd
Deu notes d'òptica cristiana sobre la cultura del nostre
temps
Conferència, pronunciada als Caputxins de Pompeia
el 23 de febrer de 2017, revisada i ampliada per
l’autor.
La conferencia pot seguir-se en video:
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/catalunyafranciscana/conferencia-antoni-puigverd-215676
30 de març de 2017

150
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Signes dels temps a TV3 : « Monestir de Solius »

L’any 1967, quatre monjos de Poblet van arribar al Baix Empordà per fundar el monestir
de Santa Maria de Solius. 50 anys després, la comunitat cistercenca continua vivint
seguint la regla de Sant Benet. “Signes dels temps” entrevista Jòrdan Faugier, monjo de
Solius que ha apostat per la conversió ecològica i afronta la vida monàstica amb
creativitat i amor a la natura. La conversa s’ha gravat al pati de l’hostatgeria del monestir
de Solius.
Data: 2 d’abril de 2017
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10.30
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017
ABRIL | 2017
3
4
9
13
14
16
17
24

dl
dm
dg
dj
dv
dg
dl
dl

CEVRE - Formació inicial
URC - Junta directiva
Diumenge de Rams
Dijous Sant
Divendres Sant
Diumenge de Pasqua
Dilluns de Pasqua
CEVRE - Formació inicial
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Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

sec.urc@confer.es
sec.general@urc.cat
urc.info@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

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
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