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Agafeu agenda! Segona quinzena de novem-
bre, crispetes! Com cada any hi haurà alguna 
projecció ben a prop de casa nostra, i és que 
s’espera un centenar de projeccions repartides 
per tota la geografia catalana. 

La dinovena edició de la Mostra de Cinema 
Espiritual de Catalunya posarà l’accent aquest 
any en les dones lluitadores contra les injustí-
cies de les seves societats, amb un cicle especí-
fic, tot i que n’hi haurà molts d’altres.

La Mostra de Cinema Espiritual es presenta-
rà en un acte a la parròquia de Santa Anna de 
Barcelonael proper 10 de novembre a les 19 h. 
S’ha organitzat una taula rodona sota el nom 
‘Cinema, educació i construcció de la identi-
tat’ amb la participació de l’expert en cinema 
espiritual i assessor de continguts de la Mostra 
de Cinema Espiritual Peio Sánchez, la presi-
denta de l’Acadèmia de Cinema Català, Judith 
Colell; la professora del Departament de Teo-
ria Sociològica Lena de Botton; l’assessora en 
llengua Flora Grané; i el degà de la Facultat 
d’Educació Social i Treball Social PT-URL i co-
ordinador del Fons filmogràfic de les regions, 
Joan-Andreu Rocha.

La Mostra de Cinema Espiritual 
més reivindicativa
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Al cicle dedicat a les pel·lícules fetes per direc-
tores que volen mostrar lluita per la llibertat, 
les protagonistes pateixen circumstàncies com 
els matrimonis pactats de l’Índia (L’estació de 
les dones), la lluita per organitzar una desfilada 
de moda a Algèria (Papicha, somnis de lliber-
tat), o la participació en tradicions considera-
des masculines a Macedònia (Déu és dona i es 
diu Petrunya).

Davant aquests drames, les directores Leena 
Yadav, Mounia Meddour, Teona Strugar plan-
tegen el desig de llibertat de les dones amb una 
barreja de reivindicació, fermesa, i frescor que 
atrapa.

LA MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
DE CATALUNYA COMPTARÀ AMB UNA 
TRENTENA DE LLARGMETRATGES I 
GAIREBÉ UN CETENAR DE PROJECCIONS

Però la Mostra és polièdrica, i sempre conté 
diversos centres d’interès. Per això també s’es-
tà preparant un cicle dedicat als 500 anys de 
l’arribada d’Ignasi de Loiola a Catalunya. En 
aquest àmbit es podran veure pel·lícules com 
Van arribar de nit d’Imanol Uribe o El Camí Ig-
nasià de Jordi Roigé.

A la mostra d’enguany hi haurà altres docu-
mentals de producció catalana com Protes-
tants, la història silenciada de David Casals, 
Sergi Martí i Júlia Solé, Sufisme BCN: espiri-
tualitat, música ecologia de Pedro Burruezo i 
Francesc Esteva o La part dels àngels de Ro-
ger Roca i Albert Serradó.

La tradicional retrospectiva de la Filmoteca 
en el marc de la Mostra serà pel director italià 
Franco Piavoli, que vindrà a la Mostra. Durant 
les dues setmanes es podran veure totes les se-
ves pel·lícules.

La mostra estarà present també en tots els cen-
tres penitenciaris catalans amb les pel·lícules 
La família que tu tries de Tyler Nilson i Campi-
ons de Javier Fesser.

I tot això a banda de les pel·lícules de la Mostra 
a les plataformes virtuals, de les que el Verdi 
oferirà a les escoles o del premi que es lliurarà 
a la Sagrada Família. Quinze dies de cinema per 
totes bandes.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/llegaron-noche-porta-assassinats-dels-jesuites-uca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/documental-cami-ignasia-arriba-als-cinemes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/documental-cami-ignasia-arriba-als-cinemes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mostra-cinema-espiritual-mes-reivindicativa
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De la mateixa manera que recordem perfecta-
ment el dia del nostre aniversari, els cristians 
també haurien de saber i celebrar quin dia els 
van batejar. Així ho va defensar el papa Fran-
cesc fa un parell d’anys en una audiència gene-
ral: “Com no ho celebrem, ens n’oblidem”. Però 
com es pot saber la data i el lloc de baptisme? 
Aquí us donem algunes claus per esbrinar-ho.

El primer pas per saber la data que es va rebre 
el primer sagrament de la iniciació cristiana i, de 
retruc, la parròquia en qüestió, és preguntar als 
pares o familiars més propers. Potser amb aques-
ta informació en tindrem suficient, però, en cas 
contrari, haurem de continuar investigant.

El lloc i la data de naixement ajuden força perquè 
és molt probable, sobretot anys enrere, que el sa-
grament del baptisme s’administrés dies o setma-
nes després d’haver nascut. En cas que tinguem 
alguna fotografia de la celebració també ens aju-
darà a saber en quina parròquia va tenir lloc.

El món dels llibres sagramentals

Avui dia, la gran majoria de les parròquies reco-
pila aquesta informació, com també les dades Com puc saber quin dia em van batejar?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-papa-francesc/baptisme-permet-crist-viure-en-nosaltres-nosaltres-225587
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-papa-francesc/baptisme-permet-crist-viure-en-nosaltres-nosaltres-225587
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referents a les primeres comunions i les confir-
macions, en els llibres sagramentals, és a dir, en 
llibres físics que formen part de l’arxiu parro-
quial. Tot i la seguretat que pot aportar aquest 
tipus d’emmagatzematge, lliure d’ingerències 
informàtiques, no es tracta de la manera més 
ràpida i àgil per cercar una informació, quan no 
tenim gaires dades.

La partida de baptisme serveix també per a re-
bre d’altres sagraments. Per cercar-la, cal facilitar 
nom, cognoms i un any orientatiu. En cas de des-
conèixer-lo, el rector o qui porti la secretaria de la 
parròquia hauran de trobar el llibre en qüestió, 
consultant els índexs, fins a donar amb la persona.

La situació es complicarà quan es conegui la 
ciutat, però no la parròquia. Amb aquest siste-
ma no tindrem cap més alternativa que anar 
parròquia per parròquia, començant per les 
més properes a casa nostra.

Petites passes cap al món digital

La digitalització en el camp de les dades sagra-
mentals encara és molt incipient a casa nostra. 
Però, a poc a poc, han anat sorgint iniciatives 

que ofereixen digitalitzar la gestió parroquial 
i així fer menys feixuga les feines d’economia, 
comunicació i administració.

Ecclesiared n’és un exemple. Des de 2010, ofe-
reix un programa de gestió parroquial segur 
per a les diòcesis i parròquies on es poden tenir 
tots els arxius parroquials informatitzats, entre 
altres aspectes com també l’econòmic. És pre-
sent en 25 països i en un centenar de diòcesis, 
moltes d’elles a l’Amèrica Llatina.

Cap diòcesi catalana s’hi ha sumat, però sí al-
gunes parròquies, ja que, des de fa pocs anys, 
compta també amb una versió en català. En cas 
que un bisbat i les seves parròquies comptes-
sin amb un gestor parroquial online, seria molt 
més senzill trobar una informació com la parti-
da de baptisme.

Des de la Secretaria General del bisbat, faci-
litant el nom i cognoms, ja es podria saber la 
parròquia en qüestió sense necessitat d’anar 
parròquia per parròquia. Aquest sistema infor-
matitzat també facilita la comunicació interna 
entre els rectors, de manera que la plataforma 
de gestió es podria utilitzar per intercanviar 

de manera segura partides sagramentals en 
cas que es necessitin.

Alguns bisbats d’arreu de l’Estat, com ara Bil-
bao, també estan apostant per l’ús de pro-
grames o plataformes que faciliten la gestió 
parroquial (ERP Parroquial). Tot i que encara 
no està implementada la gestió sacramental 
i pastoral, que es preveu en un futur, s’enfoca 
més cap a una gestió econòmica i administrati-
va dels bisbats i les parròquies.

Si l’interès té un vessant més històrica, per 
exemple, per a conèixer alguna informació 
concreta sobre els avantpassats, és bo saber 
que alguns arxius històrics diocesans, com per 
exemple l’AHAT, de l’Arquebisbat de Tarragona, 
compta amb un arxiu en línia a través del qual 
es pot accedir a la indexació dels llibres sagra-
mentals digitalitzats. Les dades que es poden 
consultar són de cent anys enrere, és a dir, ara 
mateix es poden consultar partides des del se-
gle XVI fins l’any 1922.

anna robert –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://arxiuenlinia.ahat.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-saber-dia-batejar
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El Papa nomena Margarita Bofarull membre 
del Consell Directiu de la Pontifícia Acadèmia 
per a la Vida

El papa Francesc ha nomenat membre del 
Consell Directiu de la Pontifícia Acadèmia per 
a la Vida (PAV) a la catalana Margarita Bofarull. 
La religiosa del Sagrat Cor era membre d’aques-
ta pontifícia acadèmia des del 2013. El febrer de 
2021 el Papa la va nomenar membre ordinari i 
ara passa a formar part del Consell Directiu. El 
nou nomenament de Bofarull s’emmarca en la 
renovació del Consell Directiu d’aquesta insti-
tució que ha fet el papa Francesc i que la Santa 
Seu ha anunciat aquest 15 d’octubre. 

religioses del sagrat cor de jesús | llegir al web +

La Rebotiga n.60. La gestió de les dades 
de l’Església

Comentari de l’actualitat de la setmana des de 
la redacció i col·laboradors de Catalunya Religió. 
Parlem amb Anna Robert del reportatge sobre 
la manera d’accedir a les dades quan algú vol 
saber on i quan el van batejar. També comen-
tem el nomenament de Carles Armengol com 
a director general d’Afers Religiosos i la consulta 
del Sínode a les persones en situació de pobresa. 
Tertúlia amb els periodistes Laura Mor, Glòria 
Barrete, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri.    

Lucía Caram: “Cal obrir portes
i no tenir por”

La religiosa dominicana del Convent de Santa 
Clara de Manresa, Lucía Caram, ha estat l’en-
carregada d’iniciar el curs de formació 2022-
2023 de la Unió de Religiosos de Catalunya 
amb una xerrada aquest dimecres. El tema de 
fons ha estat com viure esperançats en les ac-
tuals circumstàncies que estem vivint. En la 
xerrada ‘La vida religiosa com a profecia d’es-
perança en un món canviant i complexa’ ha 
assegurat que “cal obrir portes i no tenir por”.

urc | llegir al web +
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/margarida-bofarull-escollida-membre-pontificia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/margarida-bofarull-escollida-membre-pontificia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/10/15/0768/01575.html#membri
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-margarita-bofarull-membre-consell
https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-saber-dia-batejar
https://www.catalunyareligio.cat/ca/carles-armengol-nou-director-general-afers-religiosos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-presenta-resultats-enquesta-sinodal-500
https://www.catalunyareligio.cat/ca/lucia-caram-cal-obrir-portes-no-tenir-por
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n60-gestio-dades-esglesia-299767
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El pedagog i membre de diverses entitats 
eclesials, Carles Armengol, serà el nou director 
general d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest dimarts al migdia el Consell 
Executiu ha aprovat el seu nomenament. La 
direcció general també agafa un nou rang po-
lític en tornar a dependre del Departament de 
Presidència, com quan es va crear l’any 2000. 
Armengol substitueix Yvonne Griley que va 
ser nomenada el juny de l’any passat quan es 
va constituir el govern de coalició.  

La direcció general és l’organisme responsable 
d’atendre i interlocutor amb les diferents enti-
tats religioses establertes a Catalunya des del 
Govern, ara vinculat a la conselleria de Laura 
Vilagrà. La conselleria  aplega competències 
més transversals que el Departament de Justí-
cia on estava assignada des del 2018.

Carles Armengol (Barcelona 1960) és mestre, 
educador social i pedagog i màster en Pensa-
ment Social de l’Església. Actualment ja forma-
va part de l’equip de la direcció general d’Afers 
Religiosos com a responsable d’anàlisi i relació 
amb les confessions religioses. També és el se-
cretari del Consell Assessor per a la Diversitat 

Carles Armengol, nou director general 
d’Afers Religiosos

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/449322/nomenaments
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Religiosa de la Generalitat. Amb aquest nome-
nament es promociona una persona indepen-
dent, amb coneixement de la direcció general 
i dels interlocutors de les diverses confessions 
religioses presents a Catalunya.

La seva vida professional ha passat per funda-
cions socials i educatives. Va ser director de 
l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelo-
na (ICESB) , a la Fundació Pere Tarrés va posar 
en marxa els estudis d’Educació Social i va ser 
secretari general adjunt de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya durant dotze anys. Va 
promoure el reconeixement de la formació 
d’educadors social com a estudis universita-
ris. També va ser cap de secció de comunica-
ció, relació i estudis de la Direcció General de 
Joventut.

Alhora té una àmplia trajectòria i implicació 
reconeguda en entitats eclesials i cíviques com 
la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Mont-
serrat, el Grup Sant Jordi de Drets Humans, la 
Fundació Quatre Vents per a la Petita Infància, 
l’Associació José Ramón Zudaire de cooperació 
amb Hondures, la Fundació d’Escoles Parro-
quials de Barcelona o Justícia i Pau. També va 
ser un dels impulsors de Catalunya Religió.

Des del Grup Sant Jordi va ser un dels promo-
tors del document “El fet religiós a la Catalunya 
del futur” que es va presentar al Parlament de 
Catalunya el febrer del 2017 amb el suport de 
diverses confessions religioses. Ha estat també 
implicat en altres iniciatives sobiranistes i de 
reconeixement del fet religiós.

Els darrers anys Armengol s’ha dedicat inten-
sament a la divulgació de la responsabilitat 
ecològica en les comunitats cristianes a través 
d’iniciatives com les ecoparròquies. El 2019 va 
rebre el premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 
pel llibre Canviar el consum per canviar la vida 
(Editorial Claret).

Afers Religiosos

La direcció general d’Afers Religiosos (DGAR) té 
com a finalitat atendre des del Govern les dife-
rents entitats religioses establertes a Catalunya 
i exercir la representació ordinària de la Gene-
ralitat davant d’aquestes confessions. També 
pot promoure estudis, informes o activitats de 
difusió de la realitat religiosa a Catalunya.

Carles Armengol serà el vuité responsable 
d’aquest organisme creat el febrer de l’any 

2000 durant el govern de Jordi Pujol com una 
Secretaria de Relacions amb les Confessions 
Religioses que va encarregar a Ignasi Garcia 
i Clavel. Durant l’època del govern tripartit es 
va convertir en una direcció general que va li-
derar Montserrat Coll, independent vincula-
da a ERC, excepte durant uns mesos de l’any 
2006 que la va ocupar el socialista Jordi López 
Camps. El 2010, amb el govern d’Artur Mas, va 
ser nomenat Xavier Puigdollers, i el 2013 el va 
substituir Enric Vendrell, els dos procedents 
d’UDC. El 2018 va ser encarregada a un perfil in-
dependent i d’àmplia trajectòria eclesial, Mar-
cel·lí Joan. Durant uns mesos va ser assumida 
provisionalment les seves funcions per Xavier 
Bernadí, el director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques per una baixa laboral. Finalment, en 
els quinze mesos que ha durat el govern de co-
alició entre ERC i Junts, la directora general ha 
estat Yvonne Griley, depenent de la consellera 
de Justícia, Lourdes Ciuró, de Junts. 

Entre altres iniciatives la DGAR organitza la 
Mostra de Cinema Espiritual, l’elaboració del 
Baròmetre sobre la religiositat o el Mapa de les 
confessions religioses a Catalunya.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/forcadell-neutralitat-estat-no-significa-deixar
https://www.historic.catalunyareligio.cat/ca/editorial-claret-presenta-canviar-consum-canviar
https://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/xavier-puigdollers-nou-director-general-afers
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-vendrell-nou-director-general-afers
https://www.catalunyareligio.cat/ca/marcelli-joan-director-general-afers-religiosos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/marcelli-joan-director-general-afers-religiosos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/yvonne-griley-nova-directora-afers-religiosos
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/mostra-cinema-espiritual
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/catalunya-continua-sent-una-societat
https://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/
https://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/carles-armengol-nou-director-general-afers-religiosos
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‘Fer teologia des de les perifèries existencials’ 
és el projecte del Dicasteri Vaticà pel Servei del 
Desenvolupament Humà Integral que ha donat 
veu a 508 persones en situació de pobresa de 
més de 40 ciutats del món. Per primera vegada, 
s’ha presentat aquest divendres a la parròquia 
de Santa Anna de Barcelona en el marc de la 
‘Trobada Esglésies Hospital de Campanya’ que 
s’ha celebrat de l’11 al 14 d’octubre. Del procés 
d’investigació, el repte principal que n’ha sortit 
és la renovació eclesial i teològica. La propos-
ta, que també es presenta aquest dilluns a la 
tarda al Seminari Conciliar de Barcelona amb 
motiu de l’acte inaugural del curs de Càritas 
Diocesana de Barcelona, neix del desig que té 
el papa Francesc d’incloure l’experiència dels 
pobres en el procés sinodal. Sergio Massironi, 
membre del dicasteri pel Servei de Desenvolu-
pament Humà Integral i responsable de coordi-
nar el projecte ‘Fer teologia des de les perifèries 
existencials’, explica que el projecte queda in-
tegrat en “el procés de reforma de l’Església”.

Tres reptes pel futur

Les entrevistes amb el mig centenar de per-
sones s’han transcrit i registrat. La intenció 

L’Església presenta els resultats de l’enquesta 
sinodal a 500 persones en situació de pobresa

https://migrants-refugees.va/es/theology-from-the-peripheries/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/es-pot-fer-teologia-periferies-existencials-teresa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/es-pot-fer-teologia-periferies-existencials-teresa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/es-pot-fer-teologia-periferies-existencials-teresa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/es-pot-fer-teologia-periferies-existencials-teresa
https://www.youtube.com/watch?v=ZO96kbqo6NE
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és que, els informes que es redactin a partir 
d’aquesta investigació no només incloguin pa-
raules dels teòlegs, sinó que també expressions 
directes de les persones entrevistades a les pe-
rifèries. “Només amb això ja entreveiem com 
la teologia pot renovar-se a partir del sensus 
fidei fidelium, el sentit de la fe dels fidels”, ha 
dit Massironi. Aquesta renovació eclesial és el 
primer repte que es desplega de la investigació. 
“En veig dos més”, hi ha afegit. ´

El segon punt és el de la renovació teològica. 
Massironi ha recordat les paraules del respon-
sable teològic i secretari doctrinal de la con-
gregació del Dicasteri per la Doctrina de la Fe, 
Armando Matteo: “Els teòlegs avui dia només 
parlen una llengua que entenen els teòlegs 
i només es dediquen a problemes interns”. 
Aquesta actitud es veu, igualment, en tota l’es-
glésia que sovint es mostra introvertida i auto 
referencial. En canvi, “la força de la perifèria és 
recordar-nos la vida de tots”, ha parafrasejat 
Matteo.

El tercer repte és com tornar a les persones que 
han donat el seu temps, la seva fe, les seves 
paraules al projecte. “Aquells qui s’han deixat 

entrevistar no poden ser mines de les que hem 
anat a extreure tresors, i després nosaltres mar-
xar amb el tresor i no tornar mai més”, ha refle-
xionat Massironi.

“Si crec en Déu és per Jesús”

A Barcelona, la coordinadora del projecte és la 
monja benedictina Teresa Forcades, qui tam-
bé ha intervingut durant l’acte de presentació. 
El rector de Santa Anna, Peio Sánchez, que ha 
presentat l’acte, ha convidat a alguns membres 
d’aquest equip a compartir la seva experièn-
cia. En aquesta línia, Victòria Molins, religio-
sa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, 
ha compartit que està acostumada a aprendre 
molt dels pobres. Ella ha destacat “la presència 
clara de què l’Esperit ha estat en les converses 
mantingudes”. “Tots els entrevistats han afir-
mat que tenen un tracte directe amb Déu, que 
no a través de l’Església”, hi ha afegit.

Ha continuat la directora del Lloc de la Dona,  
Maria del Mar Galceran, subratllant la capaci-
tat de dialogar “de tu a tu”. “Tenen una facili-
tat sorprenent de parlar sobre la relació íntima 
que tenen amb Jesús i amb Déu, com se senten 

amats per Déu, i això els salva, els dona força 
enmig de situacions desesperants”, ha dit.

EL PAPA, AMB AQUESTA INVESTIGACIÓ, 
VOL FER ARRIBAR LA VEU 
DELS POBRES AL SÍNODE DEL 2023

Eduard Sala, responsable d’Acció Social Càri-
tas Diocesana Barcelona, ha destacat la relació 
personal que tenen els pobres amb un Déu 
que “els sosté, que està present sempre, que 
els accepta sense cap mena de judici”. “Sovint 
entren a esglésies on cerquen seguretat i on 
són saben que són acceptats com són sense 
ser jutjats”.

El capellà Pedro Baya i l’educador social Mi-
guel treballen junts al centre Hogares de Cristo, 
a Buenos Aires, una granja on s’acompanya a 
persones toxicòmanes.

Tots dos han explicat que la riquesa en el pobre 
és la fe. “Anem al pobre perquè tenen la fe que un 
voldria per a ell, tenen aquest tresor, els escoltem 
perquè és a ells que Déu els relata el seu secret.”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mar-galceran-ser-balsam-enmig-sofriment
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Manuel Garrido, persona entrevistada per 
l’equip de Barcelona, també ha intervingut en 
l’acte. “Es tracta d’un projecte molt important”, 
ha assegurat. En la seva intervenció, ha com-
partit la seva resposta en ser preguntat per qui 
és Déu: “Si crec en Déu és per Jesús, a partir de 
Jesús, Déu representa i diu, per damunt de tot 
fet raonable”.

De les càtedres a les perifèries

“L’investigació no ha estat només una feina 
d’algun teòlegs que han expressat la seva sen-
sibilitat”, ha explicat Sergio Massironi. També 
s’han fet presents representants de l’església, 
del Dicasteri per a l’evangelització, del Sínode 
dels bisbes, de la Doctrina de la Fe, i del Dicas-
teri pel desenvolupament humà integral.”

La idea va començar amb el desig de profundit-
zar en les reflexions del papa Francesc. “Volem 
evitar allò que després d’un papa teòleg, ve un 
papa pastor, i així separar la teologia de la pas-
toral”. El pensament del papa Francesc, que és 
continuista amb el Vaticà II, té un vincle estret 
amb la revelació, amb el misteri de l’església. 
“Això implica escoltar tots els membres de l’es-

glésia, inclosos els que viuen a la perifèria”, ha 
explicat el responsable del projecte.

El projecte lliga dos extrems, que aparentment, 
són oposats. “L’extrem del pensament cristià, 
el del pensament del papa Francesc, i l’extrem 
de qui viu a la perifèria, dels col·lectius margi-
nats.” El repte dels teòlegs, durant la iniciativa, 
ha estat deixar les universitats, les seves càte-
dres i anar a escoltar a persones que viuen a les 
perifèries.

Això, directament té a veure amb el misteri 
de Déu “ja que quan Déu ha volgut acostar-se 
a nosaltres, s’ha encarnat, i s’ha fet pobre, els 
pobres són els nostres evangelitzadors, no són 
només persones que necessiten el suport de 
l’església; són membres vius dins de l’església 
que l’evangelitzen i la retrotrauen al cor de la 
seva missió”, ha determinat Massironi.

Dues maneres d’escoltar als pobres

Durant la tardor de 2021, van quedar ja con-
formats els 6 grups de teòlegs participants. Un 
per cada continent. Tots ells, prèviament, s’ha-
vien llegit els documents: Evangelii gaudium, 

Laudato si’, Fratelli tutti; de la mateixa manera 
van revisar la bibliografia del seu territori per 
compilar els punts més controvertits, més in-
novadors. Amb aquesta base, es van acordar 
10 punts dels quals parlar amb persones que 
viuen situacions de pobresa.

“Una vegada vam tenir aquests 10 temes co-
muns per tots els continents, el repte va ser 
pensar en com elaborar una entrevista, el risc 
era fer preguntes recíproques, o fer que les per-
sones ens parlessin de temes que ens interes-
sessin més a nosaltres que a ells mateixos”, ha 
descrit Massironi.

Es tractava d’entendre com escoltar, què escol-
tar, i quines persones podien escoltar millor. 
Aquestes són les preguntes que Teresa For-
cades, i l’equip de Barcelona, es van fer. Mit-
jançant la seva reflexió es van proposar dues 
maneres efectives d’escoltar.

La primera va ser l’entrevista llarga i semies-
tructurada on la persona pot parlar lliurement, 
i l’entrevistador té un ventall de preguntes cur-
tes i directes que pot, o no, fer i les pot endre-
çar en l’ordre que vulgui. Preguntes com: “qui 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
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és Déu?, qui és Jesús?, què és la Bíblia?, què és 
el pecat?, què és l’home o la dona?, què és el 
mal?, què voldries dir-li al papa Francesc?, què 
t’agradaria que et preguntés el papa Francesc?” 
La segona manera d’escoltar suggerida va ser la 
dels grups de debat i discussió, centrats en els 
10 temes acordats.

EL PROJECTE ‘FER TEOLOGIA DES DE 
LES PERIFÈRIES EXISTENCIALS’ DONA 
VEU A 508 PERSONES EN SITUACIÓ 
DE POBRESA DE MÉS DE 40 CIUTATS 
DEL MÓN

Teresa Forcades, coordinadora del projecte a 
Barcelona, ha presentat la fomentació bíblica 
del projecte fent referència a l’evangeli de Lluc. 
“Lluc ens explica que Jesús va ser guiat per 
l’Esperit quan ell va dir, entusiasmat, et dono 
les gràcies, Pare, perquè has amagat aquestes 
coses als savis i als entesos, i les has revelades 
als petits, als que no conten”.

L’experiència de parlar amb les persones que 
viuen a la perifèria revela que “tenen paraula 

pròpia, el que passa és que sovint la societat 
no se la dona”. Després d’aquesta experiència 
d’escoltar la paraula de les persones que viuen 
situacions de pobresa, el que se li demana a 
la teologia és que es reflexioni sobre aquestes 
paraules “lluny de desprestigiar allò que s’ha 
escoltat”. Aquest és el sentit de l’elaboració te-
ològica: “Que s’elabori a partir de l’experiència, 
del que s’ha viscut; s’exigeix a la teologia que 
tingui aquesta arrel, i no una altra”.

En què consisteix l’evangelització?

Forcades ha posat l’exemple del Josep, una per-
sona entrevistada per l’equip de Barcelona. En 
ser preguntat per què li agradaria que el papa 
Francesc li preguntés, va respondre: “m’agra-
daria que em preguntés si soc feliç”. A conti-
nuació, l’entrevistador li va formular aquesta 
pregunta, a la que Josep respongué “de vega-
des sí, altres no, com tothom.”

Aquesta pot semblar una resposta banal “però 
si anem més enllà, veiem que el que volia Jo-
sep és ser reconegut com a un subjecte digne 
de felicitat”. El seu testimoni toca de ple l’evan-
gelització de l’església perquè “en què consis-

teix l’evangelització?, en expandir el contingut 
doctrinal o en reconèixer a les persones reco-
neixent aquell subjecte que cerca felicitat?”, ha 
preguntat Forcades.

Tot seguit exposa l’exemple de l’Edwin que, en 
ser preguntat pel pecat, va respondre que el pe-
cat és fer mal a l’altre, i que el pitjor dels pecats 
és l’omissió. “És una resposta concreta, senzilla, 
aguda i reveladora.” És una resposta que a For-
cades li recorda a testimonis com Nelson Man-
dela o Martin Luter King. “El mal no només és 
causat per qui ha fet mal, sinó per aquell que 
deixa de fer el bé”. A partir d’aquestes respostes 
la teologia pot ser renovada. “Aquestes parau-
les ajuden a treure la pols a quelcom que pen-
sem ja saber, és un repte directe per a la nostra 
praxi eclesial i personal”, ha explicat Forcades. 
A més, ha afegit, que durant la trobada amb 
l’Edwin també es va reflexionar sobre el judici. 
“El discerniment sovint apareix a l’església, allò 
que ens ajuda a diferenciar entre el bé i el mal”. 
En canvi, a les perifèries, el més important és 
no jutjar. “Ells mateixos saben que si hi ha mo-
ment de judici, els primers que no el passaran 
seran ells, esperen el perdó Déu, i de fet, aquí 
radica l’esperança cristiana”.
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Doctrina i pastoral han d’anar de bracet

Des del punt de vista de l’assessorament te-
ològic i episcopal, ha estat acompanyant el 
projecte, l’arquebisbe de Lima, Carlos Castillo. 
L’arquebisbe ha recordat que, per al papa Fran-
cesc, la trobada entre doctrina i pastoral no és 
opcional. “És constitutiva d’una teologia que 
pretén ser eclesial, no podem ignorar els som-
nis i les preocupacions del poble si volem con-
siderar el principi d’encarnació”, ha dit.

També ha afegit que el Papa té en conta els po-
bres, no perquè els glorifiqui, sinó perquè són 
el camí de Déu en la història, Déu es revela als 
últims a la història.

Castillo s’ha mostrat preocupat perquè en el 
moment de presentar el material recollit, tot es 
quedi en “que maco, que preciós” i no es vegi 
l’envergadura de les entrevistes. És per això 
que troba necessari elaborar una bona aproxi-
mació teològica. “Hem d’esforçar-nos per fer 

una síntesi que abraci les expressions que els 
pobres ens han donat, i per elaborar, posterior-
ment, reflexions teològiques.” Desitja que els 
testimonis recollits a les perifèries entrin “per 
la porta gran”.

lucía montobbio –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/esglesia-presenta-resultats-enquesta-sinodal-500
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3 de cada 5 infants viuen en situació 
de patiment psicoemocional a Barcelona

Gairebé un 90% de les llars amb infants ateses 
per Càritas Diocesana de Barcelona es troba en 
situació de pobresa severa. Aquesta és una de 
les conclusions de l’informe ‘Cuidar i créixer en 
fragilitat: Famílies, infants i adolescents en si-
tuació de vulnerabilitat’ que Càritas Barcelona 
ha presentat aquest dimecres al Palau Macaya. 
En l’acte, que ha aplegat més de 150 persones, 
també s’ha destacat que tres de cada cinc in-
fants viuen el patiment psicoemocional.

 

càritas barcelona | llegir al web +

La Sagrada Família amplia les visites 
gratuïtes dirigides a refugiats

La visita ‘El temple de la llum’ és una experiència 
cuidada i propera on l’enfocament principal és “la 
llum com a símbol d’esperança”, expliquen des de 
la basílica de la Sagrada Família. Una visita dirigi-
da a ciutadans i ciutadanes refugiats a Barcelona 
i que el temple ha ampliat aquest mes d’octubre. 
S’han afegit tres dies més d’aquestes visites taller 
pensades especialment per a famílies amb infants 
i adolescents vingudes d’Ucraïna. Segons expli-
quen des de la basílica, les visites permeten conèi-
xer i viure la Sagrada Família.  

sagrada família | llegir al web +

“No podem dir que som una Església sinodal 
si no guarim abans les ferides de les víctimes”

La teòloga Cristina Inogés ha inaugurat aquest 
dimarts el curs del centre d’estudis Cristianis-
me i Justícia amb una ponència sobre el pro-
cés sinodal impulsat pel papa Francesc. Sobre 
l’Església sinodal, Inogés ha assegurat que no 
podrà ser real “si no guarim abans les ferides de 
les víctimes”. Inogés ha dedicat la seva inter-
venció a insistir en la necessitat d’escoltar els 
exclosos en l’Església. 

 

cristianisme i justícia | llegir al web +  
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Les quatre escoles de la Companyia de Maria 
de Catalunya treballen juntes per fer realitat el 
Simposi Internacional Lestonnac Altes Capaci-
tats. Se celebrarà el 4 de novembre al Seminari 
Conciliar de Barcelona i vol ser una oportunitat 
per treballar recursos que permetin els alum-
nes “reconèixer els seus talents i posar-los al 
servei dels altres”. Les inscripcions per a parti-
cipar-hi ja estan obertes i es poden fer a través 
del seu web.

El responsable de l’àmbit de la proposta evan-
gelitzadora de les escoles de la Companyia de 
Maria, Joan Ortín, explica que l’objectiu del sim-
posi és “reflexionar per extreure conclusions 
per la millora de la identificació, la comprensió 
i l’atenció dels alumnes amb altes capacitats”. 
Però aquest no és l’únic, la jornada també busca-
rà maneres per millorar el seguiment i “l’enriqui-
ment curricular” de tot l’alumnat.

Ortín destaca que aquest esdeveniment és tam-
bé una manera d’afavorir que segueixi havent-hi 
debat sobre l’àmbit de les altes capacitats. Un àm-
bit “poc conegut, poc treballat i sovint oblidat”, 
diu. El mestre i pedagog assegura que les altes 
capacitats també requereixen “atenció i cura”.

El nou Simposi Internacional de Lestonnac 
vol “reconèixer els talents” de tots els alumnes

https://simposialtescapacitats.com/
https://simposialtescapacitats.com/


Dv, 21/10/2022 | Catalunya Religió | núm. 18219 | EDUCACIÓ

“No és un Simposi elitista”, subratlla Ortín. Des 
de les escoles Lestonnac es vol atendre cada 
alumne “amb les seves capacitats”. “Volem que 
tots ells trobin els seus talents, que els recone-
guin i els posin al servei dels altres”, assegura el 
pedagog citant la paràbola dels talents.

EL SIMPOSI D’ALTES CAPACITATS DE 
LESTONNAC VOL TROBAR MANERES 
PER MILLORAR “L’ENRIQUIMENT 
CURRICULAR”

El Simposi és continuista amb el treball de san-
ta Joana de Lestonnac, qui va ser pionera en 
la personalització del tracte amb les persones. 
Ella, diu Ortín, va destacar per “posar la perso-
na al centre” i, en conseqüència, “promovia el 
talent de cadascuna d’elles”.

Tot plegat lliga amb la proposta evangelitzado-
ra, UNITAS, i la proposta educativa, SIGNA, de la 
Companyia de Maria en l’àmbit mundial. Unes 
propostes que concreten el projecte educatiu de 
l’orde i que promou l’educació personalitzada. 
“És marca de la casa”, assegura Joan Ortín.

Testimoni d’experts i de protagonistes 
en primera persona

Sobre els seus participants, Ortín afirma que 
al Simposi hi ha convidats de referència en 
els seus àmbits. En aquest sentit, hi haurà la 
presidenta del Consell Europeu d’Altes Capa-
citats (ECHA), Lianne Hoogeveen, que parlarà 
de l’atenció i la motivació dels alumnes amb 
altes capacitats; l’especialista en educació per-
sonalitzada, psicopedagoga i mestra a l’escola 
Lestonnac de Barcelona Iolanda López que 
oferirà la ponència ‘Qui són els alumnes amb 
altes capacitats? Mites i tòpics a l’escola’; i l’es-
pecialista en el diagnòstic i la intervenció dels 
alumnes amb altes capacitats Marta Tourón 
que parlarà de l’enriquiment curricular per a 
tot l’alumnat.

Però, més enllà del testimoni d’aquests experts, 
des de Lestonnac volen apropar la realitat dels 
infants amb altes capacitats a través de testimo-
nis de famílies, psicòlegs, escoles i orientadors. 
Així, la seva experiència es podrà conèixer amb 
la taula rodona ‘Trencant barreres’ que mode-
rarà el fundador i CEO del Centre d’Innovació 
Imagine Silicon Valley, Xavier Verdaguer.

Amb aquesta varietat de ponències i xerrades, 
“la idea és aprendre entre tots”, destaca Ortín. 
Això inclou, també, els alumnes que tindran un 
espai al final per donar-los veu amb la presen-
tació de “projectes amb talent”. Clourà l’acte la 
secretària general de la Fundació Escoles Cristi-
anes de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz.

Un any de treball de les quatre escoles 
Lestonnac

La jornada l’ha organitzat un equip de coordi-
nació format per les quatre escoles Lestonnac 
de Catalunya: Col·legi Lestonnac de Barcelona, 
Col·legi Lestonnac Mollet del Vallès, Col·legi 
Lestonnac Tarragona i Col·legi Lestonnac de 
Badalona. El Simposi és un treball que s’ha ges-
tat durant un any amb els equips directius de 
les escoles i la coordinació d’aquests a través de 
reunions quinzenals. Joan Ortín també desta-
ca i agraeix el suport que ha rebut l’organitza-
ció de la FECC i la col·laboració d’entitats com 
Blanquerna - Universitat Ramon Llull.

roger vilaclara –cr | llegir al web +
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“Totes les comunitats religioses de Tarragona 
estan implicades en la Nit de les Religions”. Ho 
ha explicat orgullós l’alcalde de Tarragona, Pau 
Ricomà, en la inauguració d’aquesta segona edi-
ció de la iniciativa que proposa l’Associació de la 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconvicci-
onal (AUDIR). Sobre aquestes jornades que s’han 
allargat fins el 15 d’octubre, Ricomà ha assegurat 
que permetran que, tant creients com no creients, 
puguin “conèixer, respectar i conviure” amb les 
diferents comunitats religioses de Tarragona.

L’acte de presentació d’aquesta iniciativa, que 
vol fomentar el diàleg entre la ciutadania i les 
comunitats religioses i entitats de diferents 
conviccions, ha tingut lloc aquest dijous 13 
d’octubre a la Casa Canals de Tarragona. L’alcal-
de Pau Ricomà s’ha mostrat molt satisfet per 
acollir aquesta iniciativa un any més: “És un 
orgull que tinguem una cita com la Nit de les 
Religions, que hem impulsat en aquest mandat 
i que per segon any acollim amb molta il·lusió”. 

Tarragona, una ciutat plural i oberta

El mateix alcalde ha explicat durant l’acte que 
Tarragona és idònia per aquest esdeveniment, 

“La Nit de les Religions a Tarragona permetrà 
a creients i ateus conviure amb totes 
les comunitats”
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ja que “es tracta d’una ciutat plural i oberta”, 
que “actualment acull fins a vint comunitats i 
entitats religioses de diferents confessions”. Ri-
comà s’ha mostrat molt orgullós d’aquest fet, i 
ha recordat la frase de Karl Marx “les religions 
són el cor en un món sense cor”.

Precisament totes aquestes comunitats i enti-
tats són les encarregades d’apropar als ciuta-
dans les diverses tradicions religioses durant 
aquest cap de setmana, a través de totes les 
activitats programades als barris de la ciutat. 
“Totes les comunitats religioses de Tarragona 
estan implicades en la Nit de les Religions. Això 
permetrà que tant creients com no creients les 
puguin conèixer, respectar-les i conviure-hi”, 
ha detallat l’alcalde de la ciutat.

La importància que tant creients com no cre-
ients puguin participar d’aquesta festa del 
diàleg i de l’intercanvi cultural ha sigut una 

constant durant l’acte de presentació, que tam-
bé ha comptat amb les intervencions d’Arnau 
Oliveres, coordinador de la programació, i l’an-
tropòleg Joan Prat, doctor emèrit de la Univer-
sitat Rovira i Virgili.

Prat ha ofert la conferència inaugural, i ha par-
lat de ‘Les varietats de l’experiència religiosa 
des de l’antropologia acadèmica’, posant l’èm-
fasi en un dels denominadors comuns de totes 
les religions: “La voluntat d’apropar-se a Déu i 
al misteri etern de la divinitat”.

Un programa per visibilitzar totes les religions

Per tal d’assolir un dels principals objectius de 
la Nit de les Religions, que és visibilitzar to-
tes les religions que conviuen a Tarragona, el 
programa d’activitats ha comptat amb 24 ac-
tes diversos, que es caracteritzen precisament 
per la seva varietat i la descentralització. Com 

ha explicat l’alcalde de la ciutat, estan pensats 
perquè la gent pugui interactuar, i comprenen 
diverses disciplines, com la música, la gastro-
nomia, la cultura i l’espiritualitat, entre d’altres.

L’èxit d’aquest esdeveniment, que va néixer a 
Barcelona el 2016, ha fet que moltes poblaci-
ons de Catalunya s’hi hagin anat sumant els 
darrers anys. És el cas de Tarragona i, també el 
de Sant Cugat del Vallès.
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Manca de lideratge?

RUTH GIORDANO
A DES DEL DIÀLEG

En realitat no tenim manca de lideratge, tot al 
contrari mai com ara hem donat tanta visibili-
tat al lideratge. Hem empoderat a les persones 
perquè agafin el seu lideratge, hem ensenyat la 
importància del lideratge, però del que tenim 
en realitat molta manca, és de bon lideratge. 
Perquè el lideratge pot ser saludable o tòxic.

Quan parlem de lideratge, parlem d’influenciar 
i cadascú de nosaltres té una àrea d’influència. 
Una àrea més gran o més petita de persones a 
qui podem influenciar. Tant és així que avui en 
dia a molts líders que gestionen a través de les 

xarxes se’ls anomena precisament influencers.
Però, insisteixo, tenim manca de bona influèn-
cia, de bon lideratge.

A la Cimera Global de Lideratge, tenim un lema: 
“Quan un líder millora, tot millora en el seu entorn”.

A causa del fet que tots tenim algun tipus de li-
deratge, tots tenim la necessitat de millora, de 
revisar com gestionem, si som realment salu-
dables o tòxics.  Si les persones a les quals in-
fluenciem son beneïdes per la nostra gestió o 
actuació, o tot al contrari son perjudicades.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/259648
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Sigui quina sigui la teva realitat de lideratge; 
ja siguis un empresari, una mestra, un funcio-
nari, una universitària, un operari o una mare, 
una pastora o un prevere, recorda tu tens in-
fluència amb les persones que lideres o del 
teu entorn.

Per tant, hi ha una cosa en comú amb totes les 
diferents realitats, i és com tractes a les perso-

nes. Això és el que marca la diferència, el que 
fa que sigui un bon o mal lideratge, si ets tòxic 
o saludable.

Com pots veure al teu entorn, potser més que 
mai, les persones tenen les competències ade-
quades per desenvolupar el seu lideratge o in-
fluencia. Però depèn de quin és el seu tracte 
amb les persones, faran un bon o mal lideratge.

T’invito a assistir a la Cimera global de lideratge 
a Terrassa. Dos dies, de l’11 al 12 de novembre, 
plens de conferències que t’ajudaran a reflexio-
nar i adquirir eines pel bon lideratge.
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Papa Francesc: “El discerniment és la lectura 
dels moments bons i dolents”

PAPA FRANCESC
A LES HOMILIES DEL PAPA FRANCESC

Catequesi sobre el Discerniment:

6. Els elements del discerniment. 
El llibre de la pròpia vida

En les catequesis d’aquestes setmanes insistim 
en les condicions per fer un bon discerniment. 
A la vida hem de prendre decisions, sempre, i 
per prendre les decisions hem de caminar per 
un bon camí, un camí de discerniment. Cada 
activitat important té les seves “instruccions” 
a seguir, que cal conèixer perquè puguin pro-
duir els resultats necessaris. Avui ens centrem 
en un altre ingredient indispensable per al dis-

cerniment: la pròpia història de vida. Conèixer 
la pròpia història de vida és un ingredient – di-
guem-ho així – indispensable per al discerni-
ment.

La nostra vida és el “llibre” més preciós que ens 
ha estat lliurat, un llibre que malauradament 
molts no llegeixen, o ho fan massa tard, abans 
de morir. I tanmateix, precisament en aquest 
llibre es troba el que es cerca inútilment d’al-
tra manera. Sant Agustí, un gran cercador de la 
veritat, ho va entendre precisament rellegint la 
seva vida, assenyalant-hi els passos silenciosos 
i discrets, però incisius, de la presència del Se-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/40264
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nyor. Al final d’aquest viatge s’adonarà amb es-
tupor: «Tu eres dintre meu, i jo fora. I allà et bus-
cava. Deformat, em vaig llançar sobre les belles 
formes de les teves criatures. Tu eres amb mi, 
però jo no era amb tu» (Confessions X, 27.38). 
D’aquí la seva invitació a conrear la vida interior 
per trobar el que es busca: «Entra en tu mateix. 
En l’home interior hi ha la veritat» (La veritable 
religió, XXXIX, 72). D’aquí la seva invitació que 
us faria a tots vosaltres, fins i tot jo me la faig a 
mi mateix: “Entra en tu mateix. Llegeix la teva 
vida. Llegeix dins, quin ha estat el teu recorre-
gut. Amb serenitat. Torna a tu mateix”.

Moltes vegades nosaltres també hem fet l’ex-
periència d’Agustí, de trobar-nos empresonats 
per pensaments que ens allunyen de nosaltres 
mateixos, missatges estereotipats que ens fan 
mal: per exemple, “jo no valg res” – i tu afegei-
xes; “a mi tot em va malament” – i tu segueixes; 
“no faré mai res de bo” – i tu segueixes, i així 
ens va la vida. Aquestes frases pessimistes que 
et fan caure! Llegir la pròpia història significa 
també reconèixer la presència d’aquests ele-
ments “tòxics”, però per reprendre després el 
nostre relat, aprenent a veure altres coses, fent-
lo més ric, més respectuós de la complexitat, 

aconseguint també copsar les maneres discre-
tes amb què Déu actua en la nostra vida. Una 
vegada vaig conèixer una persona, de la qual 
la gent que la coneixia deia que mereixia el 
Premi Nobel de la negativitat: tot era dolent, 
tot, i sempre mirava de criticar. Era una per-
sona amargada i tanmateix tenia moltes qua-
litats. I després aquesta persona va trobar una 
altra persona que l’ajudava i cada vegada que 
es lamentava d’alguna cosa, l’altra deia: “Però 
ara, per compensar, digues alguna cosa bona 
de tu”. I ell responia: “Però sí, … jo també tinc 
aquesta qualitat”, i a poc a poc el va ajudar a ti-
rar endavant, a llegir bé la pròpia vida, tant les 
coses dolentes, com les coses bones. Hem de 
llegir la nostra vida, i així veiem les coses que 
no són bones i també les coses bones que Déu 
sembra en nosaltres.

Hem vist que el discerniment té un enfocament 
narratiu: no es centra en una acció puntual, la 
situa en un context: d’on ve aquest pensament? 
El que sento ara, d’on ve? On em porta el que es-
tic pensant ara? Quan m’hi he trobat abans? És 
una cosa nova que em ve ara o m’hi he trobat en 
altres situacions? Perquè és més insistent que 
les altres? Què em vol dir la vida amb això?

La història dels fets de la nostra vida també ens 
permet copsar matisos i detalls importants, que 
poden ser un ajut preciós que fins aquell mo-
ment eren ocults. Per exemple, una lectura, un 
servei, una trobada, a primera vista considera-
da de poca importància, en el temps posterior 
transmeten una pau interior, transmeten la joia 
de viure i suggereixen noves iniciatives bones. 
Aturar-se i reconèixer això és indispensable. 
Aturar-se és reconèixer: és important per al dis-
cerniment, és un treball de recollida d’aquelles 
perles precioses i amagades que el Senyor ha 
escampat en la nostra terra.

El bé sempre s’amaga, perquè el bé té pudor i 
s’amaga: el bé s’amaga; és silenciós, requereix 
una recerca lenta i contínua. Perquè l’estil de 
Déu és discret: a Déu li agrada anar amagat, amb 
discreció, no s’imposa; és com l’aire que respi-
rem, no el veiem però ens fa viure, i només ens 
n’adonem quan ens falta.

Acostumar-se a rellegir la pròpia vida educa la 
mirada, l’afina, ens permet anotar els petits mi-
racles que el bon Déu ens fa cada dia. Quan ens 
n’adonem, notem altres direccions possibles 
que reforcen el gust interior, la pau i la creativi-
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tat. Sobretot ens fa més lliures dels estereotips 
tòxics. S’ha dit sàviament que l’home que no co-
neix el propi passat està condemnat a repetir-lo. 
És curiós: si no coneixem el camí fet, el passat, 
el repensarem sempre, som circulars. La perso-
na que camina circularment no avança mai, no 
hi ha camí, és com el gos que es mossega la cua, 
sempre va així, i repeteix les coses.

Ens podem preguntar: he parlat mai a algú de la 
meva vida? Aquesta és una experiència bonica 
de parelles de promesos, que quan es fan serio-
sament expliquen la seva vida … Es tracta d’una 
de les formes de comunicació més boniques i 
íntimes, explicar la pròpia vida. Permet desco-
brir coses fins aquell moment desconegudes, 
petites i senzilles, però, com diu l’Evangeli, és 
de les petites coses d’on neixen les coses grans 
(cf. Lc 16,10).

La vida dels sants forma un ajut preciós per re-
conèixer l’estil de Déu en la pròpia vida: permet 
familiaritzar-se amb la seva manera d’obrar. 
Alguns comportaments dels sants ens interpel-
len, ens mostren nous significats i noves opor-
tunitats. Això és el que li va passar, per exemple, 
a Sant Ignasi de Loiola. Quan descriu el desco-
briment fonamental de la seva vida, afegeix una 
precisió important, i diu així: «Per l’experiència 
prèvia havia deduït que alguns pensaments el 
deixaven trist, altres el deixaven content; i a 
poc a poc va aprendre a conèixer la diversitat 
dels pensaments, la diversitat dels esperits que 
s’agitaven en ell» (Autob., n. 8). Saber què passa 
dintre nostre, saber, anar en compte.

El discerniment és la lectura narrativa dels mo-
ments bons i dels moments dolents, dels con-
sols i de les desolacions que experimentem al 

llarg de la nostra vida. En el discerniment és 
el cor el que ens parla de Déu, i nosaltres hem 
d’aprendre a comprendre el seu llenguatge. 
Preguntem-nos, a la fi del la jornada, per exem-
ple: què ha passat avui en el meu cor? Alguns 
pensen que fer aquest examen de consciència 
és passar comptes dels pecats que has fet - en 
fem tants -, però és també preguntar-se “Què ha 
passat dintre meu, he tingut alegria? Què és el 
que m’ha donat alegria? Estava trist? Què m’ha 
portat tristesa? I així aprendre a discernir què 
passa dintre nostre.

Traducció: Josep M. Torrents.
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Terrassa celebra els 75 anys de 
l’entronització de la Mare de Déu de 
Montserrat
DV, 21/10/2022 | TERRASSA DIGITAL

Càritas Diocesana de Tarragona i 
Mans Unides organitzen un concert 
solidari
DC, 19/10/2022 | DIARI DIGITAL 
TARRAGONA

Les últimes Escolàpies marxen de 
Figueres després de 190 anys
DV, 21/10/2022 | EMPORDÀ

La Sagrada Família, en el top 10 
mundial de monuments més 
referenciats a Instagram
DV, 21/10/2022 | EL NACIONAL

El Papa clausurarà l’oració per 
la pau organitzada per Sant’Egidio 
al Coliseu
DT, 18/10/2022 | VATICAN NEWS

La Parròquia de Ca la Guidó 
de Blanes celebra la festa 
de Santa Teresa
DJ, 20/10/2022 | LA CIUTAT

Un nou ‘Món Sant Cugat’ descobreix 
el Monestir per veure’l amb 
“ulls diferents”
DC, 19/10/2022 | TOT SANT CUGAT

La Seu de Manresa proposa dues
conferències per explicar a fons 
el frontal florentí i la seva restauració
DC, 19/10/2022 | NACIÓ DIGITAL
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