
 
 

 

 

 
 
 

« És al cor on es guanyen 
les batalles » 

 

Festa de Sant Jordi 

Barcelona, 19 d’abril de 2018                                                                                   ANY XI  núm. 
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Sant Jordi contra els dracs 
  

Sant Jordi cavalca amb la seva llança. Arriscant la 
seva vida, s’ha d’enfrontar als dracs. Una imatge bèl·lica 
que sembla que desentona en un dia tan especial a 
Catalunya, on els llibres i les roses adquireixen el 
protagonisme màxim. Cultura i sensibilitat enfront de 
violència i atacs. No hi ha contraposició, com podria 
semblar a primera vista. La revolució dels somriures, 
dels lliris a la mà, dels colors a les samarretes no ha 
estat interpretat com una invitació a la llibertat i a la 
negociació, a compartir un projecte col·lectiu amb 
garanties d’inclusió. La resposta brutal convida a la 
violència. La llança de Sant Jordi no apunta en aquesta 
direcció. En un combat d’aquestes característiques, fins i 
tot els vencedors perden. L’odi no es venç amb l’odi, ni 
la violència amb la violència. La pregària de Francesc 
d’Assís presenta una altra alternativa. Que on hi hagi 
odi, hi posi amor. Aquí és on rau el nucli del combat. 
Com diu la mare del protagonista de la pel·lícula Mi pie 
izquierdo: «És al cor on es guanyen les batalles.» La 
lluita és contra els dracs interns. Aquells que es volen 
apropiar del cor i instal·lar-hi l’odi i la venjança. La 
derrota seria segura. Ressonen les paraules de 
Sòcrates: «Prefereixo patir una injustícia que cometre-
la.» Aquest és el gran desafiament de la situació actual, 
on impera la mentida, la falsedat i la injustícia en 
proporcions altament preocupants. Sense deixar-se 
arrossegar per la por. Necessitem el coratge de sant 
Jordi. Els dracs amenacen per tot arreu. Cada moment 
requereix la seva resposta. En la vida de Jesús ho 

veiem. Camí de l’exili a Egipte en la infància i coratge al Gòlgota. Cal recordar que el nou 
pacte no rau en la lletra sinó en l’Esperit: «La lletra mata, però l’Esperit dona vida» (2Co 
3,6). La temptació assetja: treure l'espasa, com Pere, i atacar l’agressor. El criteri de 
Jesús no admet rèplica: «Els qui empunyen l’espasa, per l’espasa moriran» (Mt 26,52). Fa 
uns dies que s’ha començat a veure, novament, la veritat d’aquesta afirmació. 
 

La cardiòloga i el monjo 
 

La cardiòloga, eminent mèdica i investigadora, acaba de conèixer el resultat de les 
proves. Té un tumor pulmonar. Un diagnòstic que, en pròpies paraules, “et canvia la vida 
en un minut”. A partir d'aquí, en els dies següents, estableix les coordenades de la nova 
situació: continuar fent la vida tan normal com li sigui possible, informar amb transparència 
a la seva família i als seus amics de l'estat de la seva salut i les evolucions posteriors de 
la mateixa i no abdicar dels seus projectes importants. Entre tot el ventall de teràpies, 
s'interessa solament per dues: “la del seu oncòleg i la que li pugui oferir un monjo”. Es 
tracta de dos objectius: lluitar amb totes les seves energies per recuperar la salut i dedicar 
un temps diari a la reflexió espiritual i a la pregària. Per a aquesta segona tasca, un monjo 
de Montserrat, metge i prior, li proporcionarà acompanyament i indicacions per submergir-

Com diu la mare del 
protagonista de la 
pel·lícula Mi pie izquierdo: 
«És al cor on es guanyen 
les batalles.» La lluita és 
contra els dracs interns. 
Aquells que es volen 
apropiar del cor i 
instal·lar-hi l’odi i la 
venjança. La derrota seria 

segura. 

Sant Jordi, el llibre i la rosa 
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se en el sentit profund d'una vida que amenaça amb 
escapar-se. En el rés del parenostre i, especialment, en la 
pregària dels salms troba, a mesura que la malaltia estreny 
el seu cèrcol, horitzons de pau. Els versets dels salms li 
subministren paraules per expressar el seu amor familiar, els 
seus sentiments, les seves esperances, les seves angoixes, 
les seves alegries, els seus temors, la seva admiració per la 
naturalesa… Correu electrònics, whatsapps, trobades presencials… van jalonant un 
intercanvi de dos anys i van teixint una amistat sòlida.  
El 3 d'agost de 2014, el cor de la cardiòloga deixa de bategar per endinsar-se en el misteri 
de l'amor infinit. La doctora Magda Heras ens regala pàgines de profunda humanitat en 
diàleg amb el monjo Ignasi Fossas, prior actualment del Monestir de Montserrat. S'ha 
editat un llibre “Correspondència setembre 2012 – agost 2014. Descobrint la pregària dels 
salmistes”, que no s’ha de perdre. Una lectura, absolutament recomanable, que ens 
suggereix camins per afrontar les tasques de major calat a la vida. Un llibre que es pot 
trobar en la botiga de Montserrat o en la Llibreria Claret. 
 
Afegitons 
 

1. Pregó de pasqua a Blanquerna. 
Publiquem el text complet del pregó que va pronunciar la M. Maria del Mar Aljabar, 
abadessa del Monestir Sant Benet de Montserrat. Parla de Jesús de Natzaret, en 
els darrers moments de la seva vida quan celebra l’últim sopar amb els seus amics 
i tria el no lloc. Una lectura molt estimulant i suggerent. 
 

2. Exhortació Apostòlica del papa Francesc “Alegreu-vos-en i celebreu-ho 
Vam enviar el text tot just fos publicatpel Vaticà. Ara també està en català per 
l’ERditorial Claret. Un text per a la meditació. Dos comentaris o reaccions a un text, 
que ens compromet especialment com a vida religiosa. 
 

3. Discurs inaugural del cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arquebisbe de 
Valladolid i president de la CEE a la 111 assamblea general de la Conferència 
Episcopal Espanyola, pronunciat el día 16 d’abril de 2018. Text que podeu llegir al 
servei de documentació i que parla dels joves i les vocacions. 
 

4. Tens una crida, respon. El proper 22 d’abril, Jornada conjunta de Pregària per les 
Vocacions i les Vocacions Nadiues.  
 

5. Simposi de la Fundació Claret sobre “El fet religiós a les sèries”. Dues 
conferències i una taula rodona, que cal seguir amb interès. 
 

6. “La contra”, un homenatge als mercedaris en els 800 anys de la seva 
fundació, entrevista a José Juan Galve, sacerdot mercedari: “Els pares mercedaris 
vam rescatar milers de presos”. 
 

Lluís Serra Llansana 

Recuperar un llibre que no serà a les llistes de les 
vendes de Sant Jordi. 
Magda Heras, entre tot el ventall de teràpies, 
s'interessa solament per dues: “la del seu oncòleg i la 

que li pugui oferir un monjo”. 
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Amb la Pasqua celebrem l’eclosió del 
potencial vital de l’existència; la 
realització de l’anhel més profund de la 
humanitat. Pasqua és el si, l’afirmació de 
la vida que batega en tota forma 
d’existència, o dit d’una altra manera, la 
garantia, l’afirmació de la possibilitat de 
ser un mateix, u amb si mateix i alhora 
participar de la unitat amb tot i tothom.  

La meva proposta és entendre la Pasqua 
com l’experiència d’aquesta plenitud que 
es fa història perquè nosaltres obrim el 

nostre viure i escrivim la història a la llum aquest horitzó.  

Jesús de Natzaret, en els darrers moments de la seva vida celebra l’últim sopar amb els 
seus amics. És la Pasqua. Quan tot el que diu i fa té molta importància perquè veu que ja 
no li queda temps, Jesús, el mestre i Senyor, enmig del sopar, es posa al lloc del servent, 
de l’esclau. Ell que ha dit que ell no vol servents sinó amics, es posa al lloc del servent per 
explicar de quina amistat parla. Per explicar què és la Pasqua.  

En temps de Jesús els peus els rentaven els servents als seus amos, els que tenien 
servents, s’entén. Si no, es rentaven els peus ells mateixos. En algun cas, diuen els 
exegetes, alguna persona lliure rentava els peus d’algú altre, però això era un signe 
exagerat de devoció.  

I és el que Jesús fa. Jesús fa un signe fora de lloc, exagerat. Se surt del guió per escriure 
un guió nou. Ocupa el lloc que ningú li voldrà prendre perquè és el lloc que ningú vol, el 
darrer, perquè és el no-lloc. El lloc de l’esclau. O del bufó, del fora de sistema.  

L’esclau. Aquest mes de març un diari parlava sobre l’esclavatge que hi ha avui a Líbia. Un 
home, Mubarak Abdaha, explicava com fugint de la guerra de Darfur a Sudan, va ser 
segrestat a Líbia amb d’altres companys també immigrants. Després va sentir que el 
compraven per 200 euros. Van seguir mesos de treball cruel i maltracte diari a la mina d’or, 
exposat a la mort diària, sense cap dret, només proveït d’allò mínim per a poder treballar. 
Fins que, ell, va poder escapar. Ara no pot deixar de pensar en els que van quedar.  

O el bufó. El bufó és aquell que estava al servei del rei, i donava els seus missatges, 
alguns de broma i d’altres seriosos, però amb gestos exagerats, cridaners, estranys al 
consens social del moment. Fora de tot estament social, no representava cap amenaça pel 
poder. Algú amb molt poc a guanyar i a perdre. Estava a la perifèria dels jocs de domini i 
de control, fora de les possibilitats de ser del grup. Algú de qui era fàcil enriure-se’n, 
fàcilment objecte de menyspreu, de burla i incomprensió.  

Esclau o bufó, tots dos, estan situats en el no-lloc que vol dir desprotecció, exclusió, 
vulnerabilitat, sense seguretats, estar en funció dels altres, un lloc des del que no es pot 
exigir res. El que reben ho reben des de la gratuïtat. El dret romà protegeix el pater 
familias com únic subjecte de dret d’una domus, on hi ha també la dona, fills, esclaus i 
animals. No hi ha sindicats, ni drets humans. Tot el que reben els servents és do, gràcia de 
l’amo, del senyor.  

I Jesús tria posar-se al no-lloc. Al no-lloc de qui no és lliure, de qui no té drets, de qui no 
pertany. Però, com subratlla l’evangelista Joan, Jesús no ho fa forçat o resignat. Jesús no 

Pregó de Pasqua a Blanquerna 
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ho fa perquè els altres el treguin, o perquè els altres no li donin opció, perquè la vida l’hagi 
posat aquí, o perquè la seva psicologia o els seus recursos no donin per més. Jesús tria.  

Jesús tria el no-lloc. El no-lloc de no posseir, del no reconeixement del grup, del sense 
protecció, tria l’espai dels sense drets. Tria el no-lloc que ja havia agafat Abraham deixant 
la seva terra d’Ur, deixant el respecte i la consideració dels seus coneguts i entrant en un 
país nou sense més seguretat que la promesa de Déu. El no-lloc que havia agafat el poble 
d’Israel seguint Moisès deixant Egipte amb la garantia de les necessitats cobertes que li 
proporcionava l’esclavatge, sense més seguretat que la promesa de Déu. El lloc que agafa 
Rut seguint la seva sogra Noemí vers una terra desconeguda, sense la protecció de la 
seva família, sense més seguretat que la fidelitat a la promesa del Déu de Noemí.  

El no-lloc és deseiximent, deixar anar. I és alhora vulnerabilitat i força, pobresa i la màxima 
riquesa, és pèrdua i el guany més gran. El lloc de l’aparent manca de drets i possibilitats i, 
de fet, el lloc de la màxima confiança i llibertat. El lloc de l’aparent no-res, del buit, que és, 
de fet, la màxima plenitud perquè és el lloc de la confiança real en Déu.  

Jesús es manté aquí quan els altres el prenen, el torturen, quan no té un judici just, i el 
maten. S’hi manté a mesura que va perdent marge de moviment i de resposta. Fins i tot 
quan ja no li queda pràcticament cap marge de llibertat. Jesús està al no- lloc, des de la 
seva llibertat. I des d’aquí allibera.  

I la paradoxa és que el suposadament privat de llibertat és qui fa adonar al senyor, al 
suposadament lliure, que en realitat, no ho és de lliure. Que el lloc que ocupa o que vol 
ocupar és un engany que l’esclavitza i l’impedeix ser qui és. I, al mateix temps, és qui 
ofereix al senyor la seva amistat perquè vol que sigui alliberat. I que aquest que l’estima i 
el pot alliberar és qui té als peus com un esclau, perquè ho tria.  

I Pere refusa, amb la seva familiar espontaneïtat: No em rentaràs els peus mai de la vida! 
Sembla el més humil de tots, el que té més raó, el que ho fa millor. I en canvi, és el que 
més li costa, o el que representa millor, com costa als deixebles acceptar l’amor del que 
Jesús parla. Com costa obrir el cor a la seva amistat desprotegida, i a la seva llibertat. 
Com costa viure la llibertat de la llibertat.  

Jesús és clar pel que fa als “enganys de l’enemic” dels que parlen Atanasi o Pere 
Crisòleg). No els deixa passar. Nosaltres parlem de l’ego, i de l’estat egoic com aquella 
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manera de viure que s’identifica amb les nostres pors, amb les nostres parcel·les no 
alliberades. L’ego com aquella part de mi no lliure perquè es tanca a l’amor, o no oberta a 
l’amor perquè es tanca a la llibertat, una part rígida, espantada i que té per característica 
que jo no la veig. Normalment la veu tothom, sovint és molt evident, però la veu tothom 
menys jo que no m’adono. Acostumo a tenir molta claredat pels defectes de les altres, 
però n’hi ha alguns de meus que em costa molt de veure. Una part a la defensiva o a 
l’atac. Una part que no suporta ni l’amor ni l’humor.  

Molts sants, en canvi, diuen que són pecadors. Alguns, molt pecadors. I no ho diuen per 
falsa modèstia. Ho diuen perquè justament ells si que tenen la capacitat de veure-hi. A 
diferència dels qui vivim en l’ego, en la ceguesa, els sants veuen i reconeixen les seves 
mancances, i no necessiten amagar-les, ni dissimular-les, ni carregar-les als altres. Perquè 
més important, molt més important que els seus límits, és l’amistat que Déu ofereix, l’amor 
de Déu que estima, perdona i fa bones totes les coses. Aquest amor desprotegit que ells si 
que s’atreveixen a acollir i que els fa lliures.  

Jesús es posa als peus dels deixebles des del no-lloc per alliberar els seus deixebles. Des 
de la llibertat del no-lloc, explica la Pasqua com la vivència de la plenitud de ser qui som, 
éssers lliures en relació, éssers en amistat. L’amistat que desitja i afavoreix que cadascú 
sigui i esdevingui qui és, diferent i únic, gaudint de la identitat que uneix tota la creació. 
L’amistat que Déu ofereix i que possibilita viure en la infinita unicitat de ser qui som, ser 
una mateixa, una amb si mateixa, participant alhora de la unitat que uneix tot i tothom. I el 
no-lloc esdevé el lloc de la possibilitat de la realització de la utopia de la Pasqua.  

Maria del Mar Albajar i Viñas  

5 d’abril de 2018  
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Confesso que al rebre la nova Exhortació Apostòlica del papa Francesc, vaig sentir una 
mena de refús i de por a tornar a les obsessions de la meva formació jovenívola 
perfeccionista, cercadora de la santedat, de imperatius categòrics units a les prohibicions, 
les prescripcions i fins i tot a la "fuga mundi". A vegades tenim aquests prejudicis tots els 
que ens hem iniciat en la formació religiosa dins les estructures bàsiques del nacional 
catolicisme. Jo havia lluitat durant la meva joventut per una santedat intimista i a força de 
voluntat que, si bé em va reforçar en alguns valors, em va crear una mena de 
voluntarisme que deixava poc espai a l'acció de l'Esperit... Va ser quan em vaig adonar de 
la meva feblesa, de les meves incapacitats i, 
alhora de la misericòrdia de Déu, quan vaig 
entendre millor la paraula tan evident de 
Jesús: "Sense mi no podeu fer res..." I això 
ho va canviar tot.  

Vaig decidir deixar de banda  aquell 
voluntarisme que m'ofegava i dedicar-me a 
penetrar més a fons en els  signes del Regne 
de Déu que em feien acostar-me als altres 
amb tot el que de renúncia i de Evangeli 
suposa. Vaig descobrir que havia viscut 
massa pendent dels manaments -en el fons 
de mi mateixa i la "meva" santedat- i ben poc 
de les benaurances. 

Fins aquí la meva confessió, per poder 
explicar millor el que m'ha aportat la 
"Gaudete et esxultate", convençuda que a 
molts de la meva edat més o menys els 
haurà passat una cosa semblant.  

Només començar a llegir, vaig veure quan 
equivocada estava: es tracta, precisament de 
parlar-nos d'un altre tipus de santedat a la 
que estem cridats per viure la felicitat del 
Regne. Potser és veritat que en aquest text 
es manifesta molt més el jesuïta format en el 
discerniment i en el "agere contra", però es 
un canvi total de perspectiva del que a mi em 
va fer patir durant la meva joventut. El mateix 
títol ens posa en una altra ona: Alegreu-vos i crideu de goig porta el seu segell. Però és 
a través de les paraules que va desgranant en els cinc capítols del document quan es 
manifesta que parla d'un altra estil completament diferent. És precisament una crida a no 
posar els fonaments de la santedat en un perfeccionisme  ni cultual, ni dogmàtic ni 
judicial... «procurant encarnar-la en el context actual».  

És per això que tot girarà en torn a dos aspectes negatius que es fan evidents avui i dels 
que hem de fugir en aquest sentit nou de la santedat, i un positiu que consisteix en posar 
el focus no en les prohibicions, sinó en la felicitat, en les benaurances. 

Els dos aspectes negatius dels que hem de fugir fa temps que em feien por: el gnosticisme 
contagiat de dogmatisme i el pelagianisme, de perfeccionisme a base d'accions cultuals o 
prescriptives. 

Una altra manera d’entendre la santedat 
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És aleshores quan, amb una gran comprensió vers  la fragilitat humana, el Papa posa tota 
la força de la santedat en les benaurances. ¡Quantes vegades m'havia preguntat jo 
perquè havia començat el meu ensenyament amb les prohibicions de  Moisés: no 
mentiràs, no mataràs, no desitjaràs....no, no, no.  I molt més tard em vaig adonar de la 
importància que les benaurances tan positives tenien per el Regne! 

I va ser quan vaig passar del "no faràs" al "seràs feliç si fas", quan jo vaig començar a 
endinsar-me per un camí nou, ple de feblesa, sí, però de misericòrdia envers mi mateixa i 
els altres...  

I aquesta és la santedat que ens proposa el Papa Francesc  en la nova exhortació.   "A les 
Benaurances es dibuixa el rostre del Mestre, que nosaltres estem cridats a transparentar 
en la quotidianitat de les nostres vides. Aquí la paraula «feliç» o «benaurat», passa a ser 
sinònim de «sant», perquè expressa que la persona que és fidel a Déu i viu la seva 
Paraula aconsegueix, en el lliurament de si mateix, la veritable felicitat." 

Tot l'estudi que fa de les benaurances és programàtic i ens mostra que aquest "anar 
contracorrent" és precisament el que ens duu a la felicitat. I la felicitat és sinònim -segons 
ell- de santedat. Quin canvi de concepte! 

Després de posar aquest basament, ja pot parlar de les ideologies del sistema, de la 
manca de valors, del consumisme, dels pecats ecològics... Perquè els detalls que posa en 
la santedat actual tenen el seu fonament en la felicitat de les benaurances per 
contracorrent que proposen viure. 

És en últim capítol de la lluita, la vigilància i el discerniment en el que es manifesta més el 
jesuïta del "àgere contra" i del " en tot servir i estimar", però deixant molt clar que  "el camí 
cap a la santedat és una font de pau i d'alegria, que ens dóna l'Esperit. ¿Com saber si 
alguna cosa ve de l'Esperit Sant o si el seu origen està en l'esperit del món o en l'esperit 
del diable? L'única manera és a través del discerniment, que no és el mateix que la 
intel·ligència i el sentit comú, és també un do que cal demanar. 

En definitiva, em retracto del meu primer refús a una exhortació que és una crida, 
precisament a lo que no ha de ser la santedat, sinó a la felicitat que aconseguirem només 
si vivim aquest "contracorrent" de les benaurances. Gràcies Papa Francesc! 

Viqui Molins, stj 



9 | 41 
 
 

 

Míriam Díez. El Nacional. 15.04.2018 

Quan la cantant Alaska cantava “Quiero ser santa”, el 1982, jo m’imaginava els sants com 
els pintava ella: extasiats, amb estigmes, que levitaven al matí, amb llagues, flagel·lats, 
enclaustrats i quan es morien, naturalment, amb el cos incorrupte. I molt bones persones, 
per descomptat. Després, a la vida, he conegut gent que tenen més paciència que un sant, 
que són bons com un tros de pa, que mai pujaran als altars però tampoc cal: són sants en 
el sentit de la nova exhortació apostòlica del Papa, Gaudete et exultate, on explica en què 
consisteix ser sant avui. I no és l’olor de santedat que evocava l’Alaska. El papa Francesc 
creu en els sants de la porta del costat, com els anomena, la gent senzilla que fa la vida 
més agradable al seu voltant, que no remuga, no critica, aguanta els defectes dels altres 
amb parsimònia, deixa anar esperança al seu voltant, no és tòxica i no té mal humor. 

El papa Francesc, amb el seu nou document que ha dedicat precisament als sants, deu 
haver fet contents els meus amics de l’Opus Dei. De fet, llegint l’exhortació apostòlica al 
començament sembla un 
text típic de l’Opus 
(l’Obra, com els agrada 
dir a ells), ja que fa una 
crida a ser sants en 
aquesta vida, la 
quotidiana, sense grans 
heroïcitats 
ni extravagàncies. Però 
el que m’ha semblat més 
interessant del text papal 
no és tant aquest 
aspecte (tots hem de ser 
millors, no ho dubteu, i 
esforceu-vos), sinó la 
crida que fa a defensar 
amb la mateixa força 
amb què els catòlics 
malden per la vida (des 
de la concepció fins a la mort natural) altres injustícies, com la pobresa. Això no agrada 
gaire a qui va a les manifestacions pro-vida amb els millors vestits i perfums, perquè la 
pobresa no és agradable, no fa bona olor i ens exigeix constantment una revisió de les 
nostres accions i estil de vida. El punt 101 és molt clar: “La defensa de l'innocent que no 
ha nascut, per exemple, ha de ser clara, ferma i apassionada, perquè allà està en joc la 
dignitat de la vida humana, sempre sagrada. Però igualment sagrada és la vida dels 
pobres que ja han nascut”. Aquesta ressituació de la bioètica (que en les darreres dècades 
ha estat jeràrquicament per sobre de la justícia social) és molt determinant i un dels punts 
forts de l’escrit. També els que parla del Dimoni. El text, de fet, és com una llarga carta de 
tu a tu d’un confessor o d’un director espiritual a una persona a qui estigués acompanyant, 
adreçant-se amb molta llibertat i amb molts exemples concrets. No és un tractat teològic ni 
un sermó edulcorat sobre sants i santets. 

Bergoglio escriu que dels creients s’espera que no es conformin “amb una existència 
mediocre, aigualida, liquada”. Cita molts sants coneguts, però li interessa més posar 
l’accent també en la santedat femenina, en “tantes dones desconegudes o oblidades que, 
cadascuna a la seva manera, han sostingut i transformat famílies i comunitats amb la 

Vull ser santa 
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potència del seu testimoni”. Moltes vegades tenim la temptació de pensar que la santedat 
està reservada només als qui tenen la possibilitat de prendre distància de les ocupacions 
ordinàries, per dedicar molt de temps a pregar, reconeix el Papa, que s’afanya a dir que no 
és així, i que és important alliberar-se de debilitats com “l'egoisme, la comoditat o l'orgull”. 
Es tracta de ser artesans de la pau, perquè construir la pau és un art que requereix 
“serenitat, creativitat, sensibilitat i destresa”, en paraules papals. I aquí afegeix un text que 
no sembla pontifici, on parla d’acollir els qui “són una mica estranys”, així com a “a les 
persones difícils i complicades, a les que reclamen atenció, a les que són diferents”. 
Francesc ja sap que això no agradarà a la feligresia i adverteix que aquesta acció 

d’acollida és dura “i requereix una gran amplitud de ment i de cor”. 

És punyent el tros en què parla de plorar: “El món no vol plorar: prefereix ignorar les 
situacions doloroses, cobrir-les, amagar-les. Es gasten moltes energies per escapar de 
les circumstàncies on es fa present el sofriment, creient que és possible dissimular la 
realitat”, deixa dit. Però afegeix que al món també hi ha la creu. 

“El mal humor no és un signe de santedat”, escriu textualment, i demana una sacsejada a 
“l’ensopiment i a la inèrcia”. Com un líder al seu equip, demana “deixar-nos descol·locar 
pel que passa al nostre voltant” i saber retirar-se del món on predomina la fressa i fa falta 
el silenci: sense la saviesa del discerniment podem convertir-nos fàcilment “en titelles a 
mercè de les tendències del moment”. Un text sobre la santedat que a priori pot 
semblar intranscendent i on deixa anar els seus dards habituals contra la xerrameca, els 
criticaires, els pomes-agres i els qui es pensen que amb coneixement o amb voluntat ho 
aconseguiran tot. Un bon exercici de mansuetud, baixada de to i bona actitud. Si fos un 
text escrit per algú altre que no fos el Papa, seria seguit, retuitejat i exposat a totes les 
xarxes socials pels influencers que ho trobarien un text ple de 
compassió, inspiracional i motivador, que potser són les paraules modernetes per referir-
se a allò tan clàssic de la misericòrdia i espiritualitat. 

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-vull-ser-santa_258345_102.html 

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-vull-ser-santa_258345_102.html
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Víctor Amela. La Vanguardia. 16.04.2018 

 
Què fa un capellà de presons?  
Acompanya el pres, li dona suport, l’escolta, el confessa, el conforta humanament, l’ajuda 
en l’àmbit material i anímic, fa d’intermediari amb familiars, advocats, fiscals i jutges, 
intercedeix...  
 
Tot això?  
Ho he fet a la presó Model de Barcelona molts anys, i abans a València, i avui en un pis 
amb nois que han sortit de la presó.  
 
És una vocació?  
Fill de camperols aragonesos, em van educar perquè als deu anys ingressés en un 
seminari de l’orde de la Mercè, amb la tradició d’atendre els presos i alliberar-los.  
 
Alliberar presos?  
Cristians capturats per andalusins, moriscos, turcs, barbarescos: els venien com si fossin 
esclaus o captius fins a cobrar rescat.  
 
I l’orde de la Mercè els rescatava?  
Monjos de l’orde de la Benaventurada Mare de Déu de la Mercè viatjaven fins al captiu per 
alliberar-lo, pagant.  
 
Quan va néixer l’orde de la Mercè?  
L’any 1218.  

José Juan Galve, sacerdot mercedari: “Els pares mercedaris vam 
rescatar milers de presos” 
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D’això fa just 800 anys!  
Els mercedaris commemorem aquest any el nostre 
800è aniversari, sí: vuit segles redimint captius, 
milers de presos! El fundador va ser Pere Nolasc, 
un mercader barceloní que amb els seus béns 
rescatava captius cristians a la València islàmica.  
 
Així, per lliure?  
Sí. I una nit, acampat davant de València, a la 
muntanya del Puig, la Mare de Déu li dema- na de 
fundar un orde per redimir presos.  
 
I Nolasc obeeix.  
Funda l’orde de la Mercè en una cerimònia a la catedral de Barcelona, el 1218, beneïda 
pel bisbe de Barcelona i el rei d’Aragó.  
 
Que llavors eren...  
Berenguer de Palou i Jaume I. Matar un mercedari podia desencadenar una represàlia 
militar del rei. Els mercedaris anaven armats i amb bones barbes!, feien respecte. 
  
Com anaven vestits?  
Hàbit blanc amb cinturó i escapulari, 
i un escut amb les quatre barres del 
rei, salconduit a tota la Mediterrània.  
 
Devien córrer molts perills...  
Es jugaven la vida en cada missió. 
Havien jurat els tres vots habituals –
pobresa, obediència i castedat– i 
també el vot de sang.  
 
Què era el vot de sang?  
Per alliberar un captiu, el mercedari 
està disposat a intercanviar-s’hi. Així 
van alliberar molts captius, i així van 
morir molts mercedaris.  
 
D’on treien els diners per als rescats?  
Donacions particulars, uns diners sagrats: només els tocaven per redimir, com diem els 
mercedaris.  
 
A quines zones redimien els mercedaris?  
Primer a Al-Andalus, part islàmica de la península Ibèrica. Després a Tunísia, Algèria, el 
nord d’Àfrica, el llevant mediterrani...  
 
Des d’allà arribaven els pirates barbarescos?  
Per això hi ha torres de guaita per tot el litoral mediterrani. Segrestaven criatures i dones, i 
cavallers rics, si podien.  
 
Digui’m algun redimit il·lustre.  
Miguel de Cervantes. Vam anar a redimir-lo mercedaris i trinitaris a una presó d’Alger. I 
després va escriure El Quixot.  
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Gràcies!  
Alguns monjos mercedaris, segons els nostres documents, no van tornar mai després de 
travessar les Portes...  
 
Quines portes?  
Constantinoble, a l’actual Turquia: tots els monjos que es van endinsar més enllà van 
desaparèixer!  
 
Esmenti’m un mercedari eminent.  
El literat Tirso de Molina. O el fundador del primer manicomi del món, l’any 1410!  
 
Qui va ser?  
El monjo valencià Joan Gilabert Jofré. De camí cap a la catedral topa amb dos joves que 
apedreguen un boig. S’hi interposa, el posa fora de perill al seu convent, torna a la catedral 
i predica que els bojos no són posseïts pel dimoni, només malalts per cuidar.  
 
Algun altre mercedari insigne?  
Sis sants tenim! Com sant Ramon Nonat: a Portell (Segarra) la seva mare mor i li extreuen 
el nadó del ventre...  
 
Ah, d’aquí ve que es digui Nonat!  
Sent mercedari a Alger, sense diners per redimir, es lliura com a ostatge. Predica a la 
presó i els musulmans el martiritzen segellant-li la boca amb un candau! Un cop alliberat, 
arribarà a cardenal... Avui estem buscant els seus ossos, les restes desaparegudes.  
 
Les seves restes?  
Quan va esclatar la guerra del 36, el capellà les va amagar en un mur de l’ermita de 
Portell. Però la Generalitat republicana se les va endur.  
 
Ah, sí?  
Uns mossos d’esquadra van anar a buscar l’arqueta amb els seus ossos, no sé si pel valor 
artístic o material, sembla que era de plata: van amenaçar de mort el manobre, que va 
cantar on havien amagat les restes. Els mossos se les van endur... i no es va saber mai 
més on eren! Si la Generalitat les trobés en algun magatzem oblidat..., ens faria el millor 
regal de 800è aniversari!  
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Fundació Claret. 14.04.2018 
 
“Si com cristians volem comunicar una experiència religiosa, les sèries de televisió ens 
obren un àmbit de treball”. Aquesta és una de les conclusions del XXè Simposi Claret que 
s’ha celebrat aquest dissabte sobre la presència del fet religiós en les sèries de televisió. 
El president de la Fundació Claret, el claretià Màxim Muñoz, ha destacat al final de la 
sessió la necessitat que de des l’entorn de l’Església es plantegi oferir “projectes 
audiovisuals interessants amb els que és possible arribar al gran públic”. Per exemple, 
“vinculats a grans personatges que tenen molt a dir i a enriquir sobre el fet humà i el sentit 
de la vida i sobre com viure d’una manera esperançada”. És un repte que “no és fàcil i 
que requereix recursos i generar aliances”. 

El Simposi “La religió de les sèries” que s’ha celebrat a la Sala Pere Casaldàliga de la 
Llibreria Claret de Barcelona, també ha posat de manifest que “hi ha sèries que tracten 
molt bé i amb molta qualitat el fet religiós” i que cal demanar “qualitat i responsabilitat per 
la influència que tenen les sèries”. Segons Màxim Muñoz, això també passa per 
“normalitzar la presència del fet religiós”. 
 
El Simposi, organitzat per la Fundació Claret amb la col·laboració de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ha analitzat la influència que tenen 
les sèries en els models i valors socials i com es planteja el tema religiós en aquest àmbit. 
La gran responsabilitat dels productors d’audiovisuals 
 
Lluís M. Güell, reconegut productor i director de sèries de gran difusió 
com Ventdelplà, Ermessenda, Les veus del Pamano, o Amar en tiempos revueltos, ha 
reivindicat la qualitat en els productes audiovisuals en la intervenció principal del Simposi. 
Güell ha explicat que els darrers anys s’ha ampliat el “camp cultural de l’anomenat 
conflicte dramàtic” que conté tota ficció. Però això, ha significat en molts casos que “els 
valors humans i religiosos hagin quedat oblidats o tractats de forma gratuïta, superficial”. 

Les sèries de televisió també poden comunicar l’experiència religiosa  
 
 
 

http://www.fundacioclaret.org/
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El centre del problema està 
en la qualitat i no en la 
llibertat: “Quan diem que la 
ficció pot parlar de tot, tenim 
l’enorme responsabilitat de 
parlar-ne bé, de ser 
mereixedors d’aquesta 
llibertat temàtica”. En canvi, 
“sovint el que veiem en sèries 
de consum intern són 
plantejaments gratuïts, que 
també són gratuïts en el 
plantejament dels valors 
humans i religiosos dels 
continguts i personatges. Quan plantegem gratuïtament aquests valors estem manipulant 
la veritat i els sentiments humans”. 
Segons Güell, “el problema no és de què parlem, sinó de com ho fem” i “quan els 
conflictes, els sentiments dels personatges i la seva identitat estan ben descrits, amb tota 
la complexitat humana, és quan tractem l’espectador de manera intel·ligent i sensible i 
desapareix l’adoctrinament i la manipulació”. Per això ha defensat que els responsables 
dels productes audiovisuals “hem de ser conscients de la gran responsabilitat que tenim” i 
“no podem oblidar el tractament dels valors religiosos i socials”. “Ho hem de fer bé per 
respecte l’espectador” i “més encara quan els pressupostos surten de fons públics”, ha 
assegurat. 
 
Güell ha tancat la intervenció amb dos exemples en els que s’ha volgut fer realitat aquest 
plantejament, com la minisèrie sobre el bisbe claretià Pere Casaldàliga o un projecte en 
el que hi participa TV3 i TVE sobre Jacint Verdaguer. 
 
Propostes d’actuació 
Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna i president de la Fundació Joan Maragall, ha presentat una comunicació amb 
l’anàlisi d’algunes sèries de referència amb presència del fet religiós. S’ha centrat en 
produccions com The Young Pope,Broken, Algo que creer, Greenleaf o Grantchester.  Ha 
destacat com “el món anglosaxó té un tractament del fet religiós molt més acurat” i 
que  “de les quaranta o cinquanta sèries de referència de cada temporada en les 
plataformes digitals, sempre n’hi ha quatre o cinc que plantegen el fet religiós i el tracten 
amb molta dignitat”. 
Carbonell ha proposat alguns elements estratègics per la presència del fet religiós en les 
sèries de televisió. Primer “l’Església ha de tenir un canvi d’actitud i assumir que el futur 

del cristianisme també passa pel 
món audiovisual”.  Alhora, ha 
d’entendre que “és més important la 
producció de continguts que les 
plataformes”. Per tant, l’Església no 
ha d’estar tant preocupada en tenir 
grans mitjans de comunicació sinó 
entendre que “amb bons continguts 
trobarem plataformes de difusió”. 
També s’ha d’assumir que “els 
continguts audiovisuals són cars, i 
fer-los bé és encara més car”. 
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Algunes de les grans sèries tenen pressupostos milionaris i si l’Església vol entrar en 
aquest món ho ha de fer amb aliances amb altres actors. Finalment, l’Església s’ha de 
plantejar quin continguts vol transmetre i com a exemple ha proposat el relat dels sants i 
personatges de l’Església que són referents. 

 
Sèries, adolescents i educació 
El Simposi s’ha completat amb una taula rodona moderada pel periodista i director 
d’Animaset Jordi Roigé i el debat amb el públic assistent. 
Cristina Muñoz, cap de Documentals de TV3, ha destacat que l’elecció dels productes 
audiovisuals sempre té com a referent l’audiència que esperen tenir. Però ha assegurat 
que “a TV3 no s’ha rebutjat un projecte per la seva temàtica religiosa”. El problema és que 
normalment no arriben propostes en aquest àmbit: “És important que es presentin aquests 
projectes perquè es puguin avaluar i el primer que necessitem és que es presentin bons 
projectes que tractin el tema religiós”. 
Valentí Feixas, doctor en Educació i professor de la Facultat de Psicologia i Educació 
Blanquerna, ha certificat l’impacte de les sèries en el món adolescent i juvenil. Per 
aquesta gran influència, ha demanat que “s’introdueixi en l’ensenyament i a la universitat 
l’aprenentatge per consumir aquests productes; no com consumidors sinó com a 
ciutadans”. 
María-José Masanet, investigadora sobre sèries i joves i adolescents, ha reconegut que 
“en les sèries d’adolescents la presència de la religió és molt minoritària” i ha destacat el 
pes de les emocions en el relat que generen. També ha explicat que “si bé les sèries són 
generadores de realitat, també s’alimenten de la realitat” i ha posat com exemple algunes 
sèries que la reacció dels seus fan i seguidors “han aconseguit canviar-ne el relat”. 
Aquest és el XXè Simposi que organitza la Fundació Claret dedicada, entre altres 
objectius, a promoure la reflexió sobre la comunicació de la fe cristiana en la societat i la 
cultura actual. L'any passat el Simposi es va centrar en la visió que ofereixen del 
cristianisme els relats mediàtics. 
 
En aquesta edició hi ha assistit, entre altres, el director general d’Afers Religiosos, Enric 
Vendrell; el secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Enric Puig; 
el rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Armand Puig; el provincial dels Missioner 
Claretians, Ricard Costa-Jussà; i l’expresident del Parlament, Joan Rigol. 
 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/series-televisio-tambe-poden-comunicar-experiencia 

http://www.fundacioclaret.org/4028-2/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/series-televisio-tambe-poden-comunicar-experiencia
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Andrea Pujol. Església de Barcelona. 09.04.2018 

Amb la postveritat com a tema central, Acció Catòlica Obrera (ACO) va organitzar la 
seva tercera Jornada de Comunicació. Aquest cop amb dos ponents molt particulars i 
referents en la seva professió: el fotoperiodista Joan Guerrero i el periodista i activista 
David Fernàndez. Un acte que va constar de tres parts que s’enllaçaven entre si. 
Primerament, es va començar amb la benvinguda. A l’apartat del diàleg, on els dos 
ponents van poder explicar el seu concepte de postveritat. Després es va iniciar un debat 
on es van citar a Francesc Marc Àlvaro i a Dostoievski i finalment es va dur a terme 
l’apartat de preguntes per part d’un públic participatiu i entregat. 

 

El diàleg 

Així va començar el diàleg 
David Fernàndez qui també 
va assegurar que “la 
veritat està a baix de tot i 
només cal endinsar-s’hi”. 
Fernàndez va expressar a 
una Església de Santa 
Madrona plena i atenta a 
les seves paraules que el 
que més el preocupava era 
“l’estat de règim general 
d’indiferència que s’està 
vivint en la població en 
general”. 

Però no és només la paraula la que viu aquesta indiferència i aquesta postveritat constant 
per part dels mitjans. També hi és inclosa la fotografia, un tema que Joan Guerrero 
domina a la perfecció. 

Per Guerrero l’eix de la seva professió és el fet de poder “plasmar el que és tan complicat 
i fàcil alhora com és l’amor“ després d’una trajectòria plena d’anècdotes de bones 
experiències i també de dolentes, el fotoperiodista va oferir al públic un seguit d’històries 
viscudes a l’Amèrica Llatina. Històries entranyables que Guerrero guarda a la memòria i a 
les seves fotografies. 

El debat 

Entrats en el debat, es van poder llegir dos fragments, un de l’article diari del periodista 
Francesc Marc Àlvaro que parlava sobre la història i com aquesta era sempre escrita 
pels guanyadors i un altre fragment de Dostoievski qui feia referència a l’autoengany. 

Pel que fa a la realitat tergiversada, David Fernàndez ho té clar. “Falsegen el passat, el 
present i el futur que plantegen com un miracle impossible” l’activista social també ha 
afirmat que “ens hem de preguntar on passen les coses i la resposta és la vida quotidiana. 
Les noves tecnologies s’estan carregant la raó, la reflexió crítica i la imaginació, que 
significa saber viure en realitats diferents”. Pel que fa a Joan Guerrero hi ha una cosa que 
té molt present. “Primer és la persona i després ve el fotògraf”. El fotoperiodista relata 
que les “històries que he viscut rere la foto és la realitat amb la qual em quedo”. 

La postveritat a la Jornada de Comunicació de l’ACO 
 
 
 
 

http://acocat.org/
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L’autoengany 

Fernàndez va dir una gran veritat on tota l’Església de Santa Madrona va estar d’acord i 
és que “tots anem a buscar una retroalimentació d’allò que ens diu el que volem que 
estigui passant” Segons el periodista, tothom busca aquelles fonts que són afins a les 
seves ideologies i no contrasta amb les que li són contràries, un autoengany molt comú 
que provoca la ignorància de la veritable realitat. Guerrero ha anat més enllà i va afirmar 
que “avui en dia ho tenim tot però no sabem el que està passant en realitat”. Entre 
riures el fotoperiodista ha dit que és dels que opina que no val més una imatge que mil 
paraules perquè “una imatge no pot contextualitzar una notícia, en canvi la paraula sense 
la imatge pot ser efectiva”. 

Amb aquest concepte David Fernàndez ha acabat el seu relat, demanant una mica de 
neteja amb la informació que es publica, moltes vegades poc periodística i similar a la 
premsa groga. “El bon periodista no explica el que has de pensar sinó que 
fonamenta l’esperit crític”. 

Els ponents 

David Fernàndez és periodista, activista social i cooperativista a La Directa i Coop57. 
També és membre del Grup de periodistes Ramon Barnils i publica a diferents mitjans 
com el diari Ara o Vilaweb. A més, va ser diputat del Parlament de Catalunya de la X 
legislatura per la CUP. Per altra banda, Joan Guerrero és fotoperiodista, tot i que ja està 
retirat. S’ha especialitzat en el reportatge social amb una atenció especial pels desfavorits. 
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Carmelo López-Arias. Religión en Libertad. 
11.04.2018 

En su nueva comparecencia en las librerías, Juan 
Manuel de Prada habla de cine. Lo ha hecho con 
frecuencia, y no solo por escrito. Compartió muchas 
veladas televisivas invitado por José Luis 
Garci en ¡Qué grande es el cine! a mediados y 
finales de los 90, y luego dirigió en Intereconomía 
TV su propio programa, Lágrimas en la lluvia, donde 
una película servía para encabezar e ilustrar un 
debate. Ahora, en Los tesoros de la cripta, nos 
ofrece una muy personal aproximación a decenas 
de películas en buena medida "inaccesibles", 
escondidas al conocimiento común, pero de factura 
maestra o, cuando no, merecedoras del privilegio 
del rescate. 
El libro abarca todas las épocas y todos los 
géneros, y entre ellos incluye una pequeña pero 
valiosísima porción de películas de corte 
religioso: Los Diez Mandamientos, El Rey de Reyes, El signo de la Cruz, Lot en Sodoma, 
Los Novios, El Cristo prohibido, La noche del cazador, Un ángel pasó por Brooklyn, 
Teniente corrupto... Pero solo a La leyenda del santo bebedor, dirigida en 1988 
por Ermanno Olmi e interpretada por ese Rutger Hauer en quien reconoce a uno de sus 
actores favoritos (no en vano su alegato final en Blade Runner inspiró su cine-fórum 
televisivo), concede Prada un título especial: "La más excelsa película católica jamás 
rodada".  
 
 No es pequeño elogio… 
Bueno, siempre hay una componente de hipérbole cuando escribes desde el entusiasmo... 
  
¿Cuál es la razón del entusiasmo? 
En la historia del cine ha habido grandes películas religiosas, como las de Dreyer, que no 
contienen nada contrario abiertamente al catolicismo, pero que no son católicas 
estrictamente. Mientras que La Leyenda del santo bebedor, basada además en la obra 
literaria de un judío, Joseph Roth, sí que lo es. 
 
 ¿En qué se aprecia? 
Tiene un ritmo, una estructura y una forma de narrar la historia muy contemplativa y por 
tanto favorece mucho la actitud religiosa cuando la estás viendo. Pero, además, la historia 
aborda el misterio de la gracia, su intervención en nuestra vida. Es católica incluso en la 
elección como protagonista de un pecador, algo que resulta problemático en muchos 
ámbitos puritanos, y hoy incluso entre los católicos. 
 
¿Por qué escandaliza eso? 
Hoy hay muchos católicos que ya no entienden cómo un Papa pecador puede hacer 
grandes cosas por la fe, o cómo un instituto religioso fundado por un pecador puede llegar 
a tener buenos frutos, o cómo la gracia divina puede intervenir a través de un pecador. 

Prada: “En un cine auténticamente católico, el mal debe resultar 
atractivo. Si no, es puro buenismo” 

 
 

https://www.ociohispano.es/libro/los-tesoros-la-cripta/
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Aquí el protagonista es un borracho… 
Un hombre alcoholizado y echado a perder, y que sin embargo una y otra vez es tocado 
por la gracia y una y otra vez, a pesar de sus claudicaciones, es elegido. La historia me 
parece muy Interesante como reflexión teológica. Demuestra una extraordinaria 
sensibilidad y es una película que, si entras en ella, la reconoces magistral y 
conmovedora. Y da mucho que pensar. 
 
¿Es religiosa toda película donde intervengan el mal, la culpa y la redención? 
Depende de cómo se logre la redención. Hoy en día hay un tipo de cine buenrollista, 
simpático, de superación personal, en el cual la redención se logra a través de buenos 
sentimientos, de medios humanos, siempre edulcorados y envueltos en un celofán 
emotivista. 

  
¿Habla usted de películas como Intocable? 
Sí, pero no solo. Francia se ha especializado en 
este tipo de cine que, lamentablemente, desde 
ámbitos católicos se elogia. A mí me repugna, 
sustituyen la religión por una purpurina de 
buenos sentimientos. 
 
Donde el mal real está ausente… 
Sí. No es que una obra de arte tenga que 
regocijarse con el mal ni regodearse en él, pero 
si a algo aspira el arte es a explicar una verdad 
humana, y evidentemente en la verdad humana 
está el mal. Contar historias (como a veces se 
hace incluso en el cine católico) en las que el mal 
ha sido eludido o donde se muestra más bien 
inoperante o inofensivo, y además es fácilmente 
vencido… es irreal. Tan irreal es un mal 
omnipotente, un mal contra el que el bien no 
tiene nada que hacer, como un mal que es 
fácilmente dominado o sojuzgado. Es una 
concepción totalmente falsa del mal. 
 

 ¿Cuál sería un abordaje católico correcto? 
Un arte auténticamente católico tiene que ser un arte dramático, un arte en el que haya un 
conflicto y donde el mal se enfrente con opciones de ganar a esa libertad imperfecta que 
tiene el hombre, que no siempre sale victoriosa, más allá de que tenga una asistencia 
divina. La exposición de ese conflicto forma parte del arte. Ese conflicto exige que el mal 
sea presentado como tal… ¡pero al mismo tiempo no puede ser solamente algo 
monstruoso y fácil de rechazar! Normalmente el mal suele ser algo muy atractivo, 
precisamente por eso nos hace claudicar. Castellani decía que Baudelaire era el más 
grande  poeta católico del siglo XIX, precisamente porque mostraba el mal como algo 
atractivo. 
 
Parece paradójico… 
Uno de los dramas del arte católico es que es un arte que ha tratado de suprimir el mal o 
las consecuencias del mal, o que muestra unas consecuencias del mal absolutamente 
almibaradas que nada tienen que ver con la realidad. Un mal muy fácilmente superable. 
Esto es empobrecedor y lo percibo en muchos productos religiosos o pretendidamente 
religiosos. Otras películas u obras literarias sí abordan estos temas con auténtico 

https://www.religionenlibertad.com/rendidos-ante-leonardo-castellani-leerle-altamente-recomendable-para-salud-60776.htm
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dramatismo y verdaderamente exponen un conflicto desgarrador donde la libertad humana 
se tiene que enfrentar al mal, con resultados unas veces mejores y otras veces peores… 
¡y desde ámbitos católicos son sistemáticamente rechazadas porque se considera que 
son  pesimistas, o que son oscuras o que son simplemente no católicas! 
Pero ¿no hay un riesgo en exponer los atractivos del mal, de modo que puedan 
seducir al espectador, que tal vez los ignoraba? 
Indudablemente, uno no debe regodearse en el mal. Pero la realidad es que el mal, en la 
vida, se nos ofrece como algo difícil de resistir. Esta es una cuestión donde ética y estética 
se dan la mano. Tan poco ético sería que nos regodeásemos en el mal como que 
presentáramos el mal como algo fácilmente vencible. Una de las cosas que siempre me 
han llamado la atención es el empeño en que una película o una obra literaria católica 
tiene que ser optimista. Es un simplismo atroz, porque si uno ve, por hablar de literatura, a 
los grandes escritores católicos del siglo XX, desde Léon Bloy a Flannery O'Connor, verá 
que no son precisamente adalides del optimismo. Pero se está imponiendo la sustitución 
de un arte religioso por un arte moralista que confunde esperanza con optimismo y 
desesperanza con pesimismo. Antes se sabía diferenciarlas. 
 
 ¿Por qué ya no? 
En un determinado momento, en el ámbito católico se impone una sensibilidad un poco 
ñoña que tiende a rebajar las posibilidades del mal, hacer un mal demasiado  domesticado 
o demasiado romo, cuando la realidad es que es la tentación del mal es siempre muy 
fuerte. 
  
¿A qué "determinado momento" se refiere? 
Este problema ya lo ve Menéndez Pelayo cuando explica que La Celestina nunca fue 
prohibida por la Inquisición a finales del siglo XV, sino en el siglo XIX, cuando la Inquisición 
estaba llena de jansenistas, puritanos y meapilas. Los 
inquisidores antiguos consideraron que, aunque La 
Celestina muestra actos inmorales, también muestra los 
efectos del mal. Lo que sería inmoral es no mostrar los 
efectos del mal. Pero ocultar o dulcificar el mal también 
es inmoral. 
 
¿No tiene el arte una función didáctica? 
Edificar o enseñar a través del arte no me parece mal, 
pero sí poner el arte al servicio de una tesis 
preconcebida en la cual todo vaya por el camino que tú 
quieres. Eso me parece destructivo para las 
posibilidades de una obra de arte porque caería en la 
falsificación del mal, de la tentación, del conflicto 
humano, para mostrar solamente aspectos parciales de 
la naturaleza y de la vida y hacer, como le pasa a 
mucho cine religioso, obras empalagosas y buenistas. 
 
 En Los tesoros de la cripta usted destaca que un 
gran maestro del cine religioso como Cecil B. 
DeMille sabía mostrar ese conflicto y enseñar a la 
vez... 
Me siento hermanado con él, en el sentido de que es un hombre muy religioso y también 
muy interesado por los pecados de la carne, dualidad que yo también he explorado en mis 
novelas. Todo su cine tiene una tensión muy fuerte entre una vocación ascendente 
espiritual y el  peso de la tentación de la carne, como en Los Diez Mandamientos. Él tiene 

https://www.religionenlibertad.com/leon-bloy-loco-cristo-antimoderno-que-oculto-58493.htm
https://www.religionenlibertad.com/la-flannery-oconnor-mas-desconocida-sus-oraciones-su-trato-con-dios-37291.htm
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un cierto componente puritano, protestante. Pero esa mezcla resulta muy atractiva. Una 
tensión parecida se encuentra en otra de sus obras más conocidas, Sansón y Dalila. 
 
¿Y cómo valora, desde esta perspectiva, el cine religioso español más clásico? 
El cine religioso español es muy conflictivo. Estoy pensando en Rafael Gil, con El canto del 
gallo, sobre un sacerdote que ha renegado y apostatado en un país comunista, o La 
guerra de Dios, desgarradora, sobre la cuestión social… Por citar dos películas de un gran 
maestro del cine religioso español. O Marcelino Pan y Vino, una película y obra literaria 
infantil que es terrible porque nos habla de la muerte de un niño, una muerte deseada por 
ese niño porque quiere morir para reunirse con Dios. O El Judas, de Iquino, sobre un 
hombre malvado que en la recreación de la Pasión de Esparraguera quiere ser Jesús y 
hace todo tipo de maldades para serlo, a veces terribles. El cine religioso español es muy 
problemático, muy dramático y a veces trágico. 
 
No es ésa la imagen que se presenta hoy del cine de esa época… 
La imagen que se da del cine español de esta época es falsa en todos los órdenes: un 
cine de cartón piedra, estereotipado, nacionalcatólico… Son etiquetas que no tienen nada 
que ver con la realidad. Naturalmente, tiene sus marcas de estilo propias de la época, 
como cualquier obra de arte. Pero es un cine con  mucha complejidad e interés, y 
especialmente el cine religioso, que no fue tan almibarado como algunos hacen creer. 

  
Ese tipo de cine ha desaparecido en los últimos cuarenta años… 
Ha habido directores que sí han tocado el cine religioso. Garci, de forma evidente en 
varias de sus películas: Canción de cuna, La herida luminosa, basada sobre la obra de 
Sagarra. Pero abunda más el cine no ya anticlerical sino antirreligioso. Que podría 
ser  interesante o considerable como acercamiento al “hecho religioso”, pero... es un cine 
mayoritariamente irreligioso, hasta extremos llamativos y casi enfermizos. 
 
¿Se aprecia, en el gran cine religioso de Hollywood, la mentalidad católica o 
protestante del director? 
En Estados Unidos la tradición es amortiguar las diferencias, de tal manera que el público 
interesado por las cuestiones religiosas pueda ver una película de este tipo, sea católico o 
protestante. Por un lado, por razones comerciales, pero también por la constitución del 
propio país, que busca no enfrentar a una comunidades con otras o, en el caso de una 
película, que no se convierta en una bandera o un arma arrojadiza. 
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Como La Pasión de Mel Gibson… 
¡Una película marcadamente confesional!  Pero el caso de La Pasión de Cristo es muy 
interesadamente porque es desatadamente católica y quienes la recibieron mejor fueron 
ciertos protestantes. Fue paradójico y chocante. Desde algunos ámbitos católicos, sobre 
todo progresistas, se vio la película como muy ofensiva o desaforada. Lo cual invita a 
pensar. 
 
¿Mata el arte este temor a no molestar? 
En el cine clásico, cuando se hizo un cine religioso para no ofender a nadie, terminaba 
siendo un cine tontorrón, buenista. 

¿Piensa en algún título en especial? 
No quería dar títulos… No sé, Las campanas de Santa María… Son películas bonitas, 
pero donde la cuestión religiosa queda diluida en algo costumbrista. Con la peculiaridad de 
que en Estados Unidos hay una presencia de lo religioso, en su sentido más amplio, que 
no tiene por qué traducirse en cine religioso, y que aquí es impensable. Capra o Ford 
nunca hicieron cine religioso, pero lo religioso está imbricado en las historias que cuentan. 
Ambos eran católicos e indudablemente en sus obras hay huellas de catolicismo: en Ford, 
su exaltación de la vida comunitaria; en Capra, su aversión al capitalismo calvinista. Son 
rasgos muy católicos. Pero nunca hicieron cine religioso. 
 
Curioso… 
¡Es una cuestión muy interesante! Que el cine religioso ya sea solo concebible como 
género indica que la fe se ha convertido en un negociado de la vida. Hoy es inconcebible 
una película que, no siendo religiosa, se perciba en ella una visión católica de la vida. Esto 
no ha desaparecido, pero es residual, mientras que en la época del cine clásico era muy 
habitual. 
 
https://www.religionenlibertad.com/prada-cine-autenticamente-catolico-mal-debe-resultar-
atractivo-63629.htm 

https://www.religionenlibertad.com/prada-cine-autenticamente-catolico-mal-debe-resultar-atractivo-63629.htm
https://www.religionenlibertad.com/prada-cine-autenticamente-catolico-mal-debe-resultar-atractivo-63629.htm
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ORACIÓ 
 
Senyor, Vós teniu una crida per a mi; 
compteu amb mi per a una missió 
i no espereu que sigui perfecte 
perquè comenci a caminar. 
Per això us cerco en el silenci, 
no per aïllar-me del món, 
sinó per descobrir en l’oració 
com voleu que serveixi els meus germans. 
Ensenyeu-me, Senyor, a distingir la vostra veu 
enmig de tants sorolls; 
que no deixi mai d’escoltar-vos 
ni de respondre-us amb la meva vida. 
Feu que així, molts a tota la Terra 
ens convertim en protagonistes 
d’aquesta història única d’amor 
que voleu escriure amb mi i amb tots. 
Senyor: que guiats per la vostra crida, 
i acompanyats per la vostra Església, 
ens deixem ajudar per la vostra gràcia, 
que tot ho venç i transforma. 
Amén. 

El proper 22 d’abril, Jornada conjunta de Pregària per les Vocacions i 
les Vocacions Nadiues 
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Laura Mor. Catalunya Religió. 03.04.2018 

El proper dijous 12 d'abril el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) de Barcelona 
presenta Galilea.153, una nova revista per treure la litúrgia de la sagristia. Consideren que 
“és el moment d'obrir portes, de tenir en compte tota la comunitat cristiana i d'arribar als 
laics”. 

Així ho explica M. Àngels Termes, directora de la nova publicació. La proposta és fruit de 
la mateixa evolució del CPL: “L'objectiu de Galilea.153 és ajudar tothom a trobar el gust 
per la litúrgia, donar elements per ajudar a assaborir la litúrgia”. 

Aquesta associació pública de fidels va començar fa seixanta anys publicant materials 
específics per a liturgistes. Després va arribar la revista Missa dominical, amb funció 
pastoral i pensada per als capellans. Més endavant, cada tres mesos, s'hi va començar a 
encartar Bloc MD, destinat als equips de litúrgia. “Fins ara les revistes han anat a altres 
públics: a capellans, comunitats religioses i liturgistes. Obrir-nos als laics és una aposta 
nova”. 

 

 

 

“La litúrgia també és un sentiment” 

Termes reconeix que “hi ha un cert recel a la litúrgia perquè s'associa a una cosa molt 
encarcarada i estructurada”. Diu que no està de moda, que “la gent no va a missa perquè 
no li troba sentit”. Però defensen que sí que en té, de sentit: “Si la mires des de fora, 
sembla que la litúrgia sigui fer un seguit de ritus; però la litúrgia també és un sentiment”. 

Des del CPL coincideixen amb el papa Francesc, que el mes d'agost va dir als participants 
a la 68a setmana litúrgica italiana: “Per la seva naturalesa la litúrgia és de fet 'popular' i no 
clerical, essent –com ensenya l’etimologia– una acció per al poble, però també del poble.” 

Neix la revista 'Galilea.153' per apropar la litúrgia als laics  
 
 
 

http://galilea153.cpl.es/
http://cpl.es/revistas/revista/MD2
http://galilea153.cpl.es/wp-content/uploads/2018/04/La-reforma-liturgica-es-irreversible.pdf
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Per què Galilea? 
“Si bé el lloc geogràfic de la litúrgia és Jerusalem, on se celebra el misteri pasqual, la vida 
pública de Jesús transcorre a Galilea”, explica Termes. La revista també parlarà de la 
“vida cristiana que es manifesta en la mateixa comunitat”. Es refereix als serveis de 
catequesi, pastoral de joves, pastoral de la gent gran, Càritas o ajuda fraterna, entre 
d'altres. 
El número 153 del títol de la revista lliga amb el capítol 21 de l'evangeli de Joan. És el 
fragment en què Jesús s'apareix als deixebles a la riba del llac de Tiberíades, després de 
ressuscitar, i els diu: “Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix”. Segons 
Termes, Jesús indicava així que calia anar “cap a Grècia, cap al món dels no-jueus, dels 
allunyats”. Quan van estirar la xarxa, els deixebles hi portaven “cent cinquanta-tres peixos 
grossos”. “Un número important per als grecs”, subratlla. 
 
“Una imatge que no soni a sagristia” 
L'estil de la revista, segueix la línia de la redacció del CPL, que incorpora imatges que van 
més enllà de la litúrgia: “A les parròquies avui hi ha moltes publicacions 'kitsch'”, diu 

Termes. Des del CPL busquen “una cosa 
nova”. “Ens agradaria que la imatge de la 
revista entri pels ulls i que no soni massa a 
sagristia”, hi afegeix. 
La revista Galilea.153 consta de 16 pàgines 
en format din A4 que es publicaran cada dos 
mesos. Amb sis números l'any, la subscripció 
anual costa 21 euros en format paper (80 
euros si una comunitat se subscriu per 5 
exemplars); i 16 euros en format digital. 

S'edita en català i en castellà, pensant en l'Estat espanyol i també en l'Amèrica Llatina. La 
pàgina web servirà de suport amb materials complementaris del CPL. L'entrevista que 
inclou cada número de la revista es gravarà en vídeo i es penjarà també a les xarxes 
socials. 
 
EL CPL fa en pas endavant 
“Des del Centre de Pastoral Litúrgica s'està veient que s'ha de fer un pas endavant. Hem 
decidit fer una aposta. Que l'encertem o no és una altra història”. La idea va sorgir del 
consell del CPL que, després de passar per assemblea, va fer l'encàrrec de la revista a la 
redacció del centre. El consell de redacció el conformen M. Àngels Termes, Antoni M.C. 
Canal, Maria Guarch, Quiteria Guirao i Mercè Solé –de la redacció del CPL–, junt amb dos 
capellans: Joan Torra, de la diòcesi de Vic, i José Antonio Goñi, de Pamplona. 
La nova publicació compta també amb M. del Mar Albajar, Dolores Aleixandre, Elisenda 
Almirall, M. Antònia Bogónez, Anna-Bel Carbonell,Cori Casanova, Paula Depalma, Albert 
Dresaire, Ascentxu Gómez,Manolo Juárez, Jordi Julià, Montserrat Lluveras, Tere 
Martín, Juan Carlos Pérez, Marta Pons, Pim Queralt, Josep Roca i Laura Rubio com a 
consell assessor. 
La presentació del proper dijous 12 d'abril tindrà lloc a les set de la tarda a la Sala Abat 
Safont i a l'església de Sant Pau del Camp, a Barcelona. L'acte comptarà amb 
intervencions del president del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, Josep M. 
Romaguera; de Termes com a directora de la revista, i de M. del Mar Albajar, abadessa 
del monestir de Sant Benet de Montserrat, que forma part del consell assessor de la 
revista, i que parlarà sobre 'La litúrgia, relació transformadora entre Déu i nosaltres'. 
També hi haurà música a càrrec de Maria Escalas i Cori Casanova. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-revista-galilea153-apropa-liturgia-
laics?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-04-04_butlleti 

https://labiblia.cat/index.php?llibre=53&capitol=1201&select=21
http://galilea153.cpl.es/
http://galilea.153.cpl.es/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cpl-llanca-nova-revista-dirigida-al-laicat
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-revista-galilea153-apropa-liturgia-laics?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-04-04_butlleti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-revista-galilea153-apropa-liturgia-laics?utm_source=butlleti&utm_medium=email&utm_campaign=2018-04-04_butlleti
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Càritas Catalunya. 14.04.2018 

Avui, Càritas Diocesana de Lleida ha acollit la IV Trobada de Càritas Catalunya, als 

Camps Elisis de la ciutat de Lleida. En aquesta trobada han participat 1.200 voluntaris i 

voluntàries de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya: Barcelona, Girona, 

Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic. 

L’objectiu d’aquesta trobada ha estat aprofundir en el compromís i en la tasca de 
transformació social que desenvolupen les deu Càritas Diocesanes. 

L’acte ha començat amb unes paraules de benvinguda a càrrec de Rafael Allepuz, 
director de Càritas Diocesana de Lleida, que ha agraït la presència de tots els voluntaris i 
voluntàries, així com el suport institucionals de l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de 
Lleida, la Generalitat de Catalunya, així com de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), la Creu Roja, l’Associació Down i l’Acció Catòlica Obrera (ACO). 

Posteriorment, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha posat de manifest 
que les greus conseqüències socials derivades de la crisi econòmica, que cada cop 
accentua més el trencament de la nostra societat, obliguen a repensar i actualitzar 
contínuament les estratègies i les dinàmiques per a combatre la injustícia. En aquest 
sentit, Càritas té com a missió denunciar les desigualtats i les precarietats, i lluitar contra 
la marginació per a construir nous paradigmes i acompanyar els més necessitats. 

Al seu torn, monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET) ha comentat que “avui és un dia per sentir-
nos part de l’acció de la caritat de totes les Càritas Parroquials de les deu diòcesis 

1.200 voluntaris i voluntàries de totes les Càritas catalanes 
participen de la IV Trobada de Càritas Catalunya, a Lleida 
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catalanes”. El primat ha donat les gràcies als més de 12.000 voluntaris de Càritas a 
Catalunya, que “sou com l’aigua per als assedegats”. 

Finalment, monsenyor Salvador Giménez, bisbe de Lleida ha convidat a tots els presents 
a “sentir-nos reunits per un mateix projecte”, i ha demanat “coratge, fortalesa i paciència 
per a la transformació de la nostra societat”. 

Després dels parlaments, el Dr. Ramon Prat ha desenvolupat la ponència “El teu i el meu 
compromís millora el món”. Per a Prat, hem de fer una lectura creient de la realitat, que 
vol dir obrir els “ulls” a la realitat concreta i educar la mirada, eixamplar el “cor” des de la 
tendresa de Déu; i moure les “cames” per anar transformant la societat en comunitat. 

En aquests moments, per a Ramon Prat, “els voluntaris de Càritas avui, som l’expressió 
actual del “Cos de Crist”, encarnat, mort i ressuscitat, que ens ha donat l’Esperit Sant, del 
que l’Església n’és un signe i una presència en el món”. Per al  teòleg, “el voluntariat de 
Càritas és una escola d’aprenentatge que ens ajuda a passar de fer un compromís a estar 
compromesos”. 

El professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya ha resumit la seves 
conviccions dient que “de diners, de prestigi i de poder en tenim més com més en 
guardem... Tanmateix, d’amor en tenim més com més en donem. Aquesta és la clau per 
viure cada dia amb sentit i 
experimentar la joia de viure, 
puix que per aquest camí “ja 
sabem que hem passat de la 
mort a la vida, perquè 
estimem” (1 Jn, 3.14). 

Posteriorment, ha tingut lloc 
la taula rodona “El meu 
compromís amb la 
comunitat”, que ha aplegat 
les experiències vivencials 
de María Dolores Cabello, 
Conxita López i Gemma 
Naranjo. 

L’actuació de la Companyia 
Debelló i Trapeteleando ha donat pas al dinar de germanor i a diferents activitats culturals 
i audiovisuals, també a la reunió del Consell de Direcció de Càritas Catalunya, en el qual 
han participat els deu Equips Directius de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, 
els bisbes i els arquebisbes de les diòcesis catalanes i els vicaris episcopals. 

Finalment, ha tingut lloc l’eucaristia presidida pel bisbe de Lleida, Mons. Salvador 
Giménez i concelebrada pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan-Josep Omella; 
Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona; Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat; Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona; Mons. Joan-Enric Vives, bisbe 
d’Urgell; Romà Casanova, bisbe de Vic, que han estat acompanyats pels delegats 
episcopals de les diferents Càritas Diocesanes i preveres diocesans. 
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CURS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA  
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 . sec.urc@confer.es 

 

L’URC ha demanat a l’INSTITUTO TEOLOGICO DE VIDA RELIGIOSA i REVISTA VIDA RELIGIOSA els seus 
serveis per organitzar un curs de dinamització comunitària, adreçat a religiosos i religioses que exerceixen 
una funció d'animació i d’acompanyament comunitaris. 

DATA: del 27 al 29 d’abril de 2018.  

MATRICULA: 115 € (inclou el taller i el dinar de dissabte) 

LLOC: Torre Gironella – Salesianes de Santa Dorotea, passeig Sant Joan Bosco, 34 - 08017 Barcelona  

HORARI:  

 Divendres:  18.00 – 20.00 
 Dissabte:  10.00 – 13.30 i dinar 

 16.30 – 20.00 

 Diumenge:   10.00 – 13.30 

EUCARISTIA: cada dia hi haurà eucaristia 

IDIOMA: CASTELLÀ 

OBJECTIUS: 
 Presentar la vida religiosa com un 

escenari de vida i de fraternitat . 
 Provocar en cada persona i en cada comunitat esperança per viure aquest temps present. 
 Adquirir destreses d'atenció i acompanyament personal. 
 Promoure una comunitat real que cuidi la dimensió humana i faciliti la sinceritat. 
 Revifar la motivació perquè cada religiós o religiosa al servei d’una major fidelitat creativa. 

CONTINGUT: 
 S'ofereix una orientació psicològica, teològica i canònica perquè aquest temps present, sigui en 

veritat, un temps de possibilitat, novetat i vida. 
 Es facilita l'anàlisi de com estan els nostres "motors" vitals per així estimular la cura de les 

persones i adequar les estructures. 
 Es treballen claus per aconseguir una vida comunitària satisfactòria en el nou context de les 

instàncies d'animació: govern, acompanyament personal i espiritual, projecte personal i 
comunitari, assemblees i revisió de vida. 

 S'exerciten línies creatives de vinculació comunitària i pautes per treballar la mística de la 
fraternitat  

PROFESSORAT 
 Coordinador: L. A. Gonzalo Díez, CMF  
 Equip: Mª Luisa González Lería, PVM; Francisco Javier 

Caballero, CSSR; Manuel Romero, TOR 

INSCRIPCIONS 
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. Una vegada confirmada la inscripció, cal efectuar el pas 2. 

Pas 2 - Pagament 115 €: 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.  

Nota important.- Si algú volgués pensió completa al lloc del taller, poseu-vos en contacte amb la secretaria 
de l’URC (Olga Maria, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30, al telèfon 933 024 367). 

ES CONFIRMA LA 
REALITZACIÓ DEL 
CURS 
 

mailto:sec.urc@confer.es
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EE1 
 Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Sergi d’Assís, monjo 
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula 
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 15 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 

EE2 
Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador 
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. 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: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer 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, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost) 
 
 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 
 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018 

http://www.urc.cat/
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Trobada Diocesana de presentació del pla pastoral: “Sortim!” 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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Exposició de dibuixos de l’alumnat de l’escola Cintra 
 

Cada dos anys, de manera biennal, l’alumnat de 
l’Escola Cintra fem una exposició on ensenyem 
les nostres obres d’art. Aquestes són el resultat 
de les nostres ganes de dibuixar, les nostres 
necessitats expressives i la nostra capacitat 
d’esforç. 
La temàtica és molt variada, com les nostres 
personalitats i la nostra sensibilitat. Ens 
preocupen moltes coses de la vida i com a bons 
adolescents oscil·lem contínuament entre la ràbia 

i l’alegria. 
Amb aquesta combinació aconseguim que, tant els nostres gestos i gargots com els 
colors que utilitzem i la nostra composició us transportin al complicat món de la cerca de 
la identitat. 
El resultat és una experiència intensa i plena de tendresa. Esperem que la gaudiu! 
 
Inauguració: dimecres 11 abril 2018 a les 11.30h (fins 30 de abril) 
Lloc: Sala Foyer 
 

Centenari de la revista 21 

 
Amb ocasió dels cent anys de  la revista 21 tindrà lloc un acte commemoratiu al saló 
d'actes del Col·legi Padre Damián SS.CC., a l'avinguda Vallvidrera n. 10, el dissabte, 21 
d'abril, a les 11.30 h., al quan estan convidats tots els que ho desitgin i estiguin interessats 
en la informació religiosa, ja que els intervinents desenvoluparan la seva visió de com 
comunicar en temps del Papa Francesc.  
 
Intervendran: 
Chesca Marfà, Directora General del Col·legi P. Damián SS.CC. 
Jesús Colina, Fundador del portal Aleteia y Premio ¡Bravo! 
Míriam Díez, Directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació,, Religió i Cultura. 
Jordi Llisterri, Director del portal Catalunya Religió.  
Francesc Rosaura, Director de Signes dels temps de TV3. 
Iñaki Pardo, periodista de La Vanguardia. 
Joan Andreu Parra, redactor del semanari Catalunya Cristiana. 
Josep Otón, escriptor i col·laborador de 21. 
Fernando Cordero ss.cc., Director de la revista 21. 
Acabarem amb un aperitiu al menjador del Col·legi. 
 
 

Concert “Clàssics amb els instruments del seu temps” al Santuari de 
Puiggraciós 
 
Convidem els amants de la bona música a compartir, a les 5 de la tarda de diumenge 22 
d’abril de 2018 al Santuari de Puiggraciós, de l’Ametlla del Vallès. 
 
Un concert singular organitzat pel Grup Enllaç. Comptarem amb la participació de dos 
grans músics, Oriol Garcia, corno di bassetto i Josep-Maria Roger, fortepiano. 
 
Obres de Haydn, Mozart, Beethoven 

http://escolacintra.cat/
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Interioritat i creixement personal a través de l’Enneagrama 

 

 

Més informació a: http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-
2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal 

 
 
 

Presentació del llibre “Interioridad y espiritualidad” 
de Josep Otón 

 

El dijous 10 de maig  a les 19h tindrà lloc la presentació del 
darrer llibre, Interioridad y espiritualidad, publicat per l’editorial 
Sal Terrae. 

En l’acte intervindran: 

Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona 

Marta Burguet, professora de la Facultat d’Educació de la UB 

Fernando Cordero, director de la revista 21 

L’acte se celebrarà a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria 
Claret de Barcelona (C/ Roger de Llúria 5). 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/activitats-2018/curs-enneagrama-interioritat-creixement-personal
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Presentació del llibre “Coses que cal dir” de Florenci Bové 

 

Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Espai Contrapunt Musical 
Audició musical en directe amb el cor 
Lerània 

Diumenge 6 de maig a les 
19h, abans de vespres 

Taller de cal·ligrafia 

Iniciació a la lletra carolina 
   amb la gna. Conxa Adell 
   Cal inscripció prèvia 
   Més informació [clic] 
 

Dissabte 26 de maig 
de les 9.45 del matí 
a les 6 de la tarda 

 

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

Trobada europea de frares joves caputxins 
Divendres 4 de maig, a les 21h., hi haurà una pregària per a joves a l’església de sant 
Jaume (carrer Ferran 28) i després una processó amb la relíquia fins a la parròquia de 
santa Anna. És una activitat organitzada conjuntament amb la Delegació de Pastoral 
Juvenil. 
 
Dissabte 5 de maig, a les 21h., pregària franciscana i catequesi a càrrec de fra Hayden 
Williams a l’església de Pompeia (Av. Diagonal 450). 
 
Diumenge 6 de maig, a les 12:30h., Eucaristia i final de Trobada a l’església de Pompeia, 
presidida pel vicari general dels caputxins fra Štefan Kožuh. 

 

Cursos i activitats al monestir de Sant Benet de Montserrat 

 
QI GONG (Txi-Kung). Data: Del 20/04/18 al 22/04/18 
Clara Soler / Aprenentatge del Qi Gong des de 2005, amb diferents mestres (Neus Pintat, 
Ives Requena, Mestre Yap, Dr. Gaspar Garcia). Professora de Qi Gong a l’Escola Pia de 
Sarrià, tant d’alumnes com d’adults. 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/TC13.pdf
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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FOCUSING III  
Josep Santacreu / Psicòleg. Psicoterapeuta. Trainer en 
Focusing pel The International Focusing Institute. 
Professor col·laborador a la Universitat de Vic 
Data: Del 28/04/18 al 29/04/18 
 
ENGRUNES DE BÍBLIA 
Gna.M.Regina Goberna, OSB 
Data: 28/04/18 de 16:30h a 18h. 
 
PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICORDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 28/04/18 de 10h a 13h i de 15h a 17h. 
 
 
 
 

Curs d’iconografia al Monestir del Sant Crist a Balaguer 

 
Del 27 juny al 8 de juliol de 2018  
Curs: 2 nivell 
Iniciació:  
Realització de l’Icona durant el curs  
Mig-Alt: 
Realització de l’Icona amb l’or ja posat  

   
Organització i coordinació del curs: P. José de Jesús Navas i D. Nuria Beltrán R. 
nurbe57@hotmail.com Tel. + 34-609 24 37 31  
 
Condicions 
A- Preu: 450€/persona: 10 dies  
B- Precio Hotel Santuari (situat en el Monestir): 50’50€ /persona - per nit (11 nits)  
*Pensió complerta i habitació individual/doble amb bany – taxes incloses (wi-fi & 
parking...)  
 

Inauguració de l’exposició “Miralls de pedra” a Montserrat 

 
La Sala Daura del Museu de Montserrat (MDM) acull, del 20 d’abril al 7 d’octubre, la 
mostra Miralls de pedra, d’Enrique Asensi. Estarà formada per 25 obres, algunes d’elles 
inèdites, entre escultures de petit i gran format –amb una barreja de pedra i ferro- i 
pintures fetes a la cera. L’exposició, comissariada per Aina Mercader, pretén ser una 
aproximació a l’abstracció geomètrica d’aquest artista d’origen valencià, que l’any 1977 es 
va instal·lar a Alemanya i que actualment viu entre Colònia i Les Gunyoles (Avinyonet del 
Penedès). 
 
Aquesta mostra, amb algunes peces inèdites, presentarà una tria de la seva producció 
portes endins, aixoplugada per les imponents bigues i jàsseres de Josep Puig i Cadafalch 
que sostenen el Museu de Montserrat. “És Asensi en estat pur”, assegura Aina Mercader. 
La seva proposta ultrapassa l’espai, el de la mateixa sala d’exposicions Pere Daura del 
MDM: “suggereix un estat emocional que transcendeix el present i es projecta, 
enigmàtica, cap al futur. I és que una part important de la seva escultura roman a l’atzar 
de les inclemències meteorològiques: s’oxida i s’erosiona, entregant-se completament a 
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l’inexorable pas de les estacions. No en va, el creador, que farceix el seu vocabulari amb 
mots germànics, es refereix a la idea de zeitlos (‘sense temps’), per abraçar la 
intemporalitat”, afirma Mercader.  
 
Asensi acostuma a treballar amb ferro corten, un material de tonalitats marronoses. Però, 
a la pedrera, escull la peça atenent a les diferents pigmentacions. El resultat és una 
escultura cada cop més depurada, en la qual l’artista prescindeix de tot el que és superflu 
i se centra en formes senzilles i nítides, per arribar al que és essencial. “Se submergeix en 
els materials, els coneix i els sap tractar, tallar, cremar i polir, buscant l’equilibri i 
l’harmonia entre els minerals i els metalls. És un procés lent i costós. Algunes lloses 
poden convertir-se –amb major o menor intervenció del cisell– en allò que ell mateix 
anomena “escultures murals”. Sovint combinades amb acer, i recolzades sobre la paret, 
esdevenen suggeridores escultures pictòriques; obres que descansen fermament sobre el 
terra, com si sempre hi haguessin estat. Al públic li arriben fàcilment associacions de 
portes o portals que el conviden a endinsar-se en territoris desconeguts”, explica Aina 
Mercader. 

 
 Amb cera calenta sobre fusta, l’escultor pinta quadres que –treballats amb foc, cisell, 
destral i ganivets– s’acosten a l’escultura. Obres que conserven la seva autonomia però 
que, de vegades, resulten ser apunts en vermell -o blanc- sobre negre per a possibles 
monuments. Condicionat per l’espontaneïtat de la matèria, cerca de manera ràpida 
esbossar, entre línies, figures concretes. Les escultures petites, realitzades preferiblement 
amb alabastre i ferro i presentades en grup sobre taules a mida, també operen com a 
primers esquemes o croquis. Altres vegades es tracta només de quatre gargots en un 
bocí de paper. En aquests fulls, l’artista imagina siluetes que fugen de geometries 
preestablertes, i indica mesures i pesos, pensant en la imatge a fer, aquella que vol que 
l’espectador retingui, on s’hi miri com si fossin espills de pedra, i a partir de la qual es 
desbordin plantejaments existencialistes, més enllà de l’ara i l’aquí.  
 
“Tot art veritable aborda quelcom que és eloqüent, però que no acabem d’entendre. 
Eloqüent perquè es refereix a alguna cosa fonamental. Com ho sabem? No ho sabem. 
Senzillament ho reconeixem.” És una cita de John Berger, espigolada del seu llibre Sobre 
el dibuix, després de visitar per primera vegada Can Maginet, on es desplega 
l’impressionant Parc d’Escultures d’Enrique Asensi. Entre les vinyes i envoltant la casa-
taller de l’artista broten monumentals volums de pedra i ferro. Són peces contundents, 
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erigides a manera de tòtems, que recorden construccions colossals, com menhirs o 
zigurats. “En alguns casos, les encletxes a la pedra o al ferro, petites obertures talment 
que espitlleres, transformen les escultures en portes i finestres que enquadren o 
destaquen determinades porcions del paisatge, alineant-se amb l’horitzó, amb un camí, o 
deixant passar un raig de llum. Les més hermètiques poden arribar a mimetitzar-se amb 
l’entorn, o actuen gairebé com a mirall reverberador, forçant ombres i jocs d’ocultació”, 
recorda la comissària de la mostra. 
 
Enrique Asensi (València, 1950) es va formar a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles 
a València. El 1977 es va traslladar a Alemanya, on va descobrir l’escultura abstracta. És 
en aquest país on desenvolupa la major part de la seva trajectòria. La seva obra ocupa 
espais públics en diferents ciutats i pobles d’arreu d’Europa. A més, ha exposat de 
manera individual i col·lectiva en galeries i centres d’art d’Alemanya i de l’Estat espanyol. 
Viu entre Colònia i Les Gunyoles (Avinyonet del Penedès). 
 
 
 

 

Campanya de preinscripció. Les Comissions de Garanties d’Escolarització  

Som ja a la preinscripció. Les circumstàncies que caracteritzen el procés de preinscripció 
poden comportar que l’actuació de les comissions de garanties esdevingui cabdal. 
Així ho considerem després de constatar la davallada d’alumnat, accentuada en 
determinades poblacions, a la qual cal sumar els efectes de la crisi econòmica i l’actuació 
d’alguns ajuntaments o determinades forces polítiques que, ignorant l’ordenament jurídic, 
decideixen que qui ha de patir les conseqüències de la manca d’alumnat és exclusivament 
el sector concertat, menyspreant la realitat del Servei d’Educació de Catalunya i els drets 
de les famílies. No cal insistir en la gravetat de la situació. Som tots coneixedors de les 
diverses actuacions que darrerament s’han dut a terme.  

 Encara que no ho desitgem, és raonable creure que és 
possible que algunes comissions volguessin actuar 
arrogant-se funcions que no els pertoquen. Per exemple, 
aquests òrgans no es poden convertir en la seu d’un 
mercadeig de places escolars, ignorant la voluntat de les 
famílies que optaran per un projecte educatiu concret 
explicitant-ho en una sol·licitud de plaça, en l’exercici d’un 
dret d’elecció que cap òrgan administratiu pot suplir.  

Recordem que les funcions dels òrgans de garanties del 
procés d’admissió estan regulades per llei (LOE, art. 86.2) i 
són tres: supervisar el procés d’admissió d’alumnes, el 

compliment de les normes que el regulen i, potestativament, proposar a les 
administracions educatives les mesures que considerin adients.  

No poden, per tant, decidir l’aplicació de mesures que no s’ajustin a la normativa vigent en 
la matèria i, molt menys, actuar contravenint-la. Tampoc no poden actuar en perjudici de 
les atribucions que legalment ostenten les titularitats dels centres concertats o, en el seu 
cas, els consells escolars.  

Com a novetat, hem d’esmentar que, respecte del curs passat, aquelles famílies que no 
hagin obtingut plaça podran ampliar la petició de centres (afegir-ne més sabent els que 
tenen vacants) del 31 de maig al 4 de juny, la qual cosa es farà online. Això ja va 

FECC Informa. Núm. 679. 16.04.2018 
 



39 | 41 
 
 

funcionar a Barcelona ciutat com a prova pilot el curs passat i enguany es generalitza a tot 
Catalunya.  

Tal com hem fet els darrers cursos i us avançàvem dijous passat, us adjuntem un 
document que porta per títol El procés d’admissió d’alumnes i les Comissions de 
Garanties, que és un compendi de la normativa d’aplicació en els processos d’admissió i 
del funcionament dels òrgans de garanties. També recull la doctrina dels tribunals al 
respecte i alguna casuística concreta pel que fa a la composició i a l’oferta de places en el 
cas que no s’hagi pogut atendre la demanda en primera opció.  

Pretenem oferir una ajuda i servir com a referència als representants del sector. Per això 
us demanem que el feu arribar tant als representants de pares i mares com de 
treballadors del nostre sector en les comissions de garanties perquè en tinguin 
coneixement bàsic i puguin consultar-lo en cas de dubtes.  

Sense perjudici del vostre paper actiu com a participants en les Comissions, si tinguéssiu 
notícia d’actuacions presumiblement contràries a la normativa, la reacció més adient és 
oposar-s’hi i, si s’escau, impugnar l’actuació concreta, fent-ho constar en acta, i 
comunicar-les a la FECC per tal que puguem actuar en conseqüència.  

La col·laboració de tots ha de servir perquè aquests òrgans de garanties desenvolupin 
correctament la seva funció, sense perjudici del que legítimament correspon a les 
titularitats dels centres concertats o a les direccions dels centres públics.  

Jugar net entre la gent d’ensenyament és un signe encoratjador i un bon suport a l’acció 
educativa.  

 

Lots de la col·lecció URC | Encara podeu adquirir-ne  
Es tanca la col·lecció URC-
Claret. S’han publicat nou 
números, tots ells  relacionats 
d’alguna manera a l’Any de la 
Vida Consagrada: 1. Alegreu-vos; 
2. Escruteu; 3. Línies orientatives 
per a la gestió dels béns en els 
Instituts de vida consagrada i les 
Societats de vida apostòlica; 4. 
Carta apostòlica als consagrats; 
5. Identitat i missió dels religiós 
germà en l’Església; 6. 
Contempleu; 7. La dimensió 
profètica de la vida consagrada; 
8. Constitució apostòlica “Vultum 
Dei”, i 9. Anuncieu. 
 
S’han fet 28 lots, que agrupen els 
nou números editats, al preu 
cada lot de 35 €, al qual 
L’Editorial Claret ha afegit un llibre de regal. Aquest cost, sense el regal, suposa un estalvi 
del 30%. Els ingressos van adreçats a eixugar el dèficit produït pel pes de les traduccions. 

 
Actualment, hi ha disponibles 19 lots, 12 dels quals a la Llibreria Claret i 7 a la seu de 
l’URC. Les persones o congregacions interessades en adquirir-ne poden adreçar-se a 
qualsevol dels dos llocs. 
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El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o 
documents del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a 

www.urc.cat 
També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter  

Tindràs informació diària.  
 

 

 

 

El cinema és una bona eina per transmetre el missatge religiós? Quines tradicions han 
sabut utilitzar més el setè art? Les pel·lícules creen estereotips sobre les religions? 
Aquest diumenge 22 d'abril, a les 10.30, "Signes dels temps" entrevista Joan-Andreu 
Rocha, doctor en Ciències de la Comunicació, doctor en Història de les Religions i 
coordinador del Fons Filmogràfic de les Religions. La conversa s'ha gravat a 
la Filmoteca de Catalunya. 

 

 

 

 

2018  ABRIL 
21 ds CONFER Reunió a Madrid de Regionals i Diocesanes 

23 dll CEVRE 

27-29 dv-dg URC Curs-taller de dinamització comunitària 

30 dll CEVRE 

Signes dels temps a TV3: “Cinema i religió” 
 

Calendari URC 

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
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