Pregària interreligiosa amb les famílies dels
presos i exiliats
Dij, 14/06/2018 per Catalunya Religió
https://www.youtube.com/watch?v=zrsNTQ74LXs
El dimarts 19 de juny a les 20h. se celebrarà una pregària interreligiosa a la
Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. L’acte reuneix diverses tradicions
religioses per denunciar l’empresonament dels dirigents polítics i socials catalans,
la vulneració dels seus drets i de les seves famílies, especialment dels infants, i per
demanar una resolució del conflicte polític d’una forma digna i no violenta.
La celebració té el suport de l’Associació Catalana pels Drets Civils que agrupa les
famílies dels presos i exiliats i s’hi han afegit a participar-hi persones de diverses
tradicions religioses: catòlica, protestant, ortodoxa, musulmana, jueva, budista i
sikh.
L’acte es farà en un ambient de silenci, recolliment i pregària i amb un acurat
acompanyament musical coordinat pel compositor Bernat Vivancos. S’iniciarà amb
una de les peces per clarinet dels “Cants de la llibertat presa”, que recorden
cadascun dels dies que han passat els dirigents catalans a la presó. També
s’interpretarà un moviment del Quartet de Dmitri Xostakóvitx “a les víctimes de la
guerra i del feixisme”.
Cadascuna de les religions que hi participen han escollit un text o una pregària de
la seva tradició religiosa que llegiran o recitaran durant la celebració. Enmig
d’aquestes pregàries es farà un espai de silenci i familiars dels presos i exiliats
participaran en la pregària amb un gest simbòlic.
La pregària es tancarà amb una versió del Cant del Ocells interpretada per un
ensemble de 18 violoncels que es reuniran especialment per aquest acte, un
violoncel per cadascun dels presos i exiliats.
La convocatòria és una iniciativa per mostrar que l’honestedat, la caritat, la
misericòrdia, la justícia, la llibertat, el diàleg... són creences compartides i un
imperatiu moral i espiritual per a la construcció de la pau social. Des d’aquest
convenciment comú, persones de diverses tradicions compartiran una pregària de
cada confessió.
La periodista Mònica Terribas presentarà l’acte. L’accés a la Basílica de Santa
Maria del Pi s’obrirà a les 19’30h.
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