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Les escoles cristianes de Catalunya es preparen 
per a un pelegrinatge conjunt a la comunitat 
ecumènica de Taizé, a França. És la propos-
ta que organitza el Departament de Pastoral 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
(FECC) per a joves de 15 a 17 anys i que tindrà 
lloc del 7 a l’11 de desembre, coincidint amb el 
pont de la Puríssima. Des dels jesuïtes, que or-
ganitzen aquest tipus d’experiència amb totes 
les escoles de la Companyia des de fa 15 anys, 
subratllen “el valor afegit” de compartir aques-
ta vivència amb altres centres educatius. 

El responsable de l’organització del pelegrinat-
ge a Taizé dels Jesuïtes del Clot, Oscar Cabo, 
explica què fa que els joves s’apuntin a la pro-
posta. Després de vuit anys acompanyant els 
alumnes, Cabo parla d’una comunitat que 
trenca amb el model de societat actual pro-
movent valors com el compartir, l’acollida i 
el respecte. “Aquesta experiència vital que se 
surt de la norma és el que crida l’atenció als jo-
ves”, diu Cabo.

Compartir temps amb els companys i trencar 
amb la rutina habitual és un altre dels motius 
que atrau els joves a viure l’experiència. “En 

L’Escola Cristiana organitza 
un pelegrinatge a Taizé

https://www.pastoralfecc.cat/peregrinacio-a-taize-2022/
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cursos tan atapeïts com els de batxillerat, el pe-
legrinatge a Taizé permet generar un gran vin-
cle i una gran sensibilitat”, hi afegeix. 

“SI EN ALGUN LLOC ET POTS 
PLANTEJAR LES TEVES CREENCES 
RELIGIOSES, AQUEST LLOC ÉS TAIZÉ”

“Si en algun lloc et pots plantejar les teves creen-
ces religioses, aquest lloc és Taizé”. Oscar Cabo 
ha vist passar molts joves per la comunitat ecu-
mènica francesa i ha comprovat que no deixa 
ningú indiferent. Per a ell, els joves de batxillerat 
es troben en un punt d’inflexió: “És un moment 
de plantejament de vida”. En aquest sentit, Tai-
zé és “el lloc perfecte per parar i pensar”. 

Oscar Cabo destaca el valor del silenci com un 

dels trets diferencials que permeten als joves 
aquesta reflexió. Explica que els moments de 
pregària de Taizé, basats sobretot en el silenci, 
són incòmodes per als estudiants al principi. 
“Després, passen a ser agradables i, finalment, 
són profitosos”. “Retrobar-se amb el silenci, per 
a ells, és una manera de conèixer-se millor”, diu 
Cabo. 

Una proposta “d’escola en sortida”

Sobre la proposta de l’Escola Cristiana de Ca-
talunya, Cabo assegura que és “un valor afe-
git” compartir l’experiència amb altres centres 
educatius. 

Explica que és una manera perquè els alumnes 
que provenen de realitats diverses es coneguin 
“d’igual a igual”. Compartir la vivència de Tai-
zé amb persones que no coneixes i que tenen 
unes inquietuds similars “és molt gratificant”, 
subratlla Cabo. 

L’activitat de l’Escola Cristiana es planteja com 
una proposta “d’escola en sortida”, en la línia 
del Pacte Educatiu Global impulsat pel papa 
Francesc, “l’edusinodalitat i l’ecumenisme”, 

expliquen des de la FECC. Està destinada a jo-
ves d’entre 15 i 17 anys i oberta a totes les esco-
les de la Fundació.

Aquesta iniciativa de la FECC compta també 
amb dues trobades prèvies i una de posterior 
de caràcter voluntari emmarcat dins la dinàmi-
ca de les pregàries de Taizé que ja s’ofereixen a 
la ciutat de Barcelona. 

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-organitza-pelegrinatge-taize
https://www.youtube.com/watch?v=XpW4JrCtYYY&feature=emb_imp_woyt
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Publiquen un document de treball 
per la fase continental del Sínode

El Sínode de Bisbes sobre la Sinodalitat conti-
nua avançant amb la publicació del Document 
per la Fase Continental del Sínode (DEC), que 
s’ha difós aquest dijous. El text, que s’ha redac-
tat durant les últimes setmanes de setembre 
per experts dels cinc continents, és un element 
orientatiu, de treball i de referència per a aques-
ta nova etapa del procés sinodal, que el papa 
Francesc va iniciar el 2021 i que s’estén fins al 
2024. 

vatican news | llegir al web +

La Rebotiga n.61. Acompanyar a Taizé

Comentari de l’actualitat de la setmana amb els 
redactors i col·laboradors de Catalunya Religió. 
Parlem amb Eloi Aran, de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, del pelegrinatge a Taizé 
amb les escoles. També comentem l’exposició 
interactiva sobre Sant Ignasi, el mapa de lli-
breries religioses i la nova jornada del Servei 
d’Atenció Espiritual i Religiosa del Parc Sanitari 
de Sant Joan de Déu. Tertúlia amb els periodis-
tes Laura Mor, Glòria Barrete, Roger Vilaclara i 
Jordi Llisterri.    

El Fòrum Internacional Multireligiós 
reunirà 51 líders religiosos de 33 països 
a Manresa

‘Cruïlla de Camins’ reunirà 51 persones, lí-
ders mundials de la fe cristiana, musulmana, 
budista, jueva, hindú, bahai’i, shinto o indí-
gena, vinguts de 33 països diferents del món. 
Aquesta ha estat una de les notícies desta-
cades que han explicat els organitzadors del 
‘Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 
2022’ aquest dimecres en una roda de premsa 
per presentar el ‘Cruïlla de Camins’. 

manresa 2022 | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-10/Documento-Tappa-Continentale-ES.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-10/Documento-Tappa-Continentale-ES.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-anuncia-sinode-allargara-fins-2024
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-anuncia-sinode-allargara-fins-2024
https://www.catalunyareligio.cat/ca/publiquen-document-treball-fase-continental-sinode
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-organitza-pelegrinatge-taize
https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-viuriem-experiencia-espiritual-ignasi-loiola
https://www.catalunyareligio.cat/ca/puc-trobar-llibreria-religiosa-prop-casa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/puc-trobar-llibreria-religiosa-prop-casa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/connexio-entre-malaltia-patiment-debat-en-jornada
https://us02web.zoom.us/rec/play/7f4aCS-R6dREZah2n8VhFTH3WpH16HmZ85mzGs2AxRmbTy54w2lWi1hbYd2LJaYugFp9AN98x5xuq0Q.5-GVIvaXq1Yfqhrq?continueMode=true&_x_zm_rtaid=86dLNEr_RFiCjiKeRa4kyQ.1666852502621.d1482c65930f751752a94bb57e78e1e4&_x_zm_rhtaid=113
https://us02web.zoom.us/rec/play/7f4aCS-R6dREZah2n8VhFTH3WpH16HmZ85mzGs2AxRmbTy54w2lWi1hbYd2LJaYugFp9AN98x5xuq0Q.5-GVIvaXq1Yfqhrq?continueMode=true&_x_zm_rtaid=86dLNEr_RFiCjiKeRa4kyQ.1666852502621.d1482c65930f751752a94bb57e78e1e4&_x_zm_rhtaid=113
https://www.catalunyareligio.cat/ca/forum-internacional-multireligios-reunira-51
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-n61-acompanyar-taize-300157
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La vivència espiritual d’Ignasi de Loiola dialoga 
amb l’actualitat al Museu Diocesà de Barcelo-
na. Ho fa en l’exposició ‘Ignatius Experience. El 
poder transformador d’una ferida’ que s’ha pre-
sentat aquest dimecres al mateix museu. Una 
experiència que repassa la vida de sant Ignasi 
traslladant-la avui dia plantejant preguntes i 
debats al visitant. També aquest dimecres a la 
tarda ha tingut lloc la inauguració oficial de l’ex-
posició amb la visita del provincial de la Com-
panyia de Jesús a Espanya, Antonio España, i 
del cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan 
Josep Omella.

Durant la presentació, el comissari de l’expo-
sició, Josep Maria Riera, ha explicat que la 
mostra té un fil argumental clar: la conversió 
d’Ignasi de Loiola vista amb els ulls del segle 
XXI. I és que, tal com ha dit Riera, a la vida 
tothom té ferides i crisis com va tenir el sant. 
Davant d’aquests conflictes, “l’exposició vol fer 
reflexionar sobre el camí que cal seguir”, ha dit.

L’exposició va néixer amb la intenció de ser 
molt més que una mostra de quadres i pin-
tures: “És una experiència”. Oriol Llop, res-
ponsable de comunicació de l’exposició ha 

Com viuríem l’experiència espiritual 
d’Ignasi de Loiola avui?

https://museudiocesa.esglesia.barcelona/exposicions-2/exposicions-temporals/
https://museudiocesa.esglesia.barcelona/exposicions-2/exposicions-temporals/
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explicat que el propòsit d’’Ignatius Experien-
ce’ és “tocar el cor del visitant”.

Per fer-ho, s’han preparat diverses sales que 
configuren un recorregut pel llarg de la vida de 
sant Ignasi. Cada una d’aquestes sales trasllada 
un moment del fundador de la Companyia de 
Jesús en l’actualitat plantejant preguntes i re-
flexions al visitant. A través d’una audioguia, el 
visitant es podrà immergir en l’exposició i con-
templar obres tan diverses com un quadre con-
temporani de Picasso, l’escultura barroca del 
segle XVI del rapte de sant Ignasi o la mateixa 
espasa del fundador dels jesuïtes.

EL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA 
ACOLLIRÀ ‘IGNATIUS EXPERIENCE’ 
FINS AL 3 DE FEBRER DE 2023

L’historiador i jesuïta Francesc Riera ha fet un 
repàs de la vida d’Ignasi de Loiola durant la pre-
sentació d’aquesta nova experiència. “Qui fa 
el recorregut d’’Ignatius Experience’ fa un tast 

dels exercicis dels jesuïtes”, ha dit Riera. Ell ha 
estat un dels encarregats de l’assessorament de 
l’exposició del Museu Episcopal de Barcelona 
juntament amb el reconegut expert en tradi-
cions espirituals i jesuïta Xavier Melloni. El 
director del Museu Diocesà de Barcelona, Ro-
bert Baró, ha manifestat que la intenció del 
museu ha estat “posar els mitjans necessaris 
perquè la Companyia de Jesús pugui expres-
sar-se en una celebració tant important”. Per 
a ell, aprofitar “la celebració bonica” dels 500 
anys de la conversió de sant Ignasi és una ma-
nera de fomentar la sinodalitat des del Museu. 
“No som especialistes i hem deixat treballar als 
experts: els jesuïtes”, ha conclòs Baró.

L’exposició, que estarà disponible fins al 3 de fe-
brer de 2023, s’emmarca en la celebració de l’Any 
Ignasià, commemoració del 500 aniversari de la 
conversió de sant Ignasi a Manresa. És per aquest 
motiu que durant el decurs del 2022 s’estan fent 
arreu molts actes, conferències i trobades al vol-
tant de la figura de sant Ignasi, el seu llegat i el 
que ha suposat la creació de la Companyia de Je-
sús i la seva tasca evangelitzadora al món.

Una història que renovi les persones

En la inauguració de dimecres al vespre hi van 
assistir entre altres el president Artur Mas, el 
director general d’Afers Religiosos, Carles Ar-
mengol, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Da-
vant de les pintures murals de Sant Salvador 
de Polinyà del Museu Diocesà, el provincial 
dels jesuïtes va presentar l’exposició com una 
oportunitat de renovació espiritual: “Volem 
que trobar-se amb la història viva de Sant Igna-
si ens ajudi a renovar-nos”. El cardenal Omella 
va destacar “la influència han tingut els jesuïtes 
en tots nosaltres, directa o indirectament tots 
ens hem aprofitat de la seva espiritualitat”. 

En la inauguració també es va presentar el fu-
lletó que ha editat la direcció general d’Afers 
Religiosos amb un mapa sobre els llocs de Sant 
Ignasi de Loiola a  Barcelona marcats per la seva 
estada a la ciutat fa 500 anys.

roger vilaclara –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-viuriem-experiencia-espiritual-ignasi-loiola
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Models d’estructures d’organització horitzon-
tal, l’ús del llenguatge inclusiu i fomentar la 
relectura dels textos sagrats des d’una pers-
pectiva de gènere. Són algunes de les deman-
des del manifest contra la violència de gènere 
que ha presentat aquest dijous al vespre Xar-
xa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós 
(XCEDI), que coordina l’Associació UNESCO 
per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). L’acte s’ha 
celebrat a la seu de l’entitat i s’ha pogut seguir 
telemàticament.

“El d’avui és un acte valent per trencar el si-
lenci contra la violència de gènere”. Lena 
Bottom, del grup de diàleg interreligiós del 
Community of Research on Excellence for 
All – Universitat de Barcelona (CREA – UB), 
ha assegurat que és important obrir la refle-
xió i “buscar estratègies comunitàries que 
permetin posicionar-se fermament davant la 
violència”.

Bottom ha estat una de les participants de 
l’acte que ha comptat amb diverses dones vin-
culades a grups de diàlegs interreligiós o pro-
jectes feministes de dones creients. En la seva 
intervenció, ha posat en relleu les accions 

“Les comunitats religioses han de donar un 
suport valent a les víctimes de violència masclista”

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2022-10/manifest-violencia-genere-audir.pdf


Dv, 28/10/2022 | Catalunya Religió | núm. 18310 | VIDA RELIGIOSA

vinculades a les tradicions religioses i espiri-
tuals per crear espais segurs on no té cabuda la 
violència. “Estan jugant un paper decisiu per 
trencar aquest silenci”, ha dit sobre les comu-
nitats que treballen aquestes accions.

EL MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE DE L’AUDIR ÉS “UN ACTE 
VALENT PER TRENCAR EL SILENCI”

Un exemple clar d’aquests projectes en favor 
de les dones és de les Germanes Oblates, que 
treballen amb víctimes de la prostitució. La 
superiora general de la congregació, Lourdes 
Perramón, ha explicat el projecte i la seva mis-
sió. Ha felicitat l’AUDRI pel que ha definit com 
un “procés valent i complex”. “El document 
visibilitza una part de les religions que lluita 
dia a dia per violència de gènere”, ha dit. Tam-
bé ha mostrat el seu desig de crear un espai on 
poder recollir adhesions al manifest d’altres 
grups religiosos.

Des del Grup de Diàleg Interreligiós del Fòrum 
de l’Hospitalet de Llobregat, Maria Martínez 
ha donat suport a “promoure el paper de la 

dona en els àmbits religiosos”. També ha par-
lat de l’educació com a manera per incidir en 
la cultura i en l’erradicació de la violència de 
gènere. Així ho ha fet també Gloria Vallejo, de 
la mesa interreligiosa d’Alacant, qui, a més, ha 
qüestionat com aplicar el manifest en l’àmbit 
institucional. “No és impossible”, ha reblat.

El silenci de les víctimes és un dels altres pro-
blemes que es deixa palès en el manifest. Per 
aquest motiu, Samia Selmani, presidenta de 
les Amitiés Interreligieuses de Roussillon de 
Perpinyà, ha afirmat que cal donar suport per-
què les dones no tinguin por a les represàlies. 
En la seva ponència en francès ha explicat que 
la violència de gènere, sovint, està lligada al 
“fenomen del grup” que provoca que les vícti-
mes s’hagin d’enfrontar a la societat i al siste-
ma per denunciar els fets.

Les comunitats: espais segurs 
per a la prevenció de la violència

En la lectura del manifest que van fer Antònia 
Domingo, Francesc Torradeflot i Pilar Claret, 
de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interre-
ligiós, es va fer palesa la “importància cabdal del 
paper de les tradicions religioses per combatre 

la violència de gènere”. Com a mesures per a po-
der treballar decididament la prevenció i erradi-
cació de la violència de gènere, demana treballar 
per identificar la violència, les desigualtats i les 
discriminacions. També exigeix que les comu-
nitats religioses i espirituals esdevinguin “espais 
segurs per a la superació i prevenció de la vio-
lència”. A més, busca que les comunitats col·la-
borin activament amb les iniciatives socials de 
drets humans i les organitzacions feministes.  

Pel que fa a les propostes concretes, el manifest 
detalla que cal promoure la igualtat de gènere 
utilitzant un llenguatge inclusiu; formant a les 
persones en la relectura dels textos sagrats des 
d’una perspectiva de gènere; fomentar la igual-
tat d’oportunitats; generar estructures d’orga-
nització horitzontal; trencar amb estereotips i 
prejudicis que perjudiquen les dones; i donar 
una gran importància a l’educació dels infants.

Passos en la bona direcció

La presidenta de l’entitat i col·laboradora de 
Catalunya Religió, Montse Castellà, ha expli-
cat que el manifest és “un primer pas essen-
cial”. Però ha exigit que la feina no es quedi 
aquí: “Cal una transformació més profunda de 
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la societat i de cadascú”. Ha posat èmfasi en la 
importància que les entitats aprofundeixin en 
les propostes del manifest per acabar amb la vi-
olència de gènere a les comunitats religioses i 
espirituals.

Sobre aquestes propostes, ha remarcat la fei-
na d’AUDIR creant espais perquè les dones es 
puguin trobar i intercanviar experiències. Un 
exemple és el Grup de Dones de l’entitat que ja 
fa 15 anys que funciona i que enguany s’ha re-
convertit en el Grup de Treball de Dones. Caste-
llà ha remarcat la voluntat de crear ponts, grups 
de diàlegs i connexions entre entitats. “Estem 

convençuts que la xarxa és la millor estructura 
organitzativa avui en dia”, ha dit.

L’expert en diversitat religiosa de la Direcció Ge-
neral d’Afers Religiosos (DGAR) Agustí Iglesias 
ha subratllat les propostes que deixa escrites el 
manifest: “Són passos en la bona direcció”. De 
fet, Iglesias ha expressat que el manifest era 
“exemple per a moltes comunitats religioses i 
espirituals que encara viuen la violència mas-
clista”. “Hi ha feina per fer, però no dubteu que 
ens tindreu al nostre costat”, ha conclòs. En 
l’acte també s’han sentit diferents textos de 
dones mestres de saviesa de diferents tradici-

ons religioses i espirituals. Els han llegit Marta 
Matarín, Membre de Xarxa Interreligiosa per 
la Pau en representació de l’Associació Brah-
ma Kumaris, i el codirector d’AUDIR Arnau 
Oliveres.

Un document de la ciutadania i les entitats

Aquest manifest és el resultat d’un procés par-
ticipatiu de base que va tenir el seu punt àlgid 
a la 3ª Jornada de Formació Interreligiosa de 
la XCEDI, realitzada a Barcelona el 27 de no-
vembre de 2021. Prèviament, durant diversos 
mesos, els diferents grups i entitats membres 
de la XCEDI van debatre uns materials de for-
mació sobre el tema i van compartir els resul-
tats durant la Jornada. Com a conclusió final es 
va decidir elaborar i consensuar el document 
conjunt que ara es presenta com a manifest. 
És una declaració que s’ofereix al conjunt de la 
ciutadania i que les entitats membres presen-
taran i treballaran als seus territoris. La primera 
presentació pública ha estat la d’aquest dijous 
a Barcelona.

roger vilaclara –cr | llegir al web +

https://audir.org/jornada-interreligiosa/
https://audir.org/jornada-interreligiosa/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comunitats-religioses-han-donar-suport-valent
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Càritas Catalunya denuncia la “desprotecció 
social” de les persones sense llar

Amb motiu del Dia de les Persones sense Llar, 
que se celebrarà aquest diumenge, Càritas ha 
llançat una nova campanya, que enguany com-
pleix el seu 30è aniversari. Sota el lema ‘Fora de 
cobertura’, la iniciativa denuncia “la falta d’accés 
a drets” i, en especial, “la desprotecció social” que 
pateixen aquestes persones. “El nostre empeny 
és fer visible la realitat de vulnerabilitat extrema 
que viuen les persones que van quedant al mar-
ge de les relacions socials, de l’espai públic nor-
malitzat, de l’accés al seu dret d’habitatge, ocupa-
ció i protecció social”, expliquen des de Càritas.

càritas catalunya / girona | llegir al web +

La cultura de la pau, tema central de 
la jornada de reflexió dels esplais cristians

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans 
(MCECC) de la Fundació Pere Tarrés organitza el di-
vendres 4 de novembre la sisena edició de la jorna-
da de reflexió ‘Mirem més enllà’. Enguany tornarà a 
ser presencial després de tres anys i, sota el lema ‘La 
Pau comença a l’Esplai’, la reflexió girarà al voltant 
de la no-violència. La sessió es durà a terme al Cen-
tre d’Esplai Sagrat Cor a les 19:30 h i comptarà amb 
la intervenció del tècnic referent de Justícia Global 
i Emancipació al Consell de la Joventut de Barcelo-
na, Jordi Viñals. Les inscripcions per participar-hi 
ja es poden fer a través del seu web.  

fundació pere tarrés | llegir al web +

Claret publica la Lectio Divina de l’Any A 
amb les reflexions del claretià Josep Roca

Lectio divina per als temps forts. Any A és la 
nova publicació de l’Editorial Claret que recull 
les reflexions del missioner claretià Josep Roca 
sobre els quatre temps forts litúrgics de l’any 
2023. L’autor aporta una espiritualitat claretia-
na molt profunda avalada pels seus vint-i-cinc 
anys com a missioner al Brasil. L’edició publi-
cada aquesta setmana conté reflexions amb 
un objectiu clar: “Que els cristians alimentin la 
seva fe i vida cristiana amb la paraula de Déu 
i, sobretot, amb l’evangeli”, expliquen des de 
l’Editorial. 

claretians | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-catalunya-denuncia-desproteccio-social
https://www.peretarres.org/mcecc/participa/activitats/2022-jornada-mirem-mes-enlla
https://esplaisagratcor85.wixsite.com/curs2018-19
https://esplaisagratcor85.wixsite.com/curs2018-19
https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/miremesenlla2022/inici
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cultura-pau-reflexio-esplais-cristians
https://www.catalunyareligio.cat/ca/claret-publica-lectio-divina-any-reflexions
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Tant si passegem pels entorns del monestir 
de Sant Jeroni de la Murtra com per l’interior 
d’aquest conjunt monacal, viurem i sentirem 
nítidament la quietud i la calma. És per aquest 
motiu que aquest monestir també se’l coneix 
com el monestir del silenci, malgrat que a pocs 
minuts hi ha dues de les ciutats més poblades 
de Catalunya i una munió de carreteres i au-
topistes. Una entrega més de la sèrie d’articles 
‘Santuaris urbans’ que recull racons de pau i re-
colliment en espais urbans.

Hi ha diferents camins per arribar a sant Jeroni. 
La proposta que fem és agafar la carretera de 
la Vallensana o de Can Ruti des de Montcada 
i Reixach i d’aquesta manera farem un primer 
tast del paisatge de la serralada litoral. Quan si-
guem a l’entrada de Badalona, és a dir, davant 
de l’autopista B-20, girarem a la dreta i segui-
rem l’autopista paral·lelament fins que apare-
gui la indicació per Sant Jeroni de la Murtra.

El recorregut ressegueix, en bona part, la ri-
era de Canyet convertida en carrer i després 
s’enlaira entre boscos i matollars fins a arribar 
a l’aparcament del monestir. És aconsellable 
fer aquest camí -des d’on s’agafa la riera de Ca-Sant Jeroni de la Murtra, el monestir del silenci  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/santuaris-urbans
https://www.youtube.com/watch?v=5QRo7_UMhLM
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nyet- a peu per tal de capir millor la transició 
entre la ciutat i la muntanya.

ELS AMICS DE LA MURTRA OFEREIXEN 
VISITES GUIADES AL MONESTIR 
DEL SILENCI DE BADALONA

Quan entreu al replà que hi ha davant de la 
façana del monestir, caldrà cercar una porta 
petita que té un timbre al costat. Polsem-lo i 
ens obriran per visitar el recinte. Sant Jeroni 
es pot visitar de dimarts a dissabte de 10:00 
h a 13:00 h i els diumenges de 10:30 ha 11:45 
h. És altament recomanable telefonar per re-
servar una visita guiada que la fan els Amics 
de la Murtra, que són un conjunt de volunta-
ris que tenen cura del manteniment i millora 
d’aquest espai.

Sant Jeroni de la Murtra és un monestir que 
van fundar l’orde dels Jerònims el 1416 sobre 
l’antiga masia de Ça Murtra. Imaginem que al 
costat d’aquest mas hi creixia una murtra. El 
monestir va prendre el nom d’aquest arbust 
que acompanya al dels Jerònims. Podrem ob-

servar-ne un magnífic exemplar al claustre. Ara 
bé, el seu nom canònic era Santa Maria de la 
vall de Betlem.

Els Jerònims són una orde que se situa a mig 
camí entre l’eremitisme i el cenobisme, ja que 
els monjos vivien a la segona planta del claus-
tre en cel·les o ermites i dedicaven la major 
part del seu temps a l’estudi i la contemplació. 
Per aquest motiu la Biblioteca era un dels seus 
grans tresors. No oblidem que sant Jeroni és el 
patró dels llibreters. També va ser una comuni-
tat molt acollidora per a tots aquells que volien 
gaudir del silenci o necessitaven un àpat.

Els monjos van regentar aquest cenobi fins al 
1835 quan, producte de les lleis de desamor-
tització, van subhastar-lo. Des de mitjans del 
segle XIX el recinte va passar per diferents vi-
cissituds que van suposar, entre altres fets, la 
destrucció de l’església. El 1947 Francesca Güell 
va comprar el recinte i els seus entorns per con-
vertir-lo en un espai de silenci i repòs.

L’espai més notable és el claustre de dos pisos, 
d’un gòtic tardà que va ser encarregat a Jaume Al-
fons el 1478. Una de les peculiaritats d’aquest re-
cinte és que presenta molts elements escultòrics 
a les claus de volta i a l’arrencament dels nervis.

Un altre gran valor que atresora aquest claustre 
és el seu jardí. Com a tots els claustres, desta-
ca la presència de l’aigua en forma d’un brolla-
dor renaixentista del 1502 i d’un pou acabat el 
1489. També hi tenen una notable presència 
els arbres així com els arbustos i les flors.

La murtra, un arbust mitològic

Mentre passegem per sota les voltes podrem 
admirar, entre d’altres, una olivera, un llimoner 
i, en un espai central, una espectacular murtra 
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que supera de llarg la centúria. Entretenint-nos 
una estona amb aquest arbust el qual, producte 
de créixer isolat i de la seva longevitat, té una 
morfologia arbòria, quan en la major part en 
guies botàniques és qualificat d’arbust. A la pri-

mavera, les flors blanques de la murtra generen 
tot un espectacle d’olors i colors.

La murtra apareix tant a la mitologia grega com 
a la Bíblia. Pels grecs antics era una espècie 

consagrada a Afrodita i, per tant, simbolitzava 
la bellesa i l’amor. També es feien corones amb 
les seves branques per coronar els vencedors 
de diferents gestes. A la Bíblia, en el llibre de 
Nehemies, es diu: “Sortiu a la muntanya i por-
teu branques d’olivera, d’ullastre, de murtra, 
de palmera i d’altres arbres frondosos per fer 
cabanes, tal com està escrit”. També simbolitza 
l’amor i la pau. Les propietats de l’escorça, bran-
ques i flors fan que s’utilitzi en perfumeria, en 
medecina i, fins i tot, en l’elaboració de licors.

Gaudim, en silenci i calma, d’aquesta joia ar-
quitectònica i dels vegetals que formen part 
del seu jardí i, a la sortida, perdem-nos una es-
tona pel jardí que hi ha davant de l’entrada al 
monestir, dedicat a sant Francesc i des del qual 
veurem la mar al fons, deixem-nos amarar pel 
silenci i per la bellesa de tot el conjunt.

josep gordi –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/sant-jeroni-murtra-monestir-silenci


https://cinemaespiritual.gencat.cat/ca/mostra_cinema_espiritual/programacio
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L’aposta del Bisbat d’Urgell en favor d’un centre 
de salut mental a La Seu

EDUARD IBÁÑEZ
A APUNTS ETICOPOLITICS

Tal i com informava aquest portal, el passat 24 
d’octubre es va signar formalment un acord en-
tre el Bisbat d’Urgell, el Govern d’Andorra i les 
Germanes Hospitalàries de Benito Menni, pel 
qual es posen les bases per desenvolupar un 
centre de salut mental ubicat al Seminari dio-
cesà de La Seu d’Urgell. S’espera que pròxima-
ment es pugui incorporar a l’acord la Generali-
tat de Catalunya.

La malaltia mental és una de les manifestaci-
ons més importants de vulnerabilitat huma-
na, que avui dia, per diferents circumstàncies, 
sembla que va a l’alça. Això obliga a una major 

atenció per part de la tota societat, en la clau 
d’una cultura de la cura de les persones, on tota 
la comunitat vetlla pels seus malalts.

En aquest sentit, el Papa Francesc ha afirmat 
que és necessari que “es reforci, d’una banda, 
el sistema d’atenció a les necessitats mentals, 
sostenint també als qui es dediquen a la investi-
gació científica d’aquestes patologies i, per altra 
banda, promovent les associacions i organitzaci-
ons de voluntaris que acompanyen els malalts i 
les seves famílies”, ja que resulta “molt impor-
tant fer participar al context social vital en el que 
es troba el pacient i l’afecte d’una comunitat”.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/259648
https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/22451
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/mes-noticies/895-noticies-2021-urgell/12711-se-signa-un-acord-pel-desenvolupament-de-serveis-de-salut-mental-entre-el-bisbat-d-urgell-el-ministeri-de-salut-d-andorra-i-benito-menni-germanes-hospitalaries
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/
https://www.govern.ad/
https://www.hospitalbenitomenni.org/ca/complex-assistencial/congreacio-germanes-hospitalaries.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20210625-messaggio-salutementale.html
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Amb aquest esperit, i essent personalment 
molt sensible a la realitat de la malaltia mental, 
el Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. 
Joan Enric Vives, va oferir als sistemes públics 
de salut andorrà i català la possibilitat d’acollir 
en una part de l’edifici del Seminari diocesà i 
exteriors annexos, un centre residencial hospi-
talari per al tractament d’aquests pacients.

En efecte, el Bisbat disposa d’uns importants 
espais en el Seminari diocesà (l’ala Sant Lluís), 
construït pel Bisbe Josep Caixal a les darreries 
del segle XIX. L’edifici, concebut originària-
ment per a la formació i que va arribar a comp-
tar amb més de tres-cents estudiants i semina-
ristes, avui respon a altres necessitats, relacio-
nades amb la cura de les persones. En aquests 
moments el seminari acull bàsicament la resi-
dència diocesana de sacerdots jubilats i, de ma-
nera independent, una unitat sociosanitària i 
residència assistida gestionada per la Fundació 
Sant Hospital de La Seu d’Urgell.

Amb tot, una part de l’edifici continua disponi-
ble i la voluntat és que continuï donant serveis 
a la societat, que és la raó de la seva existència. 
Amb aquesta oferta, l’Església vol, un cop més, 

anar més enllà del discurs per passar a l’acció 
real i concreta de suport a les persones. I és que 
per ella, la cura de les persones fràgils no és una 
opció qualsevol sinó que toca el cor de la seva 
missió i identitat, en coherència amb la vida 
mateixa de Jesús.

En el mateix àmbit de la cura, el Bisbat va cons-
tatar una necessitat important en el territori 
de la diòcesi d’Urgell (i particularment del 
Principat d’Andorra), que els efectes de la pan-
dèmia ha posat sobre la taula amb més força: 
la necessitat de comptar amb recursos assis-
tencials per a malalts mentals que necessiten 
un període d’hospitalització. Aquests malalts 
avui dia han de ser destinats a centres situats 
a gran distància, sigui a Barcelona o Lleida, 
amb les dificultats addicionals que això com-
porta per a pacients, familiars i associacions 
de suport.

Hospitalització psiquiàtrica a prop de casa, 
en un espai i un entorn de qualitat

És en aquest context que neix la proposta de 
l’Arquebisbe, a fi de posar l’edifici al servei de la 
salut mental, en un entorn físic especialment 

adient i amb una ubicació geogràfica favorable, 
que permeti atendre a les persones a pocs qui-
lòmetres del seu domicili i potenciar així la re-
lació permanent amb les seves famílies i entorn 
social.

Els espais per al futur centre s’ofereixen sense 
cap contraprestació i seran prèviament reha-
bilitats i acondicionats, gràcies als fons pro-
cedents d’una herència gestionada pel Bisbat 
d’Urgell i adreçada a finalitats socials d’aquests 
característiques.

Com ha mostrat l’acord signat, la proposta ha 
estat acollida molt favorablement per ambdós 
Governs i actualment es treballa en la definició 
tècnica del projecte.

El lideratge tècnic ha estat encarregat a la 
Congregació de les Germanes Hospitalàries 
del Sagrat Cor, fundades per Benito Menni el 
1881, especialitzada precisament en l’atenció 
a la malaltia mental i amb una gran trajectòria 
i experiència en aquest àmbit, animada per la 
vocació cristiana d’humanitzar l’assistència 
psiquiàtrica, especialment de les persones més 
vulnerables.

https://bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/seminari/historia-del-seminari?showall=1
http://www.fsh.cat/index.php/fundacio-sant-hospital/transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa
http://www.fsh.cat/index.php/fundacio-sant-hospital/transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa
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El projecte compta amb l’assessorament de la 
Unió Catalana d’Hospitals i es preveu  també 
que, juntament amb Benito Meni, els serveis 
de salut de la Generalitat i el Govern d’Andorra 
intervinguin directament en l’atenció dels seus 
propis pacients.

El projecte vol oferir tant l’hospitalització com 
el centre de dia, i preveu tres eixos d’actuació: 1) 
l’atenció a persones d’edat adulta que precisin 
fases d’hospitalització de mitja o llarga estada; 
2) l’atenció en l’etapa infantil-juvenil, en règim 
tant d’ingrés com d’hospitalització parcial, pri-
oritzant l’adolescència; i 3) la col·laboració en 
activitats docents i de recerca. Així mateix, els 
serveis promoguts es volen basar en el model 
de recuperació, un model centrat en la persona 

en què la continuïtat assistencial i l’acompa-
nyament del cicle vital són claus. 

Crec sincerament que es tracta d’un projecte 
molt beneficiós per al territori, afavorint que 
disposi in situ dels serveis que necessita, per 
donar resposta a una demanda social impor-
tant. I ho fa a través de la concertació d’institu-
cions diverses, cadascuna aportant des de les 
seves possibilitats, expertesa i responsabilitats. 
A la vegada, és una mostra que les fronteres ad-
ministratives no haurien de ser més una barre-
ra per a la cooperació entre els territoris i les po-
blacions per respondre a necessitats comparti-
des, menys encara quan aquestes poblacions 
es troben unides per la geografia i per sòlids 
vincles humans i culturals.

En definitiva, aquest és un projecte que vol fer 
real i potenciar la cultura de la cura de les per-
sones, perquè impregni totes les relacions soci-
als. Tenir cura i ser “guardians” dels altres, com 
diu el Papa Francesc, especialment dels més 
dèbils i fràgils, esdevé la missió fonamental de 
cada persona i de cada comunitat, i és també 
l’actitud que fa possible la convivència, les rela-
cions interpersonals i la vida mateixa, a escala 
local i universal.

eduard ibáñez –cr | llegir al web +

https://www.uch.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/aposta-bisbat-urgell-en-favor-centre-salut-mental-299901
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Es pateix perquè s’emmalalteix, però el pa-
timent pot ser també causa de malaltia? 
Aquesta aparent simple pregunta amaga com-
plexitats profundes que l’àmbit sanitari i mèdic 
ja fa algun temps que comença a qüestionar-se. 
Sovint alguns problemes que s’aborden mèdi-
cament tenen el seu origen en quelcom més 
enllà de la malaltia, com el patiment o la culpa. 
La XVIII Jornada del Servei d’Atenció Espiritual 
i Religiosa -SAER- del Parc Sanitari de Sant Joan 
de Déu posa el focus en aquesta qüestió el 10 
de novembre. L’aforament presencial a la jorna-
da ja és complet, però encara queden places a 
l’assistència virtual de la jornada.

Segons la visió de les diferents tradicions re-
ligioses i filosòfiques existeixen dos tipus de 
patiments: un natural i irrenunciable, i un altre 
artificial i optatiu, com a resultat de la nostra 
relació amb els fets dolorosos que ens ocorren. 
Amb totes aquestes qüestions sobre la taula, 
s’abordarà en aquesta jornada el concepte de la 
culpa i el seu vincle amb alguns dels malestars 
de l’ésser humà.

La jornada, que es desenvoluparà entre les 9 
h i les 14 h i reunirà professionals experts en 

La connexió entre malaltia i patiment, a debat en la 
Jornada SAER del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

https://en.calameo.com/read/0040071974878929502dd?authid=plHftUKfLu1y
https://en.calameo.com/read/0040071974878929502dd?authid=plHftUKfLu1y
https://pssjd.zoom.us/webinar/register/WN_ra2c4zRXRqCdSBgbeGoi7g
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psicologia, espiritualitat i neurologia, comp-
tarà amb diverses ponències, on es tractaran 
temes com el paper de la culpa en les diverses 
cultures i tradicions espirituals, i una taula ro-
dona on diversos professionals debatran sobre 
culpa, salut i patiment. “Part de la tasca que des 
dels serveis com el nostre duem a terme és fer 
comprendre al personal sanitari que el pati-
ment humà té una connotació també i sovint 
espiritual”, afirma Antoni Boix, responsable 
del SAER Sant Joan de Déu.

BOIX FA ANYS QUE RECALCA QUE 
“NO TOT ÉS PURAMENT BIOLÒGIC, 
PSICOLÒGIC O EMOCIONAL”.

Ell defensa que qui té un background religiós 
s’atreveix a utilitzar l’adjectiu espiritual en el 
lloc que altres col·loquen l’adjectiu emocional. 
El que té clar, però, és que “l’espiritualitat al fi-
nal del que va és d’entendre el meu lloc en el 
món, de la inserció existencial, de saber com la 
meva vida encaixa i on, i des d’aquí la malaltia 
és un gran desafiament”.
Les experiències de patiment, explica Boix, 
“són punts d’inflexió en la nostra biografia, i la 

malaltia és una experiència d’aquestes”. Cal, 
doncs, demana, “estar atents i saber escoltar 
com la persona o pacient està fent aquesta in-
terpretació de l’experiència “perquè sigui de la 
manera més saludable possible”.

Per a Boix, l’experiència religiosa té una dimen-
sió espiritual i una dimensió institucionalitza-
da. “Té un component d’experiència personal 
inefable i una altra dimensió social, cultural, de 
construcció de convivència”. En base això, expli-
ca, l’experiència religiosa l’entén com a positiva, 
vitalitzant, alliberadora. Després, però, hi ha el 
component cultural del fet religiós que busca 
més l’estabilitat social. “De vegades això deriva 
en la perpetuació d’un determinat statu quo i 
aquí és on de vegades s’articulen discursos que 
sacrifiquen l’individu en pro de la comunitat”.

Parla sobretot d’algunes cosmologies més re-
tributives que tenen un discurs similar al de “et 
toca ‘pringar’ perquè alguna cosa has fet”. És 
davant d’aquest paradigma de pensament que 
Boix defensa que quan s’atén la persona con-
creta la feina important que han de fer els acom-
panyants espirituals és la de “rescatar aquestes 
arrels alliberadores que tenen les tradicions i 
allunyar les punitives i de proves divines”.

I això, afirma, “no es restaura amb analgèsics”. 
La restauració potser és en clau d’arreglar el 
que he espatllat, i si no és possible doncs fer 
quelcom positiu relacionat, o de vegades el 
simple fet de penedir-se de l’error ja et transfor-
ma. “Aquestes són vies de redempció per a la 
culpa que diem moral”.

Es pot ser en aquests conceptes, del patiment 
i la culpa, molt categòric i dogmàtic, reconeix 
Boix, “i afegir patiment secundari al que està 
vivint la gent”. O es pot mirar la creu de Je-
sús, o des d’altres tradicions orientals acollir 
la contingència humana, i suscitar la resposta 
compassiva. “Al capdavall es tracta d’això, el pa-
timent forma part de l’experiència humana i la 
resposta més divina que li podem donar és la 
compassió”.

La jornada, que té un caràcter anual, està pen-
sada com un espai periòdic de trobada amb tot-
hom que estigui interessat en la interacció del 
benestar espiritual amb la resta de benestars 
personals: el biològic, psicològic, emocional, 
social i relacional, amb la convicció que tots 
aquests estan interconnectats.

glòria barrete –cr | llegir al web +
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El comerç electrònic ha posat en perill els úl-
tims anys la supervivència de les llibreries. 
Una tendència que també afecta les llibreri-
es religioses i d’inspiració cristiana de casa 
nostra. Algunes s’han actualitzat i disposen 
d’un web amb botiga virtual. Però la immensa 
majoria continuen agraïnt la venda presenci-
al que encara mantenen bona part dels seus 
clients. Són llibreries amb una clara funció 
com a difusores de la fe i l’espiritualitat. Dis-
posen d’un bon catàleg de llibre religiós i les 
podeu trobar prop de casa. Catalunya Religió 
n’ha trobat 26 ubicades a Catalunya, les Illes 
Balears i València.

Per detallar on són, qui les sosté i quin servei 
ofereixen, hem classificat aquestes llibreries 
d’inspiració cristiana en tres àmbits: llibreries 
que pertanyen a un orde o una congregació 
religiosa, llibreries diocesanes i llibreries pro-
mogudes per altres entitats amb vocació re-
ligiosa. També hem creat un mapa interactiu 
per poder trobar la llibreria que us cau més a 
prop de casa, visitar-les a través de la pàgina 
web o trucar-les directament. Si trobeu a faltar 
alguna llibreria en aquest llistat, podeu escriu-
re a info@catalunyareligio.cat.On puc trobar una llibreria religiosa prop de casa?
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LLIBRERIES DE CONGREGACIONS 
O ORDES RELIGIOSOS

Llibreria Claret (Barcelona): Els Missioners 
Claretians de Catalunya funden l’any 1971 la 
llibreria Claret per difondre la fe cristiana. Fins 
fa poc ubicada al costat de la plaça Urquina-
ona, aquest mes de setembre s’ha traslladat 
al barri de Gràcia. La llibreria vol informar i 
transmetre la vida religiosa, però també té es-
pai per a llibres d’humanitats, i llibres infantils 
i juvenils. La llibreria també ha estat punt de 
trobada, amb l’organització d’activitats pròpi-
es i amb l’acollida d’activitats externes i expo-
sicions. Compta amb el catàleg de l’Editorial 
Claret, que publica La Missa de cada dia amb 
textos litúrgics.

Llibreria Paulines (Barcelona i València): De 
les dues llibreries que tenen als Països Cata-
lans, la llibreria de Barcelona és la primera en 
néixer, l’any 1946. Tres germanes de la comu-
nitat Filles de Sant Pau arriben a Barcelona per 
fer difusió del cristianisme gràcies als llibres 
impresos pels Pares Paulins. El 1948 impri-
meixen el primer llibre: Hermano sálvate, es-
crit pel fundador de la Família Paulina. Quatre 

germanes de Barcelona  s’instal·len a València 
el 1947, i comencem a difondre llibres entre 
les famílies valencianes. Quatre anys més 
tard, el 1951, obren la llibreria. L’actual botiga 
és de 1967.

Libreria San Pablo (Palma): També de la famí-
lia paulina, aquesta llibreria de Mallorca té dos 
eixos d’actuació: el primer a l’Església i el se-
gon a la societat. S’adrecen a cristians catòlics, 
cristians no-catòlics, no-catòlics i no-creients. 
I treballen seguint el que va dir el seu funda-
dor: “Nuestra misión no pretende solamente 
el progreso de cada persona, individualmente, 
sino que proyecta crear una nueva mentalidad 
en la sociedad, es decir, crear una nueva ima-
gen, un nuevo rumbo” (P. Alberione).

Records Montserrat (Abadia de Montser-
rat): Parlem de la botiga de Montserrat. Entre 
els llibres que ofereix, trobarem la guia ofici-
al de Montserrat, llibres d’art, llibre infantils i  
llibres religiosos de caire sobretot divulgatiu 
o popular. També tenen articles religiosos 
com figuretes i alimentació. Tenen l’opció de 
fer una capsa regal per poder regalar l’estada 
a Montserrat a amics, familiars o parella. Pu-

blicacions de l’Abadia de Montserrat tenen 
un punt de venta a l’Eixample de Barcelona, 
la Llibreria Abadia de Montserrat, on també hi 
ha productes de Montserrat.

LLIBRERIES DIOCESANES

Llibreria Arquebisbat de Tarragona (Tarra-
gona): Aquesta llibreria fa més de trenta-un 
anys que està activa i que es podia visitar dins 
de l’arquebisbat de Tarragona. L’any 2021, des-
prés d’estar quatre anys tancada, va tornar a 
obrir, i ara té entrada directa des del carrer. La 
majoria dels articles que tenen són llibres reli-
giosos, però també venen articles culturals de 
Tarragona i articles de litúrgia, com espelmes.

Llibreria Arquebisbat de València - Edilva 
(València): A part de llibreria són distribuï-
dors dels llibres publicats per l’arquebisbat de 
València i la Facultat de Teologia San Vicent 
Ferrer. També són editors de les publicacions 
relacionades amb la doctrina de l’Església ca-
tòlica. El seu principal objectiu és facilitar la 
missió evangelitzadora per a tots els cristians 
i que el fet religiós tingui més presència en el 
mercat.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-llibreria-claret-obrira-setembre-gracia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-llibreria-claret-obrira-setembre-gracia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/paulines-catalunya-es-pais-cultura-aixo-dona-valor
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Llibreria Bisbat de Girona - Casa Carles (Gi-
rona): Aquesta llibreria és des de 2004 a l’edi-
fici de la plaça del Vi de Girona. Durant molts 
anys s’han dedicat al material de catequesi, 
però a l’actualitat tenen un ampli ventall de 
productes, des de llibres de teologia, d’espiri-
tualitat i de religió fins a materials de suport 
per a la classe de religió, la catequesi i la litúr-
gia. També s’hi poden trobar CDs de música, 
DVDs, objectes de regal, agendes, etc. I encara 
que tenen la competència amb el comerç elec-
trònic valoren el públic que els visita i encara 
compra a la llibreria.

Llibreria Bisbat de Vic - Casal de l’església de 
Manresa (Manresa): En un inici, la llibreria 
era gestionada per l’empresa Gràfiques Diac. 
Però, amb la pandèmia, l’empresa no va po-
der continuar amb la gestió. Finalment, amb 
la voluntat del bisbat de mantenir la llibreria, 
s’ha traslladat al Casal de l’Església de Man-
resa. Utilitzen el correu interior per enviar a 
totes les parròquies el material que necessi-
tin. De les vendes, en destaquen les relaciona-
des amb el catecisme i el material catequètic. 
Actualment, tenen acords amb les llibreries 
Claret i Paulines.

Llibreria Bisbat de Tortosa - Distribuidora 
de Libros Religiosos (Tarragona): Aquesta 
llibreria comença cap als anys 90 a partir del 
moviment infantil diocesà. I és que en un prin-
cipi va actuar com un servei de la delegació de 
catequesi a l’església de Tortosa. Una germa-
na de la família de les teresianes va ser la pri-
mera a encarregar-se de la llibreria. Primer, en 
un allotjament del Bisbat, però el febrer-març 
2011 ja es va ubicar a l’Espai Patronat, compar-
tit amb la Delegació de Missions i la delegació 
de Mans Unides. Actua més com a gestors de 
materials de catequesi i treballen a demanda, 
però també venen llibres al públic.

LLIBRERIES D’ALTRES ENTITATS 
RELIGIOSES

Aquí podreu trobar llibreries i punts de venta 
que se centren en el fet religiós, però que són 
promogudes per altres entitats religioses.

CPL (Barcelona): Ubicada a l’edifici del Semi-
nari Conciliar des de 2021. Set anys després 
d’haver abandonat la històrica seu al carrer 
Rivadeneyra, el Centre de Pastoral Litúrgica 
(CPL) va tornar a tenir una seu amb punt de 

venta prop de la plaça Catalunya de Barcelo-
na amb una petita llibreria oberta a tothom. 
Aquest canvi va suposar la millora de la seva 
accessibilitat i una col·laboració més estreta 
amb l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Publi-
quen orientacions litúrgiques i guies per a 
les celebracions, a més de reflexions i pensa-
ments sobre aquest àmbit.

Abba Distribuïdor Cristià (Barcelona): És una 
llibreria privada formada per diferents ger-
mans d’esglésies evangèliques de Barcelona. 
Es dediquen a la distribució de Bíblies, llibres, 
música i altres materials perquè els cristians 
i les cristianes puguin generar una relació ín-
tima amb Déu. Fan assessorament literari es-
piritual i busquen donar suport a les esglésies 
amb serveis de qualitat.

Llibreria Balmes (Barcelona): La llibreria Bal-
mes fa més de cent anys que existeix. Funda-
da l’any 1920, està ubicada a la planta baixa de 
l’edifici Balmesiana. El 1991 és adquirida per 
la fundació Ramon Orlandis i Despuig, però 
continua mantenint l’essència del principi. 
S’encarreguen d’oferir formació catòlica a tra-
vés dels seus llibres, però també tenen una 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/benediccio-nou-local-cpl-centre-barcelona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/benediccio-nou-local-cpl-centre-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=kxj52YgH7kE
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secció de llibres infantils i juvenils, trameten 
subscripcions a revistes nacionals i internaci-
onals, tenen serveis d’enquadernació i venen 
objectes pel culte.

Llibreria Bíblica AlfaOmega (Barcelona): 
És creada l’any 1995 per un grup cristià, amb 
la intenció de contribuir a la divulgació de 
l’Evangeli a través dels llibres. Anys després 
compren l’editorial Oasis i el 2005 passen a 
dir-se Llibreria AlfaOmega. S’adrecen a tot el 
poble cristià. Per tant, hi trobareu varietat de 
continguts. No només fan venda a la botiga 
del centre de Barcelona, al passeig de Sant 
Joan, sinó que també distribueixen a la resta 
de l’Estat i a d’altres països de la comunitat eu-
ropea.

Llibreries Troa (Barcelona, Girona i Valèn-
cia): Llibreria generalista d’inspiració cris-
tiana, compta amb cinc establiments amb 
diferents noms: Garbí, IESE, UIC, Empúries 
i Ideas. La marca es va constituir el 13 de de-
sembre de 1951 i té dos objectius: aconseguir 
que la gent llegeixi més i millor, i fomentar la 
formació de la persona i el desenvolupament 
de la societat des d’una concepció cristiana.

Librería Santo Domingo (Barcelona): Té la 
vocació de reunir tots els textos de diverses 
tradicions i cultures del món dins d’una tenda 
del barri gòtic de Barcelona. Podreu descobrir 
llibres de budisme, taoisme, hinduisme, cris-
tianisme, sufisme i càbala, a part d’altres afins 
a l’exploració de la consciència. També orga-
nitzen activitats com tallers, presentacions i 
escapades de cap de setmana.

Llibreria Santa Anna (Granollers): Rep el 
nom de la capella que la corona, Santa Anna. 
Aquesta capella va ser construïda l’any 1563 
on avui hi ha el mercat Sant Carles de Grano-
llers, i va ser destruïda el 1862. Fins el 1864 no 
es refà en un altre local. Ja fa més de quaranta 
anys, el 1981, s’obre la llibreria als baixos de la 
capella gràcies a un grup de la parròquia de 
Sant Esteve de Granollers que ho proposen al 
rector Blai Blanquer. El 2013 es constitueix 
com a Fundació. Hi trobareu articles religio-
sos, imatges, espelmes, estampes, productes 
de regal i productes monàstics.

Llibreria Catòlica (Reus): La llibreria catòlica 
activa des de 1916. Abans, amb el nom d’Anti-
ga Impremta catòlica, ubicada al carrer Santa 

Anna. L’actual propietari, Julio Ortega, és el 
successor d’aquesta llibreria i ja fa set anys que 
s’encarrega de la Llibreria Catòlica que ara es 
troba al carrer de Sant Llorenç. No ha sigut fà-
cil mantenir les despeses d’una llibreria, però 
gràcies a la vida parroquial la llibreria manté el 
seu objectiu: difondre la fe catòlica a través de 
la lectura. A més de literatura catòlica com bí-
blies, llibres litúrgics o llibres infantils, també 
venen imatges religioses, rosaris, estampetes, 
vi, dolços i tota mena de material religiós.

Librería San Jorge (Alacant): La llibreria de 
l’avinguda del General Marvá la funda Igna-
cio Pastor Martínez el 1991; i les altres dues 
llibreries que es troben en Alacant neixen deu 
anys més tard. Tenen un mercat de caràcter 
cristià i per això venen llibres catòlics, llibres 
infantils i articles de litúrgia i religiosos. A part 
de ser llibreria oberta al públic, també fan ser-
vei a parròquies i sacerdots. 
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Papa Francesc: “Cal saber llegir la tristesa”

PAPA FRANCESC
A LES HOMILIES DEL PAPA FRANCESC

Catequesi sobre el Discerniment:

7. La qüestió del discerniment. La desolació

El discerniment, com hem vist en catequesis an-
teriors, no és especialment un procediment lò-
gic; se centra en les accions, i les accions també 
tenen una connotació afectiva, que cal reconèi-
xer, perquè Déu parla al cor. Entrem aleshores 
en la primera modalitat afectiva, objecte del dis-
cerniment, és a dir la desolació. De què es tracta?

La desolació ha estat definida de la següent 
manera: «La foscor de l’ànima, l’agitació in-

terior, l’impuls cap a les coses baixes i terre-
nals, la inquietud deguda a diverses agitaci-
ons i temptacions: així l’ànima s’inclina a la 
desconfiança, no té esperança, no té amor, es 
troba mandrosa, tèbia, trista, com si estigués 
separada del seu Creador i Senyor» (S. Ignasi 
de L., Exercicis espirituals, 317). Tots ho hem 
experimentat. Crec que d’una manera o altra 
hem viscut això, la desolació. El problema és 
com llegir-la, perquè ens ha de dir alguna cosa 
important, i si tenim pressa per desfer-nos-en, 
correm el risc de perdre’ns. A ningú li agrada 
estar desolat, trist: això és veritat. Tots voldrí-
em tenir sempre una vida joiosa, alegre i plena. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/40264
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Però això, a més de no ser possible – perquè no 
és possible –, tampoc no seria bo per a nosaltres. 
De fet, el canvi d’una vida orientada al vici pot 
partir d’una situació de tristesa, de remordiment 
pel que s’ha fet. L’etimologia d’aquesta parau-
la és molt bonica, “remordiment”: el remordi-
ment de la consciència, això ho sabem tots. Re-
mordiment: literalment és la consciència la que 
mossega, que no ens deixa en pau. Alessandro 
Manzoni, en la seva obra Promessi sposi, ens va 
fer una esplèndida descripció del remordiment 
com una ocasió per canviar la vida. Es tracta 
del cèlebre diàleg entre el cardenal Federico 
Borromeo i l’Innominat, que, després d’una nit 
terrible, es presenta destruït pel cardenal, que 
s’adreça a ell amb paraules sorprenents: «“Tens 
una bona notícia per donar-me, i me la fas es-
perar tant?”. “Una bona notícia, jo?” – diu l’altre. 
“Tinc l’infern en el cor […]. Digues-me, si ho 
saps, quina és aquesta bona notícia”. “Que Déu 
t’ha tocat el cor i et vol fer seu”, respongué tran-
quil·lament el cardenal» (cap. XXIII). Déu toca 
el cor i alguna cosa et ve dintre teu, la tristesa, el 
remordiment per alguna cosa, és una invitació 
a començar un camí. L’home de Déu sap ado-
nar-se profundament del que es mou en el cor.

És important aprendre a llegir la tristesa. Tots sa-
bem què és la tristesa: tots. Però la sabem llegir? 
Sabem què significa per a mi aquesta tristesa 
d’avui? En el nostre temps, la tristesa – es con-
sidera sobretot negativament, com un mal que 
cal evitar a qualsevol preu, i en canvi pot ser un 
indispensable senyal d’alarma per a la vida, con-
vidant-nos a explorar paisatges més rics i fèrtils 
que la fugacitat i l’evasió no ens ho permeten. 
Sant Tomàs defineix la tristesa com un dolor de 
l’ànima: com els nervis pel cos, desperta de nou 
l’atenció davant un possible perill, o un bé aban-
donat (cf. Summa Th. I-II, q. 36, a. 1). Per això, és 
indispensable per a la nostra salut, ens protegeix 
perquè no ens perjudiquem nosaltres mateixos 
o els altres. Seria molt més greu i perillós no tenir 
en compte aquest sentiment i seguir endavant. 
La tristesa a vegades funciona com un semàfor: 
“Atura’t, atura’t! Ara està vermell. Atura’t”.

Per als qui tenen ganes de fer el bé, la tristesa 
és un obstacle amb el qual el temptador ens vol 
desanimar. En aquest cas, s’ha de fer exacta-
ment el contrari del que se’ns proposava, deci-
dits a continuar a fer el que se’ns proposava de 
fer (cf. Exercicis espirituals, 318). Pensem en la 

feina, en l’estudi, en la pregària, en un compro-
mís assumit: si els deixem tan bon punt sentim 
avorriment o tristesa, no acabaríem mai res. 
Aquesta és també una experiència comuna a la 
vida espiritual: el camí del bé, recorda l’Evan-
geli, és estret i fa pujada, requereix lluita, vèn-
cer-nos nosaltres mateixos. Començo a pregar, 
o em dedico a una obra bona i, sorprenentment 
en aquest moment se m’acudeixen coses que 
he de fer urgentment – per no pregar i per no fer 
les coses bones. Tots tenim aquesta experièn-
cia. És important que aquells que volen servir 
el Senyor no es deixin guiar per la desolació. I 
això que … “Però no, no en tinc ganes, això és 
avorrit …”: aneu amb compte. Malauradament, 
alguns decideixen abandonar la vida de pregà-
ria, o l’elecció feta, el matrimoni o la vida religi-
osa, impulsats per la desolació, sense aturar-se 
abans a llegir aquest estat d’ànim, i sobretot 
sense l’ajut d’un guia. Una regla sàvia és no fer 
canvis quan s’està trist. Més endavant ja hi hau-
rà temps sense l’estat d’ànim del moment per 
veure la bondat o no de les nostres eleccions.

És interessant constatar, en l’Evangeli, que Je-
sús rebutja les temptacions amb una actitud 
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de fermesa decidida (cf. Mt 3,14-15; 4,1-11; 16,21-
23). Les situacions de prova arriben de diverses 
parts, però sempre troben en Ell aquesta fer-
mesa, decidida a complir la voluntat del Pare, 
fracassen i deixen d’obstaculitzar el camí. En la 
vida espiritual la prova és un moment impor-
tant, la Bíblia ho recorda explícitament i diu 
així: «Si et presentes per servir al Senyor, prepa-
ra’t a la temptació» (Sir 2,1). Si tu vols seguir el 
bon camí prepara’t: hi haurà obstacles, hi haurà 
temptacions, hi haurà moments de tristesa. És 
com quan un professor examina l’alumne: veu 
que l’alumne coneix els punts essencials de la 
matèria, no insisteix: ha superat la prova. Però 
ha de superar la prova.

Si sabem passar per la solitud i la desolació amb 
obertura i consciència, en podem sortir refor-
çats en l’aspecte humà i espiritual. Cap prova 
queda fora del nostre abast; cap prova serà su-
perior al que nosaltres podem fer. Però no fu-
gim de les proves: mirem què significa aquesta 
prova, què significa que jo estic trist: per què 
estic trist? Què significa que jo ara em trobo de-
solat? Què significa que jo estic desolat i no puc 
seguir endavant? Sant Pau recorda que ningú 
és temptat més enllà de les seves possibilitats, 
perquè el Senyor no ens abandona mai i, amb 
Ell a prop nostre, podem vèncer totes les temp-
tacions (cf. 1 Cor 10,13). I si avui no les vencem, 
aixequem-nos de nou, caminem i les vencerem 

demà. Però no ens quedem morts – diguem-ho 
així – no ens quedem vençuts per un moment 
de tristesa, de desolació: endavant sempre. Que 
el Senyor et beneeixi en aquest camí – valent! – 
de la vida espiritual, que és caminar sempre.

Traducció: Josep M. Torrents.
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