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La missa de la Diada a la Basílica de Santa Ma-
ria del Mar de Barcelona ja s’ha convertit en una 
tradició més. Aquest 11 de setembre l’ha presidit 
l’abat emèrit de Montserrat, Josep M. Soler, que 
ha defensat l’amor a la pàtria com un dels com-
ponents de la vida cristiana. El Concili Vaticà II va 
demanar “que els ciutadans cultivin, magnàni-
mament i amb lleialtat, l’amor a la pàtria” i “sem-
pre en consideració al bé de la família humana”.

Coincidint amb els 75 anys de l’entronització de 
la Moreneta, l’abat emèrit ha destacat el que es 
pot recuperar avui d’aquells actes de reconci-
liació després de la Guerra Civil que va liderar 
l’Església. Entre altres punts, que “treballem per 
una Església -pastors i fidels- arrelada al País i a 
la seva cultura, servidora dels petits i dels po-
bres”. Alhora  “que des de la diversitat d’opcions 
sapiguem treballar units en allò que més convé 
al nostre poble” i que “l’amor a Catalunya ens 
faci superar les divisions i els conflictes per mitjà 
d’un diàleg franc i respectuós”.

La convocatòria de la Lliga Espiritual de la Mare 
de Déu de Montserrat s’ha consolidat els darrers 
anys en assistència i seguiment. Hi ha participat 
el conseller Jaume Giró, habitual en aquesta 
cele

Abat emèrit Soler: “Treballem per una Església 
arrelada al País”
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celebració des de fa anys, la directora general 
d’Afers Religiosos, Yvonne Griley, i el director 
general de Prospectiva d’Exteriors, Joan Maria 
Piqué. L’exconseller Quim Forn i l’historiador 
Lluís Duran, membres de la junta d’Òmnium, 
són alguns dels representants de les entitats so-
cials que també han assistit a la missa. En coinci-
dir en diumenge, aquest any hi ha hagut menys 
capellans concelebrants del que és habitual.

L’abat emèrit ha centrat l’homilia en l’Evangeli 
d’aquest diumenge, la paràbola del fill pròdig. 
Ha fet una reflexió sobre el perdó i l’alegria de 
Déu quan retroba el qui s’ha perdut: “Déu no 
menysprea mai un cor penedit”.

“ESTIMAR LA PÀTRIA NO ÉS SOLS UN 
SENTIMENT, ÉS UN COMPROMÍS PER 
BUSCAR EL MILLOR PELS SEUS 
CIUTADANS”

En la seva reflexió sobre l’amor al país, ha recor-
dat que “la pàtria no la triem, ens és donada en 
néixer com una realitat espiritual”. Això porta 
als cristians ha haver de “ser corresponsables 
en la recerca del bé comú des del moment que 
el compromís cívic és part integrant de la vida 
dels deixebles de Jesucrist”. Entre altres, es 
concreta en el respecte a la pluralitat d’opci-
ons o el treball per una societat justa i per una 
economia equilibrada i ecològica. També en la 
necessitat de conèixer “la història del nostre 
poble” i “conrear amorosament la llengua i par-
lar-la amb correcció; hem de conèixer la nostra 
rica literatura, que, juntament amb la història, 
ha forjat l’ànima del nostre poble”. “Estimar la 
pàtria no és sols un sentiment, és un compro-
mís per buscar el millor pels seus ciutadans, és 
afavorir que es puguin resoldre els conflictes 
per mitjà d’un diàleg sincer pensant en el bé 
comú i és, també, decidir el futur col·lectiu per 
mitjà de processos democràtics i pacífics”, ha 
conclòs.

Al final de la missa, el president de la Lliga Espi-
ritual, Carles Armengol, ha agraït la participació 
de l’abat emèrit el suport que ha donat l’entitat 
durant tota seva etapa abacial que es va acabar 
ara fa un any. També ha convidat als assistents 
a donar suport i adherir-se a la Lliga Espiritual.

L’eucaristia s’ha tancat recitant amb tots els par-
ticipants la Visita Espiritual a la Mare de Déu de 
Montserrat de Torres i Bages, que demana “tra-
ieu de Catalunya l’esperit de discòrdia i ajunteu 
tots els seus fills amb cor de germans”. L’acte 
s’ha acabat amb el cant del Virolai.

jordi llisterri –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/manel-gasch-nou-abat-montserrat
http://www.lalliga.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/abat-emerit-soler-treballem-esglesia-arrelada-pais
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Xavier Fortuny, nou secretari general 
de la Unió de Religiosos de Catalunya

“Em poso al servei de la Unió de Religiosos de 
Catalunya”. Són les primeres paraules de Xavier 
Fortuny com a nou secretari general d’aquesta 
estructura catalana. El germà de La Salle pren el 
relleu del jesuïta Llorenç Puig que va ser nome-
nat el 2020.  En l’escrit que ha publicat la Unió 
de Religiosos de Catalunya (URC), Fortuny as-
segura que el seu nou paper és una manera de 
prendre consciència que la seva tasca és “una 
baula més de la llarga cadena de persones que 
porten l’evangeli al cor”.  

cr | llegir al web +

La Rebotiga n.55. Què ha passat aquest estiu?

Comentari de l’actualitat de l’estiu des de la 
redacció de Catalunya Religió. Parlem de la sè-
rie sobre ‘L’estiu de la meva vida’, i recordem 
Josep Urdeix i Tano Casacuberta que ens han 
deixat el mes d’agost. També comentem l’ho-
milia que va fer l’abat emèrit de Montserrat per 
la Diada i la Nit de les Religions que se celebra 
aquest cap de setmana. Primera tertúlia de la 
nova temporada amb els periodistes Laura 
Mor, Glòria Barrete, Roger Vilaclara i Jordi 
Llisterri.    

Catalonia Sacra programa una vintena 
d’activitats a les Jornades Europees 
de Patrimoni

Enguany el patrimoni sostenible centrarà les 
Jornades Europees de Patrimoni que se ce-
lebren aquest 7, 8 i 9 d’octubre. Un any més, 
l’esdeveniment compta amb la participació de 
Catalonia Sacra que ha programat una vintena 
d’activitats gratuïtes arreu de Catalunya. Les 
activitats organitzades per Catalonia Sacra són 
fruit d’un acord de col·laboració amb l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) i la Xar-
xa d’Església de Catalonia Sacra. 

catalonia sacra / generalitat de catalunya

| llegir al web +
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalonia-sacra-programa-vintena-activitats
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n55-passat-aquest-estiu-298953
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Enguany la ‘Nit de les religions’ passa a dir-se 
‘Nit de les religions, conviccions i creences en 
diàleg’. Un canvi per explicitar que participen 
iniciatives que no estan vinculades a una tra-
dició religiosa específica. Aquesta, però, no és 
l’única novetat de la jornada que se celebrarà 
aquest cap de setmana. La iniciativa, que arriba 
a la seva setena edició, està liderada pel grup de 
joves de l’Associació UNESCO per al Diàleg In-
terreligiós (AUDIR).

Sergio Arévalo, codirector de l’AUDIR, fa notar 
que aquest any hi ha hagut un canvi de nom. 
“La celebració ha estat coneguda, fins ara, com 
a ‘Nit de les Religions’, hem volgut explicitar 
que hi ha participants, entre els assistents a 
l’acte i entre les entitats que col·laboren, que no 
representen una tradició religiosa concreta”. 
Aquest és el cas de grups interreligiosos com 
el de Diàleg Interreligiós del Raval; o bé el de 
grups que barregen persones creients i no-cre-
ients com el Grup de Diàleg de Gràcia, el Grup 
de Diàleg de Nou Barris, o el Grup de Crisi Cli-
màtica i Espiritualitat de l’AUDIR.

L’acte és un punt de trobada que vol observar 
el diàleg en el sentit més ampli de la paraula. 

“Hi ha participants de la Nit de les Religions  
que no representen una tradició concreta”
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“Inspirats en els valors de la UNESCO, el diàleg 
o la trobada, no només ha de ser entre religions, 
hem d’estar disposats a dialogar amb tots els 
que compartim camí”, recorda Arévalo.  

“La diversitat de creences i conviccions és un 
patrimoni de la nostra societat i, quan va acom-
panyada del respecte i el diàleg, és un pilar so-
bre el qual construir una societat més justa i 
igualitària”, afirma Arnau Oliveres, codirector 
de l’AUDIR. 

“La Nit de les Religions, Conviccions i Creences 
en Diàleg és un esdeveniment que promou la 
trobada i el diàleg inclusiu, que vol ser un espai 
que permeti conèixer la diversitat del nostre país 
i combatre prejudicis, estereotips i discursos 
que promoguin l’odi, mostrant les aportacions 
de les tradicions a una humanitat compartida”.

L’acte inaugural serà dissabte 17 de setembre, 
a les 12:00 h, a la Sala d’Actes del Centre Cívic 
de les Cotxeres de Sants (carrer de Sants, 79). Hi 
intervindran Khalid Ghali Bada, comissionat 
de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de 
l’Ajuntament de Barcelona, i Montse Castellà, 
presidenta de l’AUDIR.

Arévalo destaca que han volgut variar l’activi-
tat que clou la presentació de la Nit de les re-
ligions, conviccions i creences. “Habitualment 
teníem un acte o una activitat que estava relaci-
onada amb el diàleg interreligiós, o intercultu-
ral, per exemple una coral que tingués diversos 
membres de diverses religions”. “A partir d’ara, 
ens proposem centrar-nos en cultures presents 
a Barcelona, cada any, voldríem presentar-ne 
una”. En aquesta ocasió, es farà una actuació 
de Rumba, a càrrec del grup Rumba Nois, amb 
explicacions sobre el poble gitano i la rumba 
catalana. També hi haurà un taller de palmes.

Millor coneixença i diàleg en una trobada 
presencial

Per últim, se celebra el retorn a la presencialitat. 
“La sensació que ha acabat la pandèmia ens ha 
alleugerit força, ja que el format torna a recuperar 
la idea original, ja no hem d’acomplir un llistat in-
finit de mesures sanitàries, i això facilita la troba-
da amb els veïns, una millor coneixença i diàleg.”

La idea de la ‘Nit de les religions’ sorgeix del 
grup de joves de l’AUDIR. “El 2015, els joves es 
van asseure a pensar en què podien oferir a la 

resta de ciutadans, se cercava una idea que po-
gués ser atractiva per a tothom, sense importar 
l’edat, la cultura o la tradició religiosa”. Arévalo 
explica que, llavors, es va posar sobre la taula 
l’exemple de Berlín, allà ja se celebrava la ‘Nit 
de les religions’. Aquesta ja és la setena ‘Nit de 
les Religions’ que se celebra a Barcelona i el 
nombre dels qui volen participar creix. “El gran 
gruix d’entitats són veteranes, repeteixen, però 
hi ha també qui s’estrena en aquesta edició”. 
Aquest és el cas de la parròquia de Sant Andreu 
Palomar, l’Associació d’estudiants musulmans, 
Asatru Catalunya, o Cementiris de Catalunya, 
entre d’altres.

El grup de joves de l’AUDIR, format per deu 
membres de diverses religions i cultures, ha 
estat treballant “des de desembre per fer pos-
sible aquesta setena edició”. S’han organitzat 
per “afrontar les diverses tasques, per perfilar 
el programa, contactar amb les entitats i molt 
més”. Ara, només esperen que tot això “pugui 
ser útil per promoure els valors de la cultura 
de pau, i afavorir la convivència i el compartir 
entre els barcelonins”, assegura Sergio Arévalo.

lucía montobbio –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/participants-nit-religions-no-representen-tradicio
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Les Missioneres Germanes de Betània van cele-
brar aquest diumenge passat el primer centenari. 
A la casa d’espiritualitat de Cornellà de Llobregat 
no es preveia un concert de Rosalía. Hi va haver 
una missa presidida pel cardenal i arquebisbe de 
Barcelona Joan Josep Omella i un berenar per 
compartir l’alegria del moment amb les famílies 
amigues que col·laboren amb les seves iniciatives.

Són poques i no fan soroll. A la congregació són 
quatre religioses a Cornellà, quatre a Barcelona, 
dues a Sevilla i dues més a Xile. “Som una con-
gregació amb tanta gent com els apòstols de Je-
sús”, explica la superiora, Montserrat Solà, que 
tot i que s’hi resistia, acaba de ser reelegida per 
tercera vegada després de demanar a les altres 
germanes que l’ajudessin en aquesta tasca. La 
casa d’espiritualitat es va fundar el 1955 al cor 
de Cornellà. El seu carisma és l’acollida, va ex-
plicar la Montserrat a l’inici de la missa: “Seguim 
treballant per ser consol i companyia com Marta 
i Maria a Betània”. El temple estava ple, més de 
200 persones, moltes famílies, una coral canta-
va, diversos sacerdots concelebraven.

“Hi ha racons que són oasis”, va explicar a l’ho-
milia el cardenal Joan Josep Omella. Va dir que 

Quatre monges que no fan soroll, 
un motor espiritual
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Betània era la casa de Jerusalem on Jesús anava 
a descansar i experimentava fraternitat. “Vosal-
tres sou això, fraternitat i acollida, perquè Betà-
nia ens anima a sortir de nosaltres mateixos”, 
va reblar.

Però aquestes quatre monges fan moltes coses 
a Cornellà. Pocs anys després que la congrega-
ció arribés a Cornellà, les famílies de la immi-
gració dels anys seixanta els van demanar de 
fer una escola, i la van fer el 1968. El col·legi, que 
té 260 alumnes, està al costat de la casa d’espi-
ritualitat. Les germanes ofereixen catequesi de 
primera comunió i confirmació per les famílies 
que volen. Montserrat recorda l’impuls de la 

mare Maria dels Àngels i l’ajuda de la seva ne-
boda Montserrat, que va permetre fer l’escola i 
les darreres obres de modernització de la casa. 

Un munt d’activitats amb desenes 
de voluntaris

L’acolliment no és només una paraula. La casa 
d’espiritualitat rep centenars de persones al 
cap de l’any. La Montserrat explica que han tin-
gut trobades de joves neocatecumenals, hi van 
grups prematrimonials de Cor Iesu, aquest estiu 
han tingut vint joves jesuïtes amb el superior 
Arturo Sosa, fan recessos de grups de capellans, 
trobades setmanals dels sacerdots de Cornellà, 

hi anirà la delegació de missions o els Petits Can-
tors de Viena, entre molts altres grups que hi ha 
anat a passar uns dies de recolliment.

I no s’acaba aquí. Cada Nadal fan recollides 
d’aliments i els reparteixen a famílies necessi-
tades a través d’un grup de voluntaris. També 
recullen roba que a través de la fundació Soli-
dança fan arribar principalment a l’Àfrica, tot i 
que també en donen a famílies que els en de-
manen pels seus fills. 

Tot això ho fan amb l’ajuda de desenes de vo-
luntaris que veuen que fan coses bones i hi vo-
len participar. La Montserrat parla d’en Miquel 
Àngel, que va ser el mestre de cerimònies i és 
l’ànima de la coral dels diumenges. 

A la celebració també hi va participar en Joan 
Carles amb la seva dona Mercè que ajuda a la 
coral, o en Nacho, en Lluís, l’Enric, la Lucía 
o la Trini, entre molts altres. El diumenge hi 
havia més de 200 persones, però al llarg de 
l’any són moltes més les persones de Cornellà 
a qui arriba la feina de les quatre monges que 
no fan soroll.

miquel codolar –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/quatre-monges-no-fan-soroll-motor-espiritual
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Migra Studium: “L’acompanyament comunitari 
als joves migrants és fonamental”

Les Comunitats de Vida Cristiana CVX-Catalu-
nya i Migra Studium acaben de renovar el seu 
compromís per a treballar juntes en el projecte 
d’hospitalitat. Fa poc més d’un any que CVX-Ca-
talunya es va implicar en l’acompanyament a les 
persones migrants que es troben acollides en un 
pis de la xarxa d’hospitalitat de Migra Studium. 
Ara, totes dues entitats han decidit renovar 
aquest acord amb un conveni per als pròxims 5 
anys. Un pas important, ja que des de Migra Stu-
dium asseguren que l’acompanyament comuni-
tari “és fonamental” per als joves migrants. 

jesuïtes | llegir al web +

Òscar Martí, nou director del setmanari 
Catalunya Cristiana

El patronat de la Fundació Missatge Humà i 
Cristià, que presideix l’arquebisbe de Barce-
lona, el cardenal Joan Josep Omella, ha no-
menat el periodista Òscar Martí com a nou 
director del setmanari Catalunya Cristiana, en 
substitució de Miquel Ramón Fuentes, que 
continuarà a la revista com a consiliari i coor-
dinador de l’àrea de ciència i fe. La periodista 
Carme Munté, fins ara cap de redacció, passa 
a ser-ne la sotsdirectora.

arquebisbat de barcelona | llegir al web +  

L’Església de Sant Llorenç de Lleida, tancada 
cinc mesos per obres de restauració

L’església de Sant Llorenç de Lleida estarà tan-
cada al culte i a les visites durant un termini 
aproximat de cinc mesos a causa de les obres de 
restauració que permetran sanejar les voltes i les 
pedres de les parets que estan en mal estat. Les 
actuacions començaran el 7 de novembre. Una 
de les actuacions principals que es portaran a 
terme a Sant Llorenç consisteix a fer un tracta-
ment que freni la degradació de les pedres are-
noses del temple. 

bisbat de lleida | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/migra-studium-acompanyament-comunitari-joves-migrants
https://www.catalunyareligio.cat/ca/oscar-marti-director-setmanari-catalunya-cristiana
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-sant-llorenc-lleida-tancada-cinc-mesos
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La Fundació Valors Humans, una Fundació cre-
ada per les monges filipenses de Barcelona fa 
uns deu anys, compta com a tema principal de 
treball el cultiu de la interioritat. Un treball que 
duen a terme a l’escola Lurdes de Barcelona des 
de meitat dels anys 80. Ara volen oferir aquest 
coneixement i experiència a tota persona que 
treballi amb infants i joves, i és per això que 
han desenvolupat un curs de formació, ‘l’Esco-
la d’Interioritat’, per dotar d’eines que ajudin a 
desvetllar la interioritat a l’aula.

El programa formatiu inclou continguts teò-
rics i d’aprofundiment en les diferents tècni-
ques d’interiorització. Una formació repartida 
en tres trimestres, independents entre ells, de 
manera que el compromís pugui ser per un sol 
trimestre (1r, 2n o 3r) per dos o per als tres.

Les sessions de cada trimestre tindran lloc els 
dimarts de 18h a 19:30h i un matí de dissabte de 
10h a 13h. El 1r trimestre s’inicia dissabte 8 d’octu-
bre (10 a 13h) i continua els dimarts 11, 18, 25 d’oc-
tubre i 8, 15, 22 i 29 de novembre (de 18 a 19:30h). 
El cost de la matrícula és de 130€. Si hi esteu inte-
ressats, cal escriure a cursos@casaespiritualitat.
barcelona o a info@casaespiritualitat.barcelona.

Desvetllar la interioritat a l’aula, la proposta 
formativa de la comunitat filipense 
per al professorat
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Lluís Rissech és col·laborador de la Fundació i 
un dels formadors del curs. Rissech afirma que 
el treball de la interiotat és important per tres 
raons imprescindibles: el treball interior d’un 
mateix, el treball a l’aula, i per treballar la di-
mensió grupal. El treball interior d’un mateix, 
reconeix, “facilita l’autoconeixement dels in-
fants i els ajuda a treballar millor el que senten”. 
Però també el treball de la interioritat facilita el 
treball a l’aula ja que, creu, “possibilita una mi-
llor connexió entre els pedagogs i els alumnes 
i també millora la concentració i el rendiment 
acadèmic”. Tot plegat és un revulsiu pel creixe-
ment de tot un col·lectiu, ja que “facilita la co-
hesió de grup, les dinàmiques esdevenen més 
fàcils i ajuda a resoldre els conflictes millor”.

Sobta, però, que si el treball de la interiori-
tat a l’aula és tan positiu no sigui una aposta 
transversal en el sector educatiu i sovint s’hagi 
d’oferir des de l’àmbit privat, com és el cas de la 
Fundació Valors Humans de la comunitat de les 
filipenses. Rissech apunta a un desvetllament 
del treball de la interioritat a tots els nivells en 
el món de l’educació, pública o provada. “Ja hi ha 
algunes escoles públiques que també treballen 
el tema a través de ser ‘escoles despertes’”. 

ARA BÉ, ÉS UNA REALITAT 
CONFIRMADA QUE MOLTES DE LES 
EXPERIÈNCIES DE TREBALL EN 
INTERIORITAT PROVENEN DEL SECTOR 
RELIGIÓS JA QUE “EL TREBALL 
D’INTERIORITAT I MEDITACIÓ 
AMB INFANTS I JOVES HA SORGIT 
D’EXPERIÈNCIES DE COMUNITATS 
RELIGIOSES O COMUNITATS 
DE MEDITACIÓ”.

També dins l’escola cristiana hi ha moltes es-
coles que treballen aquest àmbit des de la 
perspectiva de la interioritat, o l’espiritualitat 
a través de la pregària. D’altres escoles que tre-
ballen des de l’escola experta, o l’escola activa o 
similar. “El que sí és veritat és que hi ha escoles 
que treballen l’àmbit d’espiritualitat de manera 
més transversal”, i Rissech apunta a aquestes 
escoles com el lloc idoni per fer això.

Concepte d’interioritat, concepte denostat?

Fa uns anys, parlar d’espiritualitat, s’associava 
a parlar de religió i de confessions religioses. 

En un moment d’evolució laica de la socie-
tat a Europa aquest concepte semblava ana-
crònic. “Afortunadament en els darrers anys 
hem sigut capaços de desvincular el concep-
te interioritat de l’aspecte lligat estrictament 
a una confessió religiosa o una altra”, reco-
neix Rissech. La interioritat és un concepte 
ara mateix prioritari per molts sectors, siguin 
creients o no. 

A la societat occidental el que s’ha notat en els 
darrers deu o quinze anys és, però, el creixe-
ment en la pràctica de disciplines com la me-
ditació, el ioga, mindfulness, etc. “Tot això lliga 
amb la necessitat d’una dimensió espiritual 
que vol dir fonamentalment la dimensió inte-
rior”, apunta, i “després pot venir la dimensió 
religiosa” ja de forma personal.

EL QUE ÉS CLAR ÉS QUE LA DIMENSIÓ 
INTERIOR I ESPIRITUAL TÉ CADA 
VEGADA MÉS PES A NIVELL SOCIAL, 
DES DE DIFERENTS ASPECTES, PERÒ 
ESTÀ JA DINS LA MENT DE MOLTA 
GENT “I AJUDA A MOLTA GENT”.
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Professorat del curs

El curs que ofereixen compta amb un professo-
rat transversal en què hi ha mestres, científics, 
artistes, profes de ioga, o un jurista que treba-
lla amb col·lectius de meditació. Una formació 
que ofereix eines que no són exclusives ni 
monopoli de ningú sinó que són eines “que 
treballen tot el curs l’eix cos-ment-esperit que 
es treballa en cada assignatura i seminari”. Es 

treballa, explica, amb un grup d’eines i es fa 
pràctica. “Expliquem l’eina i l’experìencia que 
tenim i el que fem és practicar-la per coneì-
xer-la i per saber com després amb la seva ex-
periència i centre ho podrà dur a terme amb el 
seu grup”. No pretenen donar receptes de com 
fer-ho sinó practicar perquè a partir d’aquí 
amb el coneixement del propi grup cadascú 
pensi en com ho podrà adaptar i desenvolupar 
millor.

Es tracta, afirma, “d’ensenyar a ensenyants per-
què després siguin creatius”. No pretenen ser 
exclusius d’això, perquè ja hi ha moltes escoles 
que ho treballen. “El que fem és posar al servei 
la nostra experiència com a eina complementà-
ria o eina central”.

glòria barrete –cr | llegir al web +

Voleu rebre per WhatsApp
les notícies imprescindibles de cada setmana?

Apunteu-vos a la llista informativa
de Catalunya Religió!

Com? Guardeu el número 693 715 339 a la llibreta 
de contactes com a ‘Llista Catalunya Religió’.

I envieu-hi un missatge de WhatsApp 
que digui ALTA i el vostre nom.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/desvetllar-interioritat-aula-proposta-formativa


Dv, 16/09/2022 | Catalunya Religió | núm. 17715 | CULTURA I ART

Del caos a l’èxtasi és l’espectacle de dansa que 
del 21 al 25 de setembre es podrà veure repre-
sentat al Teatre Gaudí de Barcelona. Un espec-
tacle que sorgeix a partir de l’univers poètic del 
físic i poeta David Jou i que està dirigit per l’ac-
tor Jordi Coromina i el coreògraf i ballarí Fran-
cesc Bravo.

Construir ponts entre la ciència i les humani-
tats, entre la tecnologia i les arts, entre el conei-
xement i l’espiritualitat, entre l’individualisme 
i la consciència planetària, és, afirmen els cre-
adors, “una de les tasques culturals del nostre 
temps”. Aquest espectacle que s’ha representat 
ja sis vegades a diferents ciutats catalanes hi 
contribueix, expliquen, “amb una reflexió ar-
tística sobre les diverses vies de coneixement: 
mítica, religiosa, científica, artística”.

L’artífex poètic de tot plegat, David Jou, ha tin-
gut l’oportunitat de veure l’espectacle i també 
de participar-hi, aportant visió, coneixement 
i poemes exclusius. Ell mateix relata com l’es-
pectacle comença amb el caos inicial de l’uni-
vers per connectar ràpidament amb la matèria 
fosca i seguir amb el pensament científic, l’apa-
rició de la religió i arribar a l’èxtasi final.

L’univers poètic de David Jou arriba al Teatre 
Gaudí com a espectacle de dansa

https://teatregaudibarcelona.com/calendari/del-caos-a-lextasi/
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“Hi ha danses ben curioses com la dansa de la 
creació de l’home, la dansa de la matèria fosca, 
la dansa del nombre pi, la dansa quàntica, la 
dansa de l’evolució, o la dansa del ratolí trans-
gènic”. La religió apareix com a resultat de pre-
guntar-se on porta tot això, les recerques de 
sentit, i al final de tot es conflueix en l’èxtasi fi-
nal on conflueix la ciència, l’espiritualitat i l’art. 
Aquest extasi, però, reconeix Jou, “és un èxtasi 
breu perquè de seguida es torna a caure en la 
pregunta, en el neguit, en l’angoixa, en pregun-
tar-se un mateix”.

L’espectacle ‘Del caos a l’èxtasi’ pren per títol la 
confluència de dos llibres d’en David Jou, ‘l’ex-
tasi i el càlcul’, que és el primer volum de l’obra 
poètica, i un altre llibre d’assaig que es titula 
‘Déu, cosmos, caos’. L’obra de dansa es va estre-

nar a Planoles l’octubre del 2021 i des de llavors 
s’ha pogut veure en cinc ciutats més.

“M’HAN SORPRÈS MOLT LES 
COREOGRAFIES, JO NO HAVIA 
IMAGINAT MAI ELS MEUS POEMES 
COM UNA DANSA, POTSER ELS HAVIA 
IMAGINAT PLÀSTICAMENT COM 
A PINTURA, PERÒ COM A DANSA 
NO I VA SER UNA GRAN SORPRESA”, 
RECONEIX JOU.

Jou ha pogut participar bastant en l’espectacle. 
Mentre ells assajaven a l’estiu, algunes vegades 
hi anava i ho veia. “M’expressaven els seus ne-
guits i fins on havien arribat”. Per acabar l’obra, 

inclús, va escriure quatre poemes expressa-
ment per anar fent de pont en algunes coses 
que ells trobaven a faltar.

Unes fronteres, art i ciència, que són el fil con-
ductor de l’obra i trajectòria professional d’en 
David Jou. “Jo sempre m’he mogut bàsicament 
en el camp de la poesia, de la ciència i de la reli-
gió”. Uns trios, afirma, entre els quals hi ha diver-
ses combinacions possibles molt estimulants 
que li han semblat interessants i l’han ajudat 
molt. “Si et dediques sempre a una sola visió del 
món pot ser molt interessant però quan jugues 
entre aquestes fronteres de diverses maneres de 
veure el món, et surt una inspiració més intensa 
i original a partir de les contradiccions aparents”.

glòria barrete –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/univers-poetic-david-jou-arriba-teatre-gaudi-com
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Sembla que el Vaticà també s’ha estimat el nos-
tre país. I que la diplomàcia hi va jugar un paper 
important. El 16 d’octubre del 1922 el president 
de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig 
i Cadafalch, va rebre una carta de part de Pius 
XI. El papa li refermava “una vegada més la 
seva especial benvolença envers la forta i esti-
mada terra de Catalunya” i que ho feia “amb la 
més dolça esperança que aqueixa terra nobilís-
sima, tot enfortint-se cada dia més amb noves i 
admirables proves d’activitat i de fervor en les 
conquestes de la intel·ligència i de l’esperit, no 
es desviarà un sol instant de les glorioses tradi-
cions del seu passat”.

La carta s’entén com a fruit d’altres interlocuci-
ons prèvies amb l’Església. Nou mesos abans, 
el conclave escull papa el cardenal de Milà 
Achille Ratti, que pren el nom de Pius XI. Des 
de Roma, el cardenal Vidal i Barraquer dona 
instruccions d’informar-ne de seguida Puig i 
Cadafalch. Ratti, abans de cardenal, havia estat 
prefecte de la Biblioteca Ambrosiana, a Milà, i 
després de la Vaticana. I va ser allà on va rebre i 
tractar amb diversos estudiosos catalans, prin-
cipalment especialistes en cerca de manuscrits 
de Ramon Llull. 

“Puig i Cadafalch va entendre que la Santa Seu 
és un actor internacional clau”
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Trobareu la missiva del secretari d’Estat de la 
Santa Seu, el cardenal Gasparri, a l’exposició 
‘Conèixer i ésser coneguts!’ Josep Puig i Ca-
dafalch i els orígens d’una diplomàcia de la 
Catalunya autònoma (1917-1923), que es pot 
visitar fins al 30 de desembre a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya, a Sant Cugat. La mostra, dedica-
da al treball de Puig i Cadafalch en la internaci-
onalització de Catalunya, inclou tot un apartat 
dedicat a les relacions amb la Santa Seu.

Una declaració d’amor pontifici a Catalunya

“A part d’arquitecte era polític, el president de 
la Mancomunitat va ser ja un internaciona-
lista, amb una visió molt avançada als anys 
‘20”, apunta Manuel Manonelles, comissari de 
l’exposició i director del Centre d’Estudis de 
Temes Contemporanis. Considera que “Puig i 
Cadafalch va entendre que la Santa Seu és un 
actor internacional clau i va ser capaç de crear 
estratègies per aconseguir-hi aliances”.

Un dels plafons situa les complexes relacions 
amb la nunciatura, l’elecció de Pius XI i aquesta 
carta que s’interpreta com una declaració d’“a-
mor pontifici” a Catalunya. Entre d’altres, s’hi 

troba documentada també la queixa de Puig 
i Cadafalch al nunci a Madrid pels incidents 
del Corpus de Barcelona de 1919. O l’assesso-
rament del capellà sabadellenc Lluís Carreras 
per interlocutar amb Roma; i com va aprofitar 
aquelles cartes per fer-los arribar els quatre vo-
lums de la seva obra l’Arquitectura Romànica a 
Catalunya.

Per a Manonelles, “impacten els paral·lelismes 
entre el diàleg de fa un segle i la problemàtica 
nacional de llavors amb l’actual, on hi trobem 
problemes no resolts avui dia”. El material ex-
posat forma part dels milers documents que 
es van trobar l’estiu del 2006 rere una paret 
falsa de les golfes del seu domicili familiar a 
Barcelona. Puig i Cadafalch l’havia amagat amb 
voluntat de preservar-la, en el moment de la 
dissolució de la Mancomunitat per la dictadura 
del general Primo de Rivera.

Aquesta setmana la consellera d’Acció Exterior 
i Govern Obert, Victòria Alsina, la directora 
general del Patrimoni Cultural, Sònia Hernán-
dez, el director de l’Arxiu Nacional, Francesc 
Balada, i el comissari Manonelles han inaugu-
rat l’exposició a la seu de Sant Cugat en el marc 
de la celebració de la Diada Nacional.

laura mor –cr | llegir al web +

La consellera d’Acció Exterior i Govern 
Obert, Victòria Alsina, i el comissari de 
l’exposició ‘Conèixer i ésser coneguts!’, 
Manuel Manonelles, visiten la mostra.

https://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/Coneixer-i-esser-coneguts-00005
https://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/Coneixer-i-esser-coneguts-00005
https://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/Coneixer-i-esser-coneguts-00005
https://anc.gencat.cat/ca/detall/article/Josep-Puig-i-Cadafalch-home-de-govern-amb-vocacio-internacional-00007
https://www.catalunyareligio.cat/ca/puig-cadafalch-enten-santa-seu-actor-internacional
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Memòria eterna, Kallistos Ware

MARIA ROSA OCAÑA
A NADIEZHDA

El passat 24 d’agost s’adormí en la pau del Se-
nyor, monsenyor Kallistos Ware als 88 anys. Me-
tropolità de Diokleia, erudit ortodox de renom 
mundial i jerarca de l’Arxidiòcesi de Tiatira (Gran 
Bretanya) del Patriarcat de Constantinoble.

En la dècada dels 90 el vàrem conèixer en una 
de les trobades organitzades per la Fraternitat 
Ortodoxa d’Europa Occidental. Del seu discurs, 
sent un gran coneixedor de les tradicions cris-
tianes de l’Occident, es desprenia que era una 
persona-pont que permetia un diàleg prome-
tedor i reconciliador, que transmetia, al mateix 
temps, un coneixement profund de gran saviesa, 
que atorgava ales al pensament amb inquietud 

de saber. Sense dubte, és una persona de re-
ferència en el discurs ecumènic.  

Va néixer a Anglaterra l’any 1934 en el si d’una 
família anglicana. A l’edat de vint-i-quatre anys 
va ser admès en l’Església Ortodoxa i, en l’any 
1966, fou ordenat sacerdot i monjo. Va rebre 
el doctorat Honoris Causa al Seminari de Sant 
Vladimir el setembre de 2011.

Durant la seva vida sempre va mantenir lligams 
estrets amb els seus amics i també amb els teò-
legs anglicans, fou membre de Fellows.hip de Sant 
Alban i de Sant Sergi, contribuint des d’aquesta 
plataforma en el diàleg entre les esglésies.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/254067
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Si bé, pel seu rigor, en el seu discurs marcava una 
diferència teològica, sempre fou dins d’un diàleg 
sincer, respectuós, i amb veritable coneixement 
de l’altre. Persona de gran talent va impartir teo-
logia i història de l’Església Ortodoxa a la Univer-
sitat d’Oxford. La seva tesi doctoral tractà L’Es-
glésia grega sota la dominació turca.  Autor de 
diversos llibres, un dels primers que va escriure i 
que és un llibre de lectura “obligada” per tots els 
estudiosos del tema és, La Iglesia Ortodoxa.

Olivier Clément, en el prefaci del llibre El Dios 
del misterio y la oración de K. Ware, confessa 
que “feia temps que no havia llegit un llibre 
que li donés tanta alegria”. I és que trobava, 
segons explica, en el seu pensament, “una ni-

tidesa, profunditat i extrema justícia espiritual 
detectant una tradició que està viva i que és 
creadora”.

Obrim el llibre i en la pàgina 78, el mateix 
Kallistos Ware se’ns adreça tot dient que, “les 
persones, que son microcosmos, són també 
mitjanceres”. “Déu les ha concedit la responsa-
bilitat de conciliar i harmonitzar el món noètic 
(món espiritual) i el regne material”. “A elles els 
hi correspon reunir-los, espiritualitzar allò ma-
terial i posar de manifest totes les possibilitats 
latents en l’ordre creat”.

I així, sense adonar-nos-en passem fulls i més 
fulls del llibre, com si féssim un viatge a l’infinit...

Ara ell, descansa en pau i des d’aquestes línies li 
volem agrair tot el que ens ha deixat com a lle-
gat. Un llegat adreçat sobretot a una generació 
que busca un referent de saviesa i justícia, do-
nant un sentit a la vida, dins d’un món on regna 
el caos i la destrucció.

Memòria Eterna! Descansi en pau.

maria rosa ocaña –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezhda/memoria-eterna-kallistos-ware-298899
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Bou embolat, bou torturat

JOSEP-MIQUEL BAUSSET
A DEL SANTUARI ESTANT

La mort de set persones (fins ara), aquest estiu a 
les festes dels pobles valencians, concretament 
a Vallada, Soneixa, Pedreguer, Meliana, Alme-
díxer, Picassent i Beniarbeig, ens presenta un 
balanç aterridor d’aquesta “tradició” cruel dels 
bous al carrer, embolats o a la mar. Una “tradició” 
que caldria replantejar urgentment i eliminar de 
les festes majors. I això encara no ha acabat, ja 
que continuen el setembre les festes als pobles 
del País Valencià. A Nules mateix, també hi ha 
hagut incidents taurins, com també a Nàquera, 
amb nois al bou embolat.

Fa uns anys ja hi va haver un despropòsit desco-
munal, amb la proposta de la Comissió de Cultu-

ra del Congrés dels Diputats, quan el 3 d’octubre 
de 2013 s’aprovà una iniciativa per protegir les 
“corrides”, tot defensant, irracionalment, la tau-
romàquia com a Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat. Evidentment, els bous no te-
nen res a veure amb la cultura i per això cap or-
ganisme internacional mai no es prendrà serio-
sament una petició per declarar-los Patrimoni 
de la Humanitat.

La proposta inicial del Congrés, per més surrea-
lista i ridícula que sembli, era declarar els bous 
Bé d’Interès Cultural per evitar així la prohibi-
ció de les “corrides” a Catalunya. Però al final, 
esperpènticament i sense cap por al ridícul, els 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/260309
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diputats van apostar per presentar els bous com 
a candidats a Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat i promoure’ls a les escoles!

Tot això venia de la Iniciativa Legislativa Popu-
lar, amb més de mig milió de firmes recollides, 
entre elles la del Sr. Rajoy, que pretenia revertir 
la decisió del Parlament de Catalunya, que su-
primia els bous, pel fet de ser un espectacle cru-
ent i que ens hauria de repugnar.

Cal dir que l’Església ha estat contrària als es-
pectacles de mort i de vanitat humana, com 
es pot comprovar en la butlla, De salutis gregis 
Dominici, promulgada l’1 de novembre de 1567 
pel papa Pius V i que diu: “Atès que aquests es-
pectacles taurins no tenen res a vore amb la pi-
etat i la caritat cristiana, i volent abolir aquests 
espectacles cruents i vergonyosos, no d’homes 
sinó del dimoni, prohibim terminantment, baix 
pena d’excomunió, als que permeten la celebra-
ció d’aquests espectacles en què es corren bous 
i altres feres en els llocs on es duguin a terme”.

La butlla diu també que “si algú morís allà, no se 
li ha de donar sepultura eclesiàstica”. I encara, 
prohibia “baix pena d’excomunió, que els cler-
gues que hagen rebut ordes sagrades, prenguin 

part en aquests espectacles”. El papa Pius V pro-
hibia les corregudes de bous, “encara que siguin, 
com erròniament es pensa, en honor dels sants 
o d’alguna solemnitat o festivitat de l’Església, 
les quals s’han de celebrar amb lloances di-
vines, alegria espiritual, obres piadoses i no amb 
aquesta classe de diversions”.  

Anys més tard, el 1920, el cardenal Gasparri, Se-
cretari d’Estat del Vaticà, deia: “L’Església conti-
nua condemnant en veu alta, com ho va fer Sa 
Santedat Pius V, aquests sagnants espectacles”.

També el papa Joan Pau II afirmava: “L’home, ei-
xit de les mans de Déu, ha de ser solidari amb els 
altres éssers vivents”. Fins i tot Hemingwey, tot i 
ser molt aficionat als bous, deia: “Des de punt de 
vista cristià, les corregudes de bous són moral-
ment indefensables, ja que en elles hi ha sempre 
crueltat i mort”. Però ha estat el papa Francesc, 
en la seua encíclica, Lloat sigueu, qui ha denun-
ciat, amb valentia, la tortura dels animals, quan 
al número 130 d’aquest text, diu: “És contrari a la 
dignitat humana fer sofrir inútilment animals, i 
sacrificar sense necessitat llurs vides”.

Evidentment que no estic demanant que siguin 
excomunicats els qui van ser membres de la 

Comissió de Cultura del Congrés que van apro-
var la protecció de les “corrides”, ni tampoc els 
toreros! Però defendre les “corrides” com a Pa-
trimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, va 
ser una broma de molt mal gust! I un gran ridícul 
davant d’Europa.

Les “corrides”, els bous al carrer, els bous embo-
lats, els correbous o els bous a la mar, mai no po-
dran ser cultura, ni ser declarats Patrimoni de la 
Humanitat, com sí que ho és el Misteri d’Elx, la 
catedral de Burgos, la Llotja de València, el mo-
nestir de Poblet, el Palmeral d’Elx, la Sagrada Fa-
mília de Barcelona, l’Alhambra de Granada o les 
festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí!

I és que una cosa és la cultura i una altra la tor-
tura! A més del perill que comporten els bous, 
com hem vist recentment amb la mort de set 
persones aquest estiu. I encara no s’han acabat 
les festes dels pobles amb bous. A què hem d’es-
perar i quants valencians més han de morir, per 
acabar amb aquesta “tradició” cruel que provoca 
la mort del bou i de moltes persones? Com és 
possible que hi hagi algú que frueixi fent patir 
els animals? I és que, bou embolat, bou torturat.

josep-miquel bausset –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/bou-embolat-bou-torturat-298921
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Un activista musulmà amb ordre 
d’expulsió: “Fem nosa els que 
denunciem la islamofòbia”
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Sor Lucía carrega contra 
l’Ajuntament de Manresa: 
“La Fundació no figura al web 
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DV, 16/09/2022 | REGIÓ 7

El papa preocupat per la violació de 
drets i el risc nuclear per la guerra
DL, 12/07/2022 | DIARI DE GIRONA

L’església de Sant Francesc de Reus 
fa 250 anys de la primera benedicció
DV, 16/09/2022 | DIARI DE 
TARRAGONA

La catedral de Sant Gil acull la capella 
ardent d’Elisabet II a Edimburg
DM, 13/09/2022 | EL PUNT AVUI
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ara l’antiga sinagoga major del Call
DC, 14/09/2022 | EL NACIONAL

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/68826/sequera-aflorar-capitell-romanic-sant-pere-casserres
https://www.ara.cat/societat/activista-musulma-ordre-d-expulsio-nosa-denunciem-l-islamofobia-mohamed-said-badaoui-reus_1_4486669.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220915/8528030/papa-dice-envio-armas-ucrania-moralmente-aceptable.html
https://www.regio7.cat/buzzejant/2022/09/14/sor-lucia-carrega-lajuntament-manresa-75432567.html
https://www.diaridegirona.cat/local/2022/09/10/papa-preocupat-per-violacio-drets-75252759.html
https://www.diaridetarragona.com/reus/l-esglesia-de-sant-francesc-fa-250-anys-de-la-primera-benediccio-JI12294409
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2191789-la-catedral-de-sant-gil-acull-la-capella-ardent-d-elisabet-ii-a-edimburg.html
https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/patrimoni-vandalitzat-barcelona-ara-antiga-sinagoga-major-call_883407_102.html
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