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La setmana a les xarxes

Uns dels temes que ha aixecat més interès aquesta setmana és el de les capelletes 
de visita domiciliària. Una realitat aparentment desconeguda i d’altres temps. 
Però arran de la notícia, diverses comunitats ens han fet arribar missatges explicant 
com mantenen aquesta tradició. Les capelletes poden ser peces de museu, 
però és una tradició ben viva. 
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“Estic llegint el llibre que em vas recomanar. 
M’aclareix, m’agrada, i a pesar de tot em sona a 
defensa, a demostració, segurament per respon-
dre a altres que dubten de l’existència de Jesús o 
que pensen que la seva història cal entendre-la al 
peu de la lletra... Saps, el llibre no és polèmic, però 
segur que quan es va escriure despertà polèmica. 
No sé situar-lo. Em falta quelcom. Diguem-ho tu, 
si us plau, amb tota claredat, què en penses.”

Abans de respondre vaig reflexionar sobre què po-
dia passar a l’interior del meu amic. Li agradava 
la lectura, situava Jesús en el marc d’una realitat 
fiable; però segurament volia més, despertava a la 
necessitat de fer un pas endavant.

“T’entenc. L’autor es va cenyir al que el subtítol 
diu: aproximació històrica sobre Jesús. El llibre, 
però, està escrit per algú que no analitza la his-
tòria com si es tractés de matemàtiques. L’autor 
creu en Jesús, segurament es considera deixeble 
seu i vol ajudar aquells que estan mal informats 
o aquells que voldríem creure.”

Després d’enviar-li aquesta resposta em vaig que-
dar amb el dubte de si havia estat prudent. Soc 
tan contrari a fer propaganda o intentar impres-
sionar.

Però quina no va ser la meva sorpresa quan em 
va respondre.

“Sí, tens raó. Precisament sento que en relació 
a l’existència real històrica de Jesús em manca 
un element. Si ell avui visqués, intentaria tro-
bar-lo, veure’l. I xerraria amb ell no tant de les 
dades històriques del passat com del que visc, 
de la meva buidor i de les ganes de ser i de viure 
d’una manera nova. La seva història em resulta 
sorprenent i atractiva. Però és història al cap i a la 
fi. Avui se’l pot trobar? O és un somni?” La meva 
resposta: “Sí que es deixa trobar.” (Ara estem par-
lant per WhatsApp)

“A on?” ... “No lluny... A la teva vida.” Quin silenci!!!

jesús renau | llegir al web +  

Segona conversa sobre Jesús

PER JESÚS RENAU 
A VISIÓ POSITIVA

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/segona-conversa-sobre-jesus-250437
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visi-positiva


Dv, 31/01/2020 | Catalunya Religió | núm. 684 | PANORÀMICA

El tema nadalenc de la llum es repeteix en 
aquesta nova manifestació del Senyor. Ell és la 
llum plena. Però cadascú pot tancar-se o obrir-
se a aquesta llum. Per això és signe de contra-
dicció, caiguda pels que la refusen i salvació pel 
que l’accepten.

Qui és Déu? Aquí tenim una resposta. Déu és 
l’Inevitable. La Llum plena. La que ablaneix la 
cera i endureix el fang. La que il·lumina el camí 
o cega els ulls dels que es neguen a mirar-lo: els 
obstinats i creguts que no en volen saber res.

Cal tenir ben clara una cosa: La fidelitat a la fe 
pot resultar molt i molt incòmoda. Per què? 

Perquè pot convertir-se en espasa de ferro, o 
d’or, o de fusta, però que igualment fa i farà mal.

Els que anem amb les candeles enceses reco-
neixem a Jesús com l’únic Salvador en la vida i 
en la mort. En la vida perquè ens allibera de tota 
mena d’egoismes insolidaris. I en la mort perquè 
ens obrirà les portes del Paradís. I quin serà el 
camí que ens hi conduirà? El camí de les bones 
obres. Tenim clares quines són les nostres?

La Candelera. La Presentació del Senyor
Barcelona, 2 de febrer de 2020

josep llunell | llegir al web +  

Anar amb les candeles enceses

PER JOSEP LLUNELL 
A LES HOMILIES A SANT FELIP NERI

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-sant-felip-neri/anar-candeles-enceses-250796
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-sant-felip-neri


Dv, 31/01/2020 | Catalunya Religió | núm. 685 | TRADICIONS

Si la gent no es desplaça al lloc de culte per 
pregar, serà la capella que els anirà a buscar. 
Aquesta lògica que podríem atribuir a la “nova 
evangelització”, amaga una pràctica estesa ar-
reu del país i de més de cent anys d’història. 
Són les capelletes de visita domiciliària. Una 
tradició invisible que va cridar l’atenció del jove 
Víctor Rodríguez, ara fa uns dotze anys. “El fet 
que una capella arribés a les cases em va captar 
molt l’interès”, explica.

Per protegir-les de l’oblit, ha restaurat i conser-
vat prop de quaranta peces, que ha anat adqui-
rint en webs de col·leccionistes, encants i mer-
cats de segona mà. Aquests dies es poden veu-
re a la Casa de la Sardana de Barcelona, a l’ex-
posició ‘Circuits invisibles de devoció popular’. 
Aquest dimecres s’ha inaugurat la mostra amb 
una conferència de Joan Arimany Juventeny, 
expert en religiositat popular.

Víctor Rodríguez Íñigo (Barcelona, 1987) és 
politòleg de formació i s’ha dedicat a la gestió 
cultural. És patró de la Fundació Maurí de La 
Garriga, al Vallès Oriental, on resideix. Fa sis 
anys que és tècnic a la Casa de la Sardana, que 
és també Casa de la Festa, a Barcelona.Què són les capelletes de visita domiciliària?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/circuits-invisibles-devocio-popular
http://www.fmauri.entitats.lagarriga.cat/
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Parlar de capelletes de visita domiciliària és 
mostrar una xarxa de veïnatge que el col·lecci-
onista va apreciar des del primer moment: “Des 
de l’associacionisme em va sobtar molt que el 
veïnat estigui enllaçat i comunicat”, apunta 
Rodríguez, a raó dels itineraris que fan les ca-
pelles. Expliquem a continuació els principals 
elements compartits per aquestes capelletes 
que visitaven les cases.

L’itinerari. La capelleta circula cada dia de la 
setmana per una casa, fins a passar per una 
trentena de cases, de manera que cada família 
la té un cop al mes. El calendari de l’itinerari 
queda recollit amb el llistat amb el nom dels 
veïns i l’ordre del circuit, al dors o la part fron-
tal de la capella. Al final de la llista hi ha la per-
sona cel·ladora, que cuida de la capelleta.

Els elements comuns. Què comparteixen, 
aquestes capelletes ambulants? Com el seu 
nom indica, “de visita domiciliària”, són pensa-
des per a ser transportades. Tenen una nansa a 
la part superior, que permet portar-les amunt i 
avall. I van protegides, amb un vidre i unes por-
tes. També contenen un llibret d’instruccions 
sobre com s’ha de rebre i acomiadar la capella, 

amb unes pregàries, i les normes de comporta-
ment davant de la capella. Les pràctiques o els 
carnets estan més institucionalitzats en el cas 
de la Sagrada Família. També tenen en comú la 
guardiola a la base i el llistat de veïns i cases per 
on circulava.

L’origen. Les capelles més primitives són les 
dels ermitans o plegadors, que les feien servir 
per predicar i captar. Circula, per exemple, una 
capella originària d’ermità amb l’advocació de 
la Mare de Déu de Montgrony. Però qui les va 
estendre per Catalunya, des de principis del se-
gle XX, va ser el pare Manyanet, fundador dels 
Fills de la Sagrada Família. Volia que hi hagués 
un Natzaret a cada casa i promoure la devoció 
a la Sagrada Família en l’àmbit familiar. La gent 
acostumava a dir que els portaven “la Sagrada 
Família”, no pas una capella.

La finalitat. Les capelletes de visita domi-
ciliària són una manera de portar la fe a les 
llars i a les famílies que no es podien costejar 
una capella particular. Serveixen com a ele-
ment de devoció popular, perquè les famílies 
puguin, en un espai íntim, mantenir un fil 
de pregària. Les primeres capelles es van fer 

amb aquest sentit més devocional o pietós. 
Després es va veure que, a banda de servir 
per pregar, es podien recaptar diners per les 
missions o per la congregació. Per exemple, 
algunes capelles finançaven l’edició d’una 
revista de pietat, com la dels pares Passionis-
tes que, a Barcelona, porten la parròquia de 
Santa Gemma. Per això, al cap d’uns anys, les 
capelles incorporen la guardiola. Alguns dels 
carnets que tenien les famílies expliquen 
aquesta finalitat. I conviu així una doble mis-
sió: la pastoral o religiosa, i la recaptatòria, 
que permet també estendre la pràctica amb 
noves capelles.

Les advocacions. La col·lecció mostra cape-
lles amb imatges ben diverses, des de santa 
Gemma Galgani i sant Gabriel de la Doloro-
sa amb la Passió de Crist i la marededéu sota 
la Creu. La capella del pa de sant Antoni, que 
mostra una de les tasques dels franciscans: la 
caritat. També n’hi ha de la Milagrosa, que a 
Espanya és de les que més circula, o del Sagrat 
Cor, que porten els religiosos d’aquesta con-
gregació, impulsors, com el pare Manyanet, 
de les capelletes. On hi ha missioners del Sa-
grat Cor, han fet circular capelles de la Mare de 
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Déu del Sagrat Cor. També hi ha imatges de Je-
sús en el calvari, el Cor de Maria i el pare sant 
Antoni Maria Claret, la capella “la enfermera” 
dedicada a la marededeu del “perpetuo socor-
ro” que, molt probablement, servia per visi-
tar malalts, o la capella de la bona mort, amb 
la mort de Sant Josep al costat de Jesús i de 
Maria. La més curiosa de tota la col·lecció: una 
marededéu feta de ganxet, una picada d’ull al 
col·leccionista.

La localització. Arreu del territori hi ha hagut 
capelletes, tant als pobles com a les ciutats. A 
la col·lecció de Víctor Rodríguez hi ha capelles 
que han circulat per la Diagonal de Barcelona. 
La col·lecció abasta cent anys en història de ca-
pelles. N’hi ha que tenen just deu anys i d’altres 
que són centenàries.

La qualitat dels materials. Depenent dels bar-
ris o de la condició de les famílies o del pressu-
post de la parròquia, hi ha capelles més luxoses 
i n’hi ha de més austeres, com les que circula-
ven per barris de menestrals. Trobem capelles 
planes amb una sola imatge, que pot ser un 
marc de fotos o una pintura a l’oli, amb la nansa 
superior per transportar i una guardiola. La ma-

joria d’imatges són fetes de guix i també hi ha 
plaques amb relleu. La categoria artística varia 
en funció de la qualitat de la talla, la pintura que 
utilitzen, el detall i la riquesa en la decoració. 
Dues imatges aparentment idèntiques poden 
amagar qualitats contrastades: ho determina si 
els ulls de les imatges són de vidre o pintats, si 
els daurats del vestits són més rics; la simplici-
tat o ornamentació de les corones dels sants… 
Entre unes i altres el pressupost de creació 
artística es pot triplicar. La gran majoria s’han 
fabricat a l’Art Cristià d’Olot i també d’altres fà-
briques ja desaparegudes, com per exemple les 
Arts religioses d’Olot. 

El format. Entre les capelles hi ha diferències no 
només en l’advocació sinó també en el recepta-
cle, la caixa de fusta. Pel que fa al volum, les ca-
pelles antigues eren molt més grans i pesades. A 
mesura que la gent s’ha anat fent gran i ha volgut 
mantenir la tradició, moltes parròquies han en-
carregat a fusters o a cases d’imatgeria la cons-
trucció de capelles més petites i lleugeres.

El finançament. En un determinat moment, les 
capelles es construeixen amb un calaixet amb 
una ranura per poder-hi posar monedes, com a 

forma de captació de fons per les missions de 
les congregacions o ordes de l’advocació concre-
ta de la capella, o bé per a la parròquia. Actual-
ment, la capta que resulta en acabar l’itinerari, la 
recull la persona que fa de cel·ladora –acostuma 
a ser una dona– i la fa arribar a Càritas. Pel que fa 
al manteniment, els mateixos fidels, amb les al-
moines, són els qui han arranjat i mantingut les 
capelles quan s’han fet malbé.

La propietat. La parròquia és qui n’ostenta la 
propietat i la majoria són dedicades a la Sagra-
da Família. Però si a la població on circulen hi 
ha congregacions o ordes religiosos, l’advocació 
de la capella coincideix amb el sant fundador 
o patró. És el cas del salesians que són a Ripoll, 
amb capelles dedicades a Maria Auxiliadora, 
o a Berga, amb els franciscans i les capelles de 
sant Antoni, que circulaven per Berga i tenien 
com a principi i fi el convent de sant Francesc 
de Berga. Algunes de les que han deixat de circu-
lar, s’exposen avui a la sagristia o en una capella 
lateral de la parròquia a la que estaven adscrites.

El canvi d’hàbits. Aquesta tradició de devo-
ció popular ha continuat amb les generacions 
més grans. Però la manca de relleu no només 

https://www.elartecristiano.com/
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s’explica per un canvi generacional i un procés 
de la secularització, amb el tall en la transmis-
sió religiosa. Sinó que també hi ha hagut un 
canvi d’hàbits: amb la jornada laboral d’avui, 
la majoria de dies no hi ha ningú a casa fins al 
vespre, mentre que abans la dona sempre era a 
casa, algú o altre podia fer la recepció de la ca-
pella i potser eren els nens qui la portaven a la 
següent casa. Avui costa assumir el compromís 
associat al relleu de les capelles.

El pas del temps. Algunes de les capelles tenen 
signes visibles del seu ús, com les marques per 
la flama de les espelmes, sobre la fusta. Algu-
nes capelles també han perdut les portes o fins 
i tot la imatge de l’interior que el col·leccionista 
ha substituït per una de nova.

Benedicció anual. Les capelletes de la Sagrada 
Família s’apleguen cada any en una missa espe-
cial en què es beneeixen les capelles. A Grano-
llers, per exemple, ho van fer a finals de desem-
bre, per la festivitat de la Sagrada Família.

La invisibilitat. Fa de mal dir quantes capelles 
circulen a dia d’avui. Dues generacions enrere, 

són moltes les padrines que les recorden. Caldria 
preguntar a cada parròquies si a dia d’avui en te-
nen d’actives. Mínim un cop l’any, les cel·ladores 
passen comptes del que han recaptat amb les 
guardioles per a Càritas. Però si no fan la missa 
per reunir i beneir les capelles, no se sap quines 

mantenen activa l’itinerància. Són circuits de de-
voció popular, encara avui, invisibles.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/que-son-capelletes-visita-domiciliaria
https://youtu.be/akFjarmvc0U
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La Fundació Educativa Dominiques de l’Ense-
nyament va presentar aquest dimecres al col·le-
gi de Vallirana el sistema de protecció al menor 
que té implantat a les set escoles de la seva xarxa 
educativa. En un acte a l’escola de Vallirana es va 
explicar a la comunitat educativa, famílies i ins-
titucions implicades en la protecció del menor 
el sistema que s’ha elaborat els darrers anys.

Es va destacar l’educació emocional com a 
factor clau de prevenció i empoderament dels 
infants i joves. I, sobretot, la necessitat de com-
prometre-hi tota la comunitat educativa i tota 
la societat. Com més implicació de tots, més tu-
pida és la xarxa de protecció dels menors. 

Pilar Contreras, directora general de Centres 
Concertats i Centres Privats del Departament 
l’Educació de la Generalitat de Catalunya, va 
tancar l’acte i va recolzar el plantejament global 
del sistema de prevenció i actuació de les Do-
miniques: “Ho esteu fent molt bé”. Contreras va 
fer una crida als alumnes i famílies a aprofitar 
els instruments de protecció del sistema: “que 
tothom es comprometi a ajudar, a no callar”.

La representant del Departament d’Educació 
va agrair la participació en l’acte de represen-
tants de les associacions de pares i mares, dels 
Mossos d’Esquadra i d’un dels centres educa-
tius públics de Vallirana, l’IES Vall d’Arús. Con-

Les Dominiques expliquen com enfortir 
la xarxa de protecció als menors a Vallirana
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treras va demanar que no es confronti el siste-
ma públic i concertat davant d’un repte que cal 
respondre en xarxa. El que cal fer és “emmira-
llar-se en els qui ho fan bé”. Finalment va agrair 
“la valentia amb la que parleu del tema després 
del que s’ha viscut a Vallirana els darrers temps. 
Us felicito per la manera d’actuar”.

“La nostra prioritat”

La presidenta de la Fundació Educativa Domi-
niques de l’Ensenyament, la germana Arantxa 
Sanz, també va destacar “el compromís de l’es-
cola de Vallirana i de totes les escoles cristia-
nes i del país en la protecció dels menors”. Els 
alumnes “han de ser la nostra prioritat i és el 
que ens han mogut sempre, perquè tota acció 
ha d’estar pensada pel seu propi bé i futur”.

Sanz va recordar que fa uns mesos l’escola de 
Vallirana va ser “centre de polèmica i contro-
vèrsia” i que “hi ha hagut dolor i patiment” 
però que la resposta és “l’acció conjunta de 
tota la societat”. Va explicar que la Fundació té 
una “compromís explícit i irrenunciable” i que 
aposta per “una xarxa que ens protegeix i ens 
acompanya. Una xarxa formada per molts nu-

sos. Com més nusos, més tupida, més extensa, 
més forta i més connectada... més segura i més 
confiança genera”.

En els parlaments finals, també va intervenir el 
secretari general de la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya, el pare Enric Puig. Va remarcar el 
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compromís de “totes les escoles cristianes” en la 
protecció dels menors i el seu treball d’implan-
tació de protocols, programes i sistemes d’actu-
ació i prevenció. Representant l’Ajuntament de 
Vallirana, va intervenir la regidora d’Educació, 
Isabel Villafaina, que també va reconèixer “el 
compromís de la direcció de l’escola” i el treball 
realitzat. Alhora va expressar el compromís d’en-
fortir el treball conjunt de tots els agents socials i 
institucions de la població contra l’assetjament. 

“Alumnes que es cuiden els uns als altres”

La psicòloga de l’escola Domiques Vallirana, 
Gemma Carbó, va presentar el sistema de pro-
tecció dels menors que s’ha treballat els darrers 
anys i s’ha implantat a les set escoles de la Funda-
ció de les Dominiques. “El cor del nostre sistema 
és que els alumnes es cuidin els uns als altres”, 
va explicar Carbó com a exemple de la centrali-
tat que té l’educació emocional en la protecció 
dels alumnes. Va recordar que els educadors i 
les famílies “no som jutges, ni metges, ni polici-
es” i que la clau en l’entorn educatiu “és treba-
llar junts: quan més units estiguem professors, 
alumnes i famílies, més espais de protecció”.

La presentació va incloure també una taula 
rodona amb representants de diversos sectors 
implicats en la protecció dels menors. Des de 
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Mi-
quel Mateo va explicar que la prioritat de tots 
els protocols que s’han aplicat en aquest àm-
bit “és que els menors se sentin protegits en 
les nostres escoles i que tots siguem capaços 
d’escoltar i detectar”. La directora de l’IES Vall 
d’Arús de Vallirana, Maria Bajo, va destacar la 
importància de dedicar hores i recursos a la 
prevenció i que es generi “la confiança de la fa-
mílies amb la comunitat educativa”.

El caporal dels Mossos d’Esquadra de Sant Vi-
cenç dels Horts, Marc Solans, va destacar la 
tasca preventiva que realitzen des de la policia 
amb formació a les escoles, especialment en els 
riscos dels menors que s’endinsen sense forma-
ció i acompanyament en el món digital. Sobre 
els casos d’assetjament va insistir en la mediació 
com a forma més efectiva per tractar-lo, “perquè 
la denúncia sempre ha de ser l’últim recurs”.

Finalment, la presidenta de l’AMPA de les do-
miniques de Vallirana, Marta Yebra, va descriu-

re el compromís necessari dels pares i mares 
en aquesta xarxa: “El sistema de protecció ens 
ha d’aportat tranquil·litat a les famílies, però al 
mateix temps ens demana una gran responsa-
bilitat”. També va demanar ser conscients que 
“és igual d’important el que li pugui passar al 
nostre fill si és assetjat, que veure què podria 
portar als nostres fills a ser assetjadors”.

La directora de les Dominiques de Vallirana, 
Ana Fernández, va obrir l’acte traslladant “la 
nostra preocupació i el nostre compromís amb 
la defensa dels menors, que no ve d’ara”. I que 
l’objectiu de l’acte era compartir el treball fet: 
“explicar, compartir les nostres experiències i 
sumar. Aquesta és la millor manera de contri-
buir a la defensar del menor”. L’acte es va tan-
car amb una intervenció de representants dels 
alumnes de 4t d’ESO. Amb una xarxa de llana 
van mostrar de manera visual “la xarxa que 
ens protegeix” i com “ens sentim recolzats pels 
nostres professors”.

dominiques vallirana | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/dominiques-expliquen-com-enfortir-xarxa-proteccio
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Quatre nous màrtirs catalans i un nou venera-
ble, de tres etapes històriques ben diferents: el 
segle XIX, la Guerra Civil i la violència militar 
a Llatinoamèrica. Els caputxins de Catalunya 
compten amb tres nous màrtirs reconeguts 
per la Santa Seu: fra Benet de Santa Coloma de 
Gramenet, fra Oriol de Barcelona i fra Domè-
nec de Sant Pere de Riudebitlles, que van ser 
assassinats a Manresa entre el 24 de juliol i el 
6 d’agost de 1936. Després del decret del papa 
Francesc que reconeix el martiri, el caputxins 
prepararan la cerimònia de beatificació que es 
farà a Catalunya.

Entre nous beats màrtirs també hi ha el mis-
sioner català Josep Maria Gran, Missioner del 
Sagrat Cor, que va ser assassinat pels militars el 
1980 Guatemala. Gran ha estat reconegut dins 
d’una causa amb deu màrtirs víctimes de la de-
fensa dels drets humans a Guatemala.

Alhora, el decret també inclou del reconei-
xement de les virtuts heroiques del canonge 
de Girona Joaquim Masmitjà, fundador de 
la Congregació de les Missioneres del Cor de 
Maria.

El Papa reconeix el martiri de caputxins 
catalans i del missioner Josep Maria Gran
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Tres caputxins assassinats a Manresa 
a l’inici de la Guerra Civil

Els tres caputxins de Manresa, fra Benet de 
Santa Coloma de Gramenet, fra Oriol de Bar-
celona i fra Domènec de Sant Pere de Riude-
bitlles, van ser assassinats en diversos dies 
després del 22 de juliol de 1936, quan el seu 
convent va ser ocupat i arrasat. Reunits i in-
formats de la dramàtica situació, els frares van 
evacuar el convent i van buscar refugi en llocs 
més segurs.

Fra Benet de Santa Coloma de Gramenet (Jo-
sep Domènec Bonet) va néixer el 1892 a Santa 
Coloma de Gramenet i va ingressar a l’Orde dels 
Frares Caputxins Menors el 1909. Va fer la pro-
fessió religiosa solemne el 1913 i va ser ordenat 
sacerdot dos anys després. Va ser mestre de 
novicis, definidor i guardià provincial del con-
vent de Manresa. Quan va fugir va trobar refugi 
en una casa de camp anomenada Casajoana, a 
prop de Manresa, que el 6 d’agost de 1936 va as-
saltar un grup de milicians. Van voler forçar-lo 
a blasfemar, però ell s’hi va negar categòrica-
ment. Després va ser conduït al lloc anomenat 
La Culla, on va ser assassinat el mateix dia.

Fra Oriol de Barcelona (Jaume Barjau i Martí) 
va néixer el 1891 a Barcelona. El 1906 va ingres-
sar a l’Orde dels Frares Caputxins Menors, el 
1911 va fer la professió religiosa solemne i va ser 
ordenat sacerdot el 1915. Va ensenyar Litúrgia, 
hebrea i història eclesiàstica al teologat de Sar-
rià. Des de 1925 va viure al convent de Manresa. 
Obligat a abandonar el convent, el 24 de juliol 
de 1936 va ser identificat pels milicians mentre 
portava la comunió a una monja clarissa. Con-
duït amb un camió just fora de la ciutat, va ser 
afusellat.

Fra Domènec de Sant Pere de Riudebitlles (Joan 
Romeu i Canadell) va néixer el 1882 a Sant Pere 
Riudebitlles, va ingressar a l’Orde dels Frares 
Caputxins Menors el 1908, va fer professió reli-
giosa solemne el 1912 i va ser ordenat sacerdot 
el 1917. Va ser enviat a una missió a Costa Rica i 
Nicaragua, on va romandre fins al 1930. Tornant 
a Catalunya, va viure al convent de Manresa. 
Després d’abandonar el convent el dia que va ser 
ocupat, va ser localitzat pels milicians la nit del 
27 al 28 de juliol de 1936 i va ser afusellat.

En el tres casos s’han documentat que en el mo-
ment de la captura no van dubtar a revelar la 

seva identitat religiosa. També van patir una fe-
rocitat particular, sent sotmesos a tortures i mal-
tractaments abans de l’execució. Els cadàvers 
dels tres frares van ser trobats per la Creu Roja. 
Els tres havien estat arrestats juntament amb 
laics que després van ser alliberats, mentre que 
només els frares van ser afusellats sense judici. 

El 2015 ja es va fer una beatificació de 26 màr-
tirs caputxins assassinats a Catalunya a la Cate-
dral de Barcelona.

Al costat dels més pobres i indígenes

Entre altres martiris reconeguts aquest diven-
dres pel papa, també hi ha diverses víctimes 
de violència paramilitar a Guatemala durant 
els anys 80. Concretament tres religiosos i set 
laics. Entre ells, hi ha el sacerdot català Josep 
Maria Gran Cirera, Missioner de Sagrat Cor, 
nascut a Barcelona el 1945 i assassinat el 1980 
quan només tenia 36 anys.

El seu martiri, segons la Santa Seu, s’inclou dins 
“d’una persecució prolongada i sistemàtica de 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/deu-nos-vostra-fe-valenta-germans-martirs
http://www.celam.org/observatoriosociopastoral/img_noticias/docu4d0e346231f38_19122010_1135am.pdf
http://www.celam.org/observatoriosociopastoral/img_noticias/docu4d0e346231f38_19122010_1135am.pdf
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l’Església com a compromesa amb la protecció 
de la dignitat i dels drets dels pobres”.

Missioner del Sagrat Cor des de 1966, després 
d’un període pastoral a València, el 1975 va 
anar de missioner a Guatemala. Va ser destinat 
a Santa Cruz del Quiché i el 1978 va ser enviat 
a la parròquia de Sant Gaspar a Chajul, una de 
les comunitats perifèriques al nord del país i 
fortament militaritzada. La seva tasca pastoral 
va ser a la diòcesi “al costat dels més pobres i 
indígenes, massacrat pel silent genocidi realit-
zat per les autoritats militars”.

El foc provocat a l’ambaixada d’Espanya, on 
van morir 39 persones, la majoria pagesos i 
alguns catequistes de Quiché, va causar una 
gran agitació social a la zona. El comandant 
militar de la vila el va citar i li va retreure que 
els sacerdots i religioses eren els responsables 
del que passava al nord de Quiché i que s’atin-
gués a les conseqüències. Al mateix temps hi 
va haver diverses amenaces directes contra 
els sacerdots i els catequistes.

Poc després, durant una gira missionera, va ser 
advertit el perill que corria, però no va desistir 

de la seva activitat pastoral, ni va canviar els 
plans. Però va tractar de dissuadir sense èxit al 
sagristà que l’acompanyava perquè s’amagués. 
Domingo del Barrio Batz, un laic casat i amb 
fills, va decidir continuar amb ell. Finalment, 
advertits per uns comerciants que elements de 
l’exèrcit els esperaven a prop per matar-los, el 
pare Gran es van agenollar per pregar i els dos 
van continuar el camí. Van caure metrallats per 
l’esquena el 4 de juny de 1980.

El llavors bisbe de Quiché, Juan Gerardi –que 
després es va haver d’exiliar–- va denunciar 
amb força aquest i altres assassinats: “No els 
donin orella a les veus que volen enfangar 
aquest testimoni. No donin vostès orelles a 
aquells que diuen que als capellans cal ma-
tar-los, perquè són comunistes. Germans, no! 
Part d’aquesta persecució religiosa és la cam-
panya de desprestigi i difamació que han vin-
gut patint bisbes, sacerdots i religioses, que 
tendeix a crear un clima de desconfiança el 
poble catòlic cap als seus legítims pastors. Per 
a nosaltres és especialment significativa, per 
les circumstàncies que l’envolten, la mort del 
pare Josep Maria Gran Cirera, rector de Cha-
jul, assassinat per l’esquena”. Posteriorment 

Gerardi va liderar la comissió de reconciliació 
i memòria que es fa formar a Guatemala. Dos 
dies després de la publicació de l’informe fi-
nal, el 1998, també va ser assassinat.

Un fundador català

En el darrer decret de les Causes del Sants, tam-
bé es reconeixen les virtuts heroiques del pare 
Joaquim Masmitjá i Puig i és declarat vene-
rable, pas que obre la possibilitat a una futura 
beatificació. Canonge de la catedral de Girona, 
va ser el fundador de la Congregació dels Mis-
sioneres del Cor de Maria, conegudes com a 
Cordimarianes.

Joaquim Masmitjà va néixer a Olot el 1808. 
Va fer els estudis eclesiàstics al seminari de 
Girona i el 1825 va obtenir alhora la llicenci-
atura en dret civil i en dret canònic. Ordenat 
sacerdot el 1834, va ser enviat a la Bisbal i 
després a la parròquia de Sant Esteve d’Olot. 
Va fomentar especialment la devoció mari-
ana i es dedicar principalment a l’ensenya-
ment catequètic.

http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/15331-el-dr-joaquim-masmitja-declarat-venerable.html
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A Olot va voler ajudar les dones joves que ha-
vien d’anar a treballar a les fàbriques tèxtils 
i que havien d’abandonar els estudis i la for-
mació religiosa. Entenia que les dones havien 
de tenir un paper crucial com a educadores 
en tots els sectors de la societat. Per això, el 
1848, va fundar la Congregació de les Filles del 
Santíssim i Immaculat Cor de Maria, més tard 
anomenades Missioneres del Cor de Maria. Va 
iniciar l’obra animant a set dones joves a de-
dicar-se a l’educació de les noies. Entre altres 

càrrecs, va ser vicari general de Girona i es va 
negar a ser promogut a l’episcopat quan dues 
vegades li va proposar el bisbe. El 1886, les 
complicacions de les ferides d’un accident el 
van portar a la mort.

Masmitjà va dirigir espiritualment la congrega-
ció i va promoure el seu reconeixement eclesi-
àstic. Durant la seva vida, la congregació es va 
estendre des del bisbat de Girona a les diòcesis 
de Barcelona, Tarragona i Lleida. Després d’arri-

bar a l’Aragó, també es van obrir cases tres cases 
a Califòrnia el 1871.

Actualment les Missioneres del Cor de Maria 
també estan presents a França, Xile, els Estats 
Units i Nicaragua i tenen deu escoles a Catalu-
nya. 

redacció cr | llegir al web +  

http://www.cordemaria.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-reconeix-martiri-caputxins-catalans-missioner
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Marcat per l’escoltisme, Jordi Font veu en la na-
tura “el primer llibre que Déu escriu”. El bosc, les 
muntanyes, les valls li parlen del seu creador i, 
per tant, són molt més que un bonic escenari. 
Fan possible el silenci que porta a la pregària i el 
caminar que transforma i transcendeix la perso-
na. Amb ell publiquem la tercera conversa de la 
col·lecció Natura Sagrada, dedicada a personat-
ges que tenen un vincle espiritual amb la natura. 
Jordi Font neix a sant Joan les Fonts el 1958 en 
una masia envoltada de camps i boscos. Quan, 
més endavant, estudia a Olot, entra en contac-
te amb l’escoltisme. Un vincle que es manté al 
llarg de tota la vida: arriba a ser consiliari general 
d’aquest moviment i, fins i tot, escriu la tesi ‘L’ex-
periència litúrgica de l’escoltisme català 1930-
1980’. Actualment és professor de la Facultat de 
Teologia, rector de les parròquies de Fontcober-
ta i altres pobles propers, i capellà custodi del 
santuari de la Mare de Déu del Mont.

Ens trobem, de bon matí, en el seu despatx de 
la Facultat de Teologia de Barcelona.

Imagino que, pel seu lloc de naixement, 
de petit va créixer en un entorn on la natura 
era protagonista?

Jordi Font: “No hi ha temple més magnífic
que la natura”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/natura-sagrada
https://teologia-catalunya.cat/koetjdzysyc.html/la-facultat/els-nostres-professors/professors-extraordinaris/110/2/504
https://teologia-catalunya.cat/koetjdzysyc.html/la-facultat/els-nostres-professors/professors-extraordinaris/110/2/504
https://www.marededeudelmont.com/ca/
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Certament, jo vaig néixer en una casa de pagès, si-
tuada entre sant Joan les Fonts i la vall de Bianya, 
que es diu mas Perecaula i la meva infantesa va 
transcorrer entremig de camps i boscos. Per tant, 
vaig viure a l’aire lliure, anava a peu a l’escola, al 
poble... Recordo anar amb la colla d’amics a fer-
nos cabanes dins del bosc. Un fet molt important 
i molt grat per mi va ser que a l’anar a estudiar a 
Olot vaig entrar en contacte amb l’escoltisme: va 
posar amb evidència i en ordre fets que havia vis-
cut de petit de forma natural.

La trobada amb l’escoltisme el posa 
en contacte amb la muntanya?

Em fa retrobar la muntanya i, com deia, em va 
posar en evidència que allò que havia viscut 
d’infant estava organitzat pedagògicament. 
Pensa que jo vaig entrar a l’escoltisme de gran, 
amb divuit anys i com a cap a Olot. Més tard, 
quan vaig anar a fer de seminarista a Figueres, 
vaig conèixer l’agrupament escolta de sant 
Pere. Allí vaig descobrir l’escoltisme europeu, 
sobretot els vincles amb França al llegir revis-
tes dels anys cinquanta i descobrir articles, en 
francès, on m’apareix un escoltisme molt més 
elaborat.

Hi ha alguna ascensió o travessa que recordi 
especialment d’aquesta etapa d’escolta?

N’hi ha vàries. L’any d’Olot vam fer una desco-
berta, molt interessant, de diferents valls de l’Al-
ta Garrotxa, que ens va permetre endinsar-nos 
no només amb la natura sinó també amb les 
persones que vivien en els masos per on passà-
vem. També recordo l’ascensió al Canigó ja que 
vam acampar a Cuixà, vam poder parlar amb el 
pare Oleguer i altres monjos i vam fer una pro-
mesa dins la cripta del monestir. 

Recorda les sensacions dalt del Canigó?

En aquell moment era el cim més alt que havia 
fet. Ara bé, em venien a la ment alguns versos 
del poema de Verdaguer. Per cert, de mossèn 
Cinto agafo la dèria per agafar notes en un qua-
dern i recollir, com ell feia, els noms populars 
de les plantes, de les valls i les serres.

Per tant, el vessant excursionista 
de Verdaguer també el va influenciar?

I tant! També recordo mossèn Batlle i els seus 
escrits, recollits per Jordi Galí, on apareix com 

ha de ser la motxilla d’un escolta i esmenta que 
dins seu hi ha d’haver el mapa, la brúixola, la 
poma olorosa, la xocolata llaminera i també hi 
haurà un quadern de notes per anotar les prin-
cipals dades i curiositats de la caminada: una 
llinda d’una casa de pagès, un espadat per on 
vam grimpar…

L’escoltisme ha estat important al llarg de 
tota la seva vida: li va dedicar la tesi doctoral, 
va ser-ne consiliari...

Certament. L’escoltisme m’estructura i m’ajuda 
a trobar un sentit a la meva vida. Com deies, la 
redacció de la meva tesi doctoral per la Facultat 
de Teologia m’ajuda a cercar els orígens, desco-
brir tot allò que ha influenciat l’escoltisme ca-
talà, el model francès, els textos fundacionals...

L’escoltisme promou l’espiritualitat a partir 
del contacte amb la natura. Quines eines 
utilitza per aconseguir-ho?

Quan Baden-Powell crea el moviment escolta, 
parteix d’una societat industrial on la joventut 
entrava al món laboral de molt jove, de la seva 
etapa militar a Sud-àfrica, descobreix el gran 
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potencial que tenen els nois, del mateix Llibre 
de la jungla de Kipling on comprèn que tant en 
el bosc com en els animals hi ha un gran poten-
cial per aprendre... Un dels objectius de l’escol-
tisme és que, en el marc de la natura, i a partir 
de jocs i reptes, es pot fomentar una confiança 
interna en els nois joves que els ha de perme-
tre afrontar els reptes de la vida. L’escoltisme 
utilitza la natura en tres elements: com a club, 
és a dir, la patrulla composta per sis nens, po-
den moure’s per la natura on el nen aprèn amb 
els altres; com a laboratori, on la natura et per-
met tenir accés directe als reptes de la vida, no 
cal inventar-nos, apareixen per ells mateixos, 
com la necessitat d’abrigar-se davant del fred, 
adaptar-se a la ruta, utilitzar la intuïció i la ima-
ginació i, per últim, com a temple, el mateix Ba-
den-Powell diu que la naturalesa és l’accés més 
directe a Déu. L’escoltisme és un moviment 
pragmàtic ja que parteix més de l’experiència 
que dels coneixements adquirits en llibres.

Com es promou la vivència de la natura 
com a temple?

Hi ha diferents elements que es posen en joc: 
el primer és aprendre el ritme natural. Per 

exemple, el silenci de la nit que ha d’afectar 
el ritme del campament, que s’alenteix. Quan 
arriba la foscor, el silenci ha de prendre un 
major protagonisme. En aquest moment, 
apareix el cerimonial del foc de camp. Per 
tant, cal respectar el ritmes de la natura i, si 
el dia comença i acaba silenciós, ens hi hem 
d’adaptar i seguir l’evolució de la llum al llarg 
del dia. Aprendre a alçar-se amb les primeres 
llums del dia i anar a dormir en la foscor. Cal 
oblidar-se dels rellotges. El segon element és 
que la natura és el primer llibre que Déu es-
criu. Baden-Powell diu que hi ha dos llibres: 
la Bíblia i la naturalesa. Primer és la creació i, 
el segon, la revelació i, per tant, el primer ac-
cés a Déu és la contemplació de la natura. En 
conseqüència, cal crear espais de solitud per 
poder gaudir i observar la naturalesa. A vega-
des aquests moments es bategen amb el nom 
“fer desert” o “hora ruta”. En darrer lloc, hi ha 
el camp de treball. A la natura no som simples 
espectadors, sinó que som actors. Per tant, cal 
passar de la contemplació a l’acció que s’ha de 
fomentar en la gratuïtat i la llibertat. Arreglar 
un camí, posar fites, refer una capella… és col-
laborar en l’obra del creador des de la gratuï-
tat, el respecte...

Com definiria l’espiritualitat?

És una dimensió dins d’una totalitat, és a dir, 
l’espiritualitat forma part de la persona. És 
aquella finestra oberta que et permet l’accés a 
Déu d’una forma més directe i a tots els valors 
que l’acompanyen, és a dir, la simplicitat, la so-
litud i el silenci. Per tant, per trobar la presèn-
cia de Déu cal aturar-se i reposar. La paraula 
espiritualitat ve d’esperit i pels catòlics signifi-
ca la comunicació amb l’Esperit Sant i implica 
posar en joc la part interior i més sagrada de la 
persona.

Al llarg de la conversa, la paraula silenci 
ha aparegut en diferents ocasions. 
És imprescindible per entrar en contacte 
amb la natura?

Tot neix, creix i mor en silenci. El silenci és el 
llenguatge de la natura. Un cop a la setmana 
procuro fer desert i surto a caminar sol dos o 
tres hores i, a vegades, porto a sobre algun lli-
bre per aturar-me i llegir-ne algun fragment. 
Doncs, l’altre dia llegia La història del silenci 
d’Alain Corbin i recordo que deia que la mol-
sa és l’element més humil i més silenciós de la 
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natura. Si vols copsar els ritmes i observar els 
éssers vius, cal entrar-hi en silenci. Hi ha molta 
gent que utilitza la natura com escenari: per fer 
esport, caçar... i difícilment s’endinsaran en els 
ritmes de la naturalesa si no prenen el silenci 
com a norma de comportament.

Apareix el silenci a la Bíblia?

I tant: quan Déu vol posar a prova el seu poble, 
el posa a caminar pel desert, on el silenci és to-
tal. Només hi ha sorra i aquesta buidor de vida 
porta a la persona a retrobar-se amb els seus 
orígens, és a dir, amb la creació.

Quin paper té la pregària en l’escoltisme?

La pregària és el moment d’aturada per con-
templar la bellesa de la vall, de les muntanyes, 
d’un arbre monumental. No només amb els 
ulls, sinó des de l’interior. Recordo una frase 
que diu: davant la bellesa de la naturalesa l’úni-
ca resposta és el silenci. En aquest moment, la 
pregària pot ajudar. Quan s’acaba la ruta escol-
ta, cap als divuit o vint anys, té lloc la parten-
ça. Quan és el teu darrer dia del cau i se t’envia 
unes quantes hores a estar sol a la natura. Nor-

malment té lloc un vespre i la persona marxa 
per passar una nit en solitud.

Passar una nit sol a la muntanya o al bosc 
no és fàcil...

És també una prova de maduresa. La solitud 
al llarg d’una nit et permet fer una síntesi del 
que ha significat l’escoltisme per tu des dels 
set anys fins ara. Quan tornes, públicament, 
presentaràs les teves reflexions. Tampoc ho vo-
lem convertir en un sofriment i, a vegades, algú 
t’acull i dorms en un porxo proper. La solitud és 
irrenunciable.

L’agraïment també és molt present 
en l’activitat dels escoltes?

Tot està marcat. A vegades, aquest agraïment 
pot restar emmascarat per la gresca d’una can-
çó. Per exemple, quan beneïm la taula, donem 
gràcies al qui ha fet el menjar, ens esperem que 
tothom estigui a taula abans de començar i te-
nim present les persones que no poden gaudir 
dels àpats com nosaltres. Per tant, és un agraï-
ment a Déu a través dels que ho han preparat, 
de recordar els que passen fam... 

El caminar també implica un esforç. Com ho 
promou l’escoltisme en un món hedonista, 
com l’actual?

Quan un grup fa quatre o cinc dies de ruta, els 
pares ens diuen que els nois arriben canviats. 
Per què? Perquè el caminar transforma, ens 
canvia... Caminar més de dos dies afavoreix el 
despullar-se de tot el que és sobrer. La natura 
t’ha canviat a tu. L’escoltisme entra pels peus i, 
fins i tot, diem que l’amor al país o la fe també 
entra pels peus. Quan Déu crida a Abraham el 
convida a caminar. El fill pròdig necessita sortir, 
marxar i caminar per poder tornar. A la paràbo-
la del bon samarità també ens apareix el camí. 
El camí implica arrencar d’un lloc, fer tot un re-
corregut i tornar. El camí ens marca. Pensa en 
el pelegrí. El canvi entra per la pell i arriba a les 
entranyes i surt en forma d’actituds canviades 
vers els altres. A través del físic vas tocant l’àni-
ma. La marca d’haver caminat molt pesa quan 
la persona s’estructura. En ocasió dels cent 
anys de l’escoltisme es va fer una trobada de di-
ferents experts en educació per tal que redac-
tessin com definirien el mètode. Recordo que 
deien que el mètode sempre és experimental, 
que toca pell, que un aprèn a comunicar-se, 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+10%2C25-37&l=ca
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lc+10%2C25-37&l=ca
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que transforma la persona, que ens transcen-
deix... Aquesta experiència, a través del físic, 
afecta la totalitat de la persona, tant l’exterior 
com l’interior.

Com a sacerdot, què té d’especial celebrar 
l’eucaristia al mig de la muntanya?

Voldria destacar tres fets. Primer el marc. Pen-
sa que les mateixes esglésies o catedrals catò-
liques volen imitar les llums i les sensacions 
de la natura i, en concret, del bosc. Pensa en la 
basílica de la Sagrada Família. No hi ha temple 
més magnífic que la natura ja que no està cons-
truït pels homes sinó per Déu. Triar un bon lloc 
és importantíssim! Millor fer deu minuts més 
de camí per trobar el lloc idoni. Recordo una 
missa dita al Costabona on l’amfiteatre eren les 
muntanyes del Pirineu Oriental, amb el Canigó 
i el Carlit nevats al fons. Els nens veien darrera 
meu tot aquest retaule natural que afavoreix 
entrar en un món sagrat. No cal crear llocs sa-
grats, ja hi són.

Quin seria el segon element?

Segon element: els nens ajuden a preparar l’es-
pai i entren en la litúrgia abans de començar la 
cerimònia. Per exemple, l’altar es fa amb pedres 
recollides de l’entorn i s’ornamenta amb flors 
dels voltants, com les del neret, es fa una creu 
amb branques i es claven els banderins i els es-
tendards. El tercer element és el lligam entre 
l’eucaristia i la ruta dels darrers dies. Per tant, la 
missa és el colofó o el tancament d’una llarga 
caminada plena de sofriment i de goig. 

Dit d’una altra manera, la litúrgia s’esdevé una 
veritable acció de gràcies a tot allò que hem vis-
cut al llarg del camí: l’agraïment cap els altres, 
la solidaritat del grup, l’enfrontament dels inci-
dents viscuts, el treball o el servei fet. Recordo 
una sortida en què el grup va ajudar a un pagès 
a segar i fer bales de palla i vam aprofitar una 
d’aquestes bales com altar per celebrar l’euca-
ristia. S’estableix una unitat entre el que s’ha 
viscut i la celebració.

La natura és sagrada?

Sagrada en quant hi ha un sagrat a darrera. És 
la primera manifestació de Déu i, per tant, és el 
camí d’accés al Senyor. Pensa que la natura no 
és egoista, sinó tot el contrari. Pensa en el paper 
dels arbres a la terra. Ho donen tot: purifiquen 
l’aire, ofereixen ombra, fruits, llenya... La natura 
és gratuïta, graciosa, lliure... Darrera seu hi ha un 
missatge: és sagrat en quant és reflex de la crea-
ció. El creador es manifesta a través de la creació. 
És una teofania i, per tant, mereix ésser estima-
da i respectada. Si destrueixes l’obra del creador 
actues en contra d’ell.

En conclusió, l’escoltisme té com a màxim 
objectiu el respecte i l’estima de la natura?

I tant! Per l’escoltisme la natura no és un ele-
ment accidental, sinó tot el contrari, essencial. 
Sense natura no hi ha escoltisme.

josep gordi | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jordi-font-no-temple-mes-magnific-natura
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Aquest dimecres Bíblia i ecologia s’han unit en 
la lògica de la cura. N’ha parlat la teòloga Ma-
ria Claustre Solé, professora de la Facultat de 
Teologia de Catalunya i religiosa de la Compa-
nyia de Maria, a la Sala Pere Casaldàliga de la 
Llibreria Claret amb motiu de la IV Setmana de 
la Bíblia. A partir de la relectura del “domineu la 
Terra” del llibre del Gènesi, i en constrast amb 
interpretacions que considera esbiaixades, 
Solé ha defensat “la cura de la creació” com “el 
repte que tenim i què ens ha confiat Déu”.

És l’eix fonamental de la Laudato Si’ del papa 
Francesc: “Tota l’encíclica està amarada de sen-
tit bíblic”, ha reconegut. I ha contrastat l’expres-

sió que parla d’aquest “domini” de la humanitat 
sobre la Terra. Una expressió que sovint ha ser-
vit per atribuir part de l’explotació desaforada 
del planeta a la tradició judeocristiana. Claustre 
Solé critica que “hem pogut llegir i interpretar 
malament la Bíblia i li hem fet dir el que no diu”. 
Fins a justificar dinàmiques de depredació.

Amb tot, Solé, que és especialista en Sagrades 
Escriptures, s’ha centrat en les fonts i l’època 
de redacció del llibre del Gènesi. “Trobem el 
missatge de Déu, que sempre és salvífic, en uns 
textos concrets, d’un temps i en una cultura de-
terminada”, ha dit, incidint en la necessitat de 
conèixer el context de redacció de la Bíblia.

Claustre Solé: “Déu ens confia la cura
de la creació”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-en-100-cites-lenciclica-ecologica
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Un missatge de bondat 
per a un poble abatut

“Gènesi 1 l’hem de situar a Babilònia”, diu Solé. 
Els primers capítols del text es van concebre 
després de l’exili, entre 576 i el 538 aC. A Me-
sopotàmia, bressol de la civilització, i entre dos 
rius, el Tigris i l’Èufrates, on eren freqüents les 
riuades i els diluvis en època de desgel. En un 
context de riquesa, eren pobles envaïts sovint 
per d’altres, i vivien “atemorits, amb por i an-
goixats”.

En què creien aquells pobles? “En uns déus 
capritxosos, que se serveixen i juguen amb 
els humans”, explica Solé. I ha descrit els tex-
tos que van precedir el Gènesi en el relat sobre 
els orígens: Atra-Hasis (1600 aC) i Enuma Elish 
(1300 aC) i Gilgamesh (2600). Aquest darrer, 
considerat el poema de la creació babilònic, 
presenta una societat convençuda que “no no-
més venia del caos, sinó que hi podia tornar”.

Són textos que es llegien cada any, acompa-
nyats de tot un ritual entorn del déu Marduk. 
Narren de forma implícita la raó de la creació 
de l’home en aquell sistema de creences: “Per 

què es creat l’home? Per a ser dominat i servir 
als déus”. I hi afegeix Solé: “Quina diferència 
trobarem amb els textos bíblics!”.

Els autors del gènesi coneixien aquests tex-
tos. Què hi passa a Babilònia en aquell mo-
ment? “Amb un Déu pagà, el temple en runes, 
es pregunten des de l’exili si són ells els últims 
jueus, si podran tornar a la seva Terra? És Mar-
duk més poderós que Jahvè?” Davant del des-
concert, “els teòlegs de l’exili forgen un gran 
missatge d’esperança destinat a un poble aba-
tut i humiliat”.

El Gènesi, text contracultural

Per contrast, el Gènesi defineix un missatge de 
bondat divina, on hi ha “una evocació a existir, 
a la vida, sense lluita”. Solé s’atura per comen-
tar “un verset contracultural” quan parla dels 
llumeners, “uns funcionaris” que substituiran 
les divinitats corresponents al sol i a la lluna.

En el Gènesi, insisteix la professora, “tot era bo, 
no hi ha rastre de dualisme”. I assenyala també 
quan diu que l’herba verda, Déu la va donar “a 
tots”. Al final del relat, Solé indica que el text 

hebreu original conté un infinitiu: “Aquell dia 
reposà de tota la seva obra, que Déu havia creat 
per a fer”. És a dir, “per a que fos continuada”.

“Aquest text poètic qüestiona de manera ra-
dical el sentit de superioritat de molts pobles, 
com els siris o els babilonis”, considera Solé. 
“És contracultural, critica la mentalitat del seu 
temps”. Entre els detalls poètics i simbòlics: 
“Déu crea la llum”, llegeix Solé en el text. “Cal 
entendre que, a la Bíblia, la llum és el símbol 
per parlar del bé, la felicitat, la vida, l’antítesi de 
la llum és la tenebra”.

La visió holística de la Bíblia

Per tant, el relat apunta també una responsabi-
litat cap als altres i cap a les coses creades: “Cal 
posar un límit en l’exercici del seu control sobre 
el món”. Als qui consideren que “la creació és 
un escenari i l’ésser humà, l’amo”, Claustre els 
contesta que “estem fets de la mateixa pasta 
que els animals i els éssers vius”. I apuntala la 
idea subratllant “la tendència contínua i crei-
xent a suggerir aquesta connexió íntima entre 
l’ésser humà i tots els essers de la creació” que 
hi ha en la Bíblia.
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L’harmonia, la bondat i la igualtat dels éssers 
creats són els elements bàsics en el relat de la 
creació. Amb una particularitat atribuïda als 
homes i les dones: “Només els humans hem 
rebut l’encàrrec d’ocupar-nos i ser respon-
sables de la creació”. Rellegint el llibre de la 
Saviesa, que diu que l’alè de Déu “és en tots 
els éssers”, Solé s’ha preguntat com a creient: 
“Em podeu dir com podem profanar aquesta 
creació?”

La mateixa interrelació i la cura que Déu té de la 
natura apareix en Miquees, quan diu “escolteu 
muntanyes”; també a Isaïes, on cel i terra són 
cridats per Déu; o amb Noè, després del diluvi, 
amb “una aliança que hem trencat reiterada-
ment”, diu Solé.

“La narració suggereix que en complir la gover-
nança i domini, l’ésser humà serà o no semblant 
al creador si governa amb tendresa l’univers 
creat”. És a dir, que “la capacitat de semblança” 
a Déu, depèn dels homes i les dones de ser “tot 
tendresa”. I que passa per “acceptar uns límits” 
i assumir una tasca confiada. Segons Claustre 
Solé, “en aquest moment, la semblança l’hem 
desdibuixada”.

En qualsevol cas, el text parla d’un domini que 
no destrueix el caos, i que pot emergir: “Cal ser 
savi i saber discernir com viure per mantenir 
aquesta harmonia”. Solé ho compara amb la 
idea dels deus dominadors dels textos extrabí-
blics de l’època: Déu que, en acabar la creació, 
es retira per donar pas a la vida i a la realitza-
ció personal de la humanitat: “Tota la tasca que 
Elohim havia creat per a fer”.

Un plus de transcendència

La professora ha presentat també un segon re-
lat de referència. Aquesta vegada en context de 
terra de secà, a Jerusalem. El poema d’Atraha-
sis, molt més antic, parla de la revolta dels po-
bres que “havien de treballar set vegades més” 
que aquells que vivien molt bé. “He imposat 
a l’home la vostra pesada càrrega”, diu el text 
sobre la duresa del treball. Al Gènesi, en canvi, 
“l’home és com els animals, però té un plus”. 
De què es tracta? “Al fang, li infon un alè de vida 
que és transcendent”.

A més, amb el jardí de l’Edèn, Déu li dona la 
missió de vetllar per la creació. I de fer-ho 
amb un ésser igual al seu costat, la dona, de-

fensa Claustre Solé: “El jardí és símbol de la 
benedicció divina, de l’harmonia que tots ne-
cessitem”.

Pel que fa a la dona: el text parla “d’una ajuda 
i no d’una criada”, puntualitza Solé. La biblis-
ta fa menció als salms, que també es referei-
xen moltes vegades a “Déu meu, ajuda meva” 
i diu “només pot ajudar qui està a la mateixa 
alçada o està per damunt”. Tornant al Gènesi, 
apunta que “no és una criatura nova, per això 
es pot compenetrar tant amb l’home i d’aquí 
neix el desig constant d’unir-se”. I s’ha referit 
a “la recerca de la unitat, la complementarietat 
i l’harmonia”.

La consciència dels límits

Durant molt temps els textos del Gènesi s’han 
presentat com a “relats històrics”. Avui, ha re-
cordat Solé, es parla de “mitologies d’origen”, 
que proposen respostes o preguntes als grans 
interrogants: “Creieu que el Déu pare a qui Je-
sús s’adreça pot castigar a milions i milions de 
generació per una poma dels primers pares? 
No serà que hem entès alguna cosa malament, 
amics meus?”, ha formulat.
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Solé considera que aquí es vol mostrar “l’obses-
sió de l’home per trencar els límits”. Déu li en-
carrega vetllar pel jardí “i a canvi n’és usufruc-
tuari, en pot menjar la fruita”. Entra en joc el 
límit. “Si transgredeixen el límit, els pot sobre-
venir la mort”. És una amenaça o una advertèn-
cia?, es pregunta Solé. “Déu avisa l’ésser humà 
per evitar que mori; perquè com diu Joan, ‘Déu 
vol que tinguem vida i vida a desdir’”.

Per entendre el significat del límit que estableix 
Déu, Solé ha descrit el procés de consciència 

que es llegeix en els tres primers capítols del 
Gènesi: “A Gènesi 1, som creats sexuats, a Gè-
nesi 2 ja es distingeix l’altre, però encara no diu 
‘tu’ ni ‘jo’; a Gènesi 3, quan ha trencat el límit, 
diu ‘jo’, apareix la consciència”. L’experta en Sa-
grades Escriptures ha apuntat també l’arrel lla-
tina del terme consciència, que evoca el ‘saber 
amb l’altre’.

D’alguna manera, defensa Solé, “la llei se situa 
a l’interior de la relació entre els homes: no de-
voraràs l’altre, no menjaràs l’espai de l’altre”. 

L’arbre és un símbol: “És important acceptar 
uns límits per deixar espai a l’altre i protegir 
l’alteritat: no ho sabem tot, no ho tenim tot, no 
ho podem tot”, ha suggerit.

Podeu recuperar la conferència en aquest vídeo. 

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/claustre-sole-biblia-ecologia-cura-creacio
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La Candelera, el 2 de febrer, és també el dia que 
l’Església celebra Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, dedicat als religiosos i religioses. 
Són gairebé 800.000 a tot el món. A Catalunya 
aquest cap de setmana la Jornada se celebra com 
cada any amb diversos actes a totes les diòcesis. 
Però també coincideix amb la primera etapa del 
Fòrum de la Vida Consagrada organitzat per la 
Unió de Religiosos de Catalunya (URC).

El 2020 fa 40 anys de la fundació de la URC. 
També 25 anys del final del Congrés de Vida Re-
ligiosa a Catalunya, les propostes del qual van 
ser assumides per tota l’Església a Catalunya en 
el Concili Provincial Tarraconense.

El temps transcorregut i els canvis que ha vis-
cut la societat i l’Església en aquest temps han 
portat a la celebració del Fòrum de la Vida Con-
sagrada. Un “canvi d’època” que la vida religio-
sa afronta amb “seva història multisecular que 
ha escrit pàgines meravelloses, sense oblidar 
també els moments d’ombra i de pecat. Ara, 
sense cercar un refugi fàcil en les seves magní-
fiques institucions, és molt conscient de la seva 
fragilitat i ha de cercar camins de fidelitat reno-
vada”, s’escriu en la convocatòria del Fòrum.Religiosos i religioses, oberts a escoltar

http://www.urc.cat/index.php?a=2a&id=2655
https://www.catalunyareligio.cat/ca/inicia-treball-pel-forum-vida-religiosa-catalunya
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Des de la URC s’ha convidat als religiosos i reli-
gioses de Catalunya a participar en aquesta re-
flexió, sota el lema ‘Tinguem la mirada fixa en 
Jesús’ (He 12,2). El lema destaca que l’objectiu és 
donar respostes des de la perspectiva evangèlica 
de la persona de Jesús. També es proposa crear 
en un clima d’escolta i discerniment i crear es-
pais de reflexió, diàleg i intercanvi, entre les di-
verses congregacions religioses i amb la societat.

Escoltar Déu i els homes i dones

La primera etapa s’està fent durant el primer tri-
mestre de l’any i es proposa “escoltar Déu i tam-
bé els homes i dones del nostre temps, reflexio-
nar sobre el que ens diuen per discernir dins de 
l’àmbit personal, comunitari, congregacional i 
intercongregacional, en comunió eclesial, qui-
na ha de ser la nostra resposta avui i aquí”.

L’etapa d’escolta vol preguntar, també als joves, 
com veuen avui la vida religiosa: “Escoltar les 
seves respostes, pot il·luminar-nos i estimu-

lar-nos a una transformació evangèlica més 
profunda”, expliquen els materials de treball. 
“Les veus que cal escoltar amb major atenció 
i respecte són les veus de les víctimes, de les 
persones que pateixen, que estan ferides, que 
sofreixen...”, remarquen.

El Fòrum proposa realitzar cada mes una pre-
gària i una reunió de cada comunitat, amb un 
guió per cada trobada en petit grup preparat 
des de la URC. Es proposa revisar les propostes 
del Congrés de la Vida Religiosa de 1994, però 
també convidar a la comunitat algunes perso-
nes, especialment laiques, per parlar sobre la 
vida religiosa: “com l’entenen, com ens veuen, 
dialogar amb elles i compartir goigs i esperan-
ces”. Una altra proposta és afrontar aquestes 
preguntes amb les persones que avui fan fun-
cionar o formen part de les obres educatives i 
socials que impulsen els religiosos.

Durant aquest trimestre també es faran altres 
activitats que impulsin l’escolta del que de-

mana la societat als religiosos. La jornada de 
formació permanent del febrer anirà a càrrec 
de l’assagista Antoni Puigverd, per demanar-li 
una mirada des de fora a la Vida Religiosa.

El treball de Fòrum també s’està presentant en 
diverses reunions amb els ecònoms, responsa-
bles de comunicació o de formació de les con-
gregacions religioses i es va tractar en la darrera 
reunió del Secretariat Interdiocesà de les Rela-
cions entre Bisbes i Religiosos. El Fòrum tam-
bé comptarà amb un espai propi a la web de la 
URC.

El Fòrum vol aprofitar les xarxes socials com 
un espai per presentar la vida religiosa, com en 
el vídeo d’inici de la trobada amb el president i 
la vicepresidenta de la URC, el caputxí Eduard 
Rey i la religiosa de Sant Josep de Girona Rosa 
Masferrer.

redacció cr | llegir al web +  

http://www.urc.cat/repositorio/horeb/518_2020_01_23_13_10_12.pdf
http://www.urc.cat/index.php?a=2a&id=2619
http://www.urc.cat/index.php?a=2a&id=2648
http://www.urc.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/religiosos-religioses-oberts-escoltar
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Curtmetratges contra l’estigma

En el marc del programa #educaSJD, alumnat 
de l’Institut Dr Puigvert de Barcelona han parti-
cipat en el projecte Altaveu! creant un curtme-
tratge participatiu sobre salut mental. Els joves 
d’aquest centre educatiu, que ja col·labora des 
de fa anys realitzant projectes de mobilització 
per Solidaritat Sant Joan de Déu, van rebre l’en-
càrrec de crear una càpsula de sensibilització 
que contribuís a trencar l’estigma i sensibilitzar 
sobre les persones que pateixen malalties o tras-
torns de salut mental. Després d’un trimestre de 
treball, els joves van presentar el 15 de gener la 
peça audiovisual a la resta de la comunitat edu-
cativa. 

sant joan de déu | llegir al web +

Solidaritat de les escoles cristianes 
amb els afectats pel temporal Glòria

La setmana passada la totalitat del país va patir 
un temporal de vent i aigua que ha causat es-
tralls socials, ambientals i econòmics, amb una 
pèrdua de vides humanes que sempre ens vol-
dríem estalviar. És cert, però, que aquests fets 
han provocat una resposta clara i decidida de la 
ciutadania. Un exemple és el de l’escola Vedruna 
Tordera, que va acollir veïns i veïnes del poble. 
“Quan sorgeixen necessitats, s’activen tots els 
protocols de prevenció i atenció a tothom qui 
pugui estar afectat”, ha declarat el director de 
l’escola, Àngel Vallicrosa. 

escola cristiana de catalunya | llegir al web +

Quin és l’estat de la llibertat religiosa 
a Barcelona?

L’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de 
Barcelona organitza la jornada ‘Llibertat religio-
sa a Barcelona: estat de la qüestió’ dimarts 4 de 
febrer amb l’objectiu és fer un balanç de l’estat 
del dret a la llibertat religiosa a la ciutat, partint 
dels acords del 1992 i de la resta del marc legal, 
i recollir les aportacions de les comunitats i les 
entitats religioses i espirituals de la ciutat que 
hi participaran. Obrirà la jornada el sisè tinent 
d’alcaldia, Joan Subirats, i la jornada tindrà dues 
parts dirigides per Clara Fons, sociòloga, direc-
tora de la revista Dialogal i cap de programes 
d’AUDIR.

oar | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/curtmetratges-contra-estigma
https://www.catalunyareligio.cat/ca/curtmetratges-contra-estigma
http://www.vedrunatordera.org/
http://www.vedrunatordera.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/solidaritat-escoles-cristianes-afectats-pel
https://www.catalunyareligio.cat/ca/solidaritat-escoles-cristianes-afectats-pel
https://www.catalunyareligio.cat/ca/quin-es-estat-llibertat-religiosa-barcelona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/quin-es-estat-llibertat-religiosa-barcelona
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L’interior de la Sagrada Família, protagonista 
de l’acte central de la Setmana de la Bíblia

La Sagrada Família va acollir dimarts una medi-
tació biblicoteològica sobre l’interior de la nau, 
conduïda per Armand Puig, rector de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià, i que va comptar amb in-
tervals d’orgue a càrrec de Juan de la Rubia. La 
meditació portava per nom ‘La Basílica de la Sa-
grada Família. La nova Jerusalem’ i se suma a les 
que en anys anteriors s’han fet sobre la sagristia, 
la façana del Naixement i la façana de la Passió. 
L’acte, presidit per Sergi Gordo, bisbe auxiliar de 
Barcelona, va alternar els parlaments amb imat-
ges de detalls de la nau.

sagrada família/ausp | llegir al web +

El Servei Jesuïta a Migrants denuncia 
repatriacions a països en conflicte

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM) mostra la seva 
indignació davant la pràctica del Govern espa-
nyol de repatriar ciutadans d’origen subsaharià 
de països tercers al país maurità, especialment 
a persones malianes, a causa del conflicte bèl·lic 
que hi ha a Mali des del 2012. La pràctica de repa-
triació s’agreuja més encara si es fa a través d’un 
tercer país com Mauritània, on segons diferents 
organitzacions de la societat civil no es garantei-
xen els drets humans, el que suposaria una for-
ma de “devolució indirecta”. El SJM insta a inves-
tigar les expulsions ja efectuades i a acabar amb 
aquesta pràctica contrària al dret internacional.

jesuïtes | llegir al web +

Albert Viciano, nou vicedegà de la Facultat 
Antoni Gaudí

El cardenal Joan Josep Omella ha nomenat vi-
cedegà de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, 
Arqueologia i Arts cristianes per al trienni 2020-
2023 a Albert Viciano. Llicenciat en Filologia 
Clàssica per la Universitat de Granada (1980), 
Llicenciat i Doctor en Teologia (1982 i 1984) per 
la Universitat de Navarra (Pamplona) i Doctor 
en Filologia Clàssica (1993) per la Universitat de 
Navarra, actualment és professor de Patrologia i 
Cristianisme Primerenc a l’Institut de Ciències 
Religioses “Sant Fructuós” de Tarragona i pro-
fessor convidat de Llengua llatina a la Facultat 
de Teologia de Catalunya (AUSP).

ateneu universitari sant pacià | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/interior-sagrada-familia-protagonista-acte-central-0
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https://www.catalunyareligio.cat/ca/servei-jesuita-migrants-denuncia-repatriacions
https://www.catalunyareligio.cat/ca/albert-viciano-nou-vicedega-facultat-antoni-gaudi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/albert-viciano-nou-vicedega-facultat-antoni-gaudi
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“No podem ajudar a créixer si no creixem 
nosaltres”

La Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Social i 
Caritativa del bisbat de Lleida va organitzar di-
lluns una jornada formativa sobre el tema ‘Com 
ens cuidem i quin és el camí per cuidar-nos i cui-
dar a les persones que atenem?’. Hi van assistir 
unes 50 persones. La psicòloga Marta Trepat va 
destacar que “no podem ajudar a créixer si no 
creixem nosaltres”. Va explicar que “malament 
si t’emportes els problemes a casa, i malament 
si et distancies tant que no li restes importància 
a l’altra persona”. Trepat va reiterar que “no po-
dem ficar venes espirituals per a ferides psicolò-
giques”.

bisbat de lleida | llegir al web +

Nous protagonistes al Museu de Montserrat

El MDM acollirà una exposició retrospectiva so-
bre els temes més rellevants d’Àlex de Fluvià, 
com ara la incertesa, la dualitat, la contradicció 
i l’esperança. També presentarà una exposició 
organitzada amb motiu del centenari del naixe-
ment de Ramon Rogent, una peça clau per en-
tendre les arts del període de la postguerra. Amè-
lia Riera, que va morir quan enllestia els darrers 
detalls de l’exposició, protagonitzarà la mostra 
titulada Vist i no vist. Una altra exposició estarà 
dedicada a faceta de pintora de Mercè Rodoreda, 
de la mà de Mercè Ibarz. I de novembre a maig 
li arribarà el torn a l’artista polifacètic Alexandre 
de Riquer.

museu de montserrat | llegir al web +

David Nel·lo i Luis Leante, guanyadors 
del XXVIII Premi edebé de literatura infantil 
i juvenil

Dimecres es van donar a conèixer el Premi 
edebé de Literatura Infantil i Juvenil en la seva 
vint-i-vuitena edició que ha recaigut en David 
Nel·lo (Barcelona, 1959), amb la novel·la original 
en català La crònica de l’Iu Eskar, i Luis Leante 
(Caravaca de la Cruz, 1963), amb la novel·la Ma-
neres de viure. Dues històries molt dispars però 
que enllacen amb el món dels joves. Un món de 
relacions no sempre idíl·liques, amb conflictes, 
pors i prejudicis. Tot i les diferències, perdonar i 
allargar la mà cap als altres és la millor opció per 
continuar vivint.

edebé | llegir al web +
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Gonzalo Aemilius és el nou secretari 
particular del Papa
DG, 26/01/2020 | VATICAN NEWS

El Suprem desestima el recurs del 
bisbat contra la reducció d’hores de 
classe de religió a les Balears
DM, 29/01/2020 | LA VANGUARDIA

Les catòliques s’uneixen a la lluita 
del 8M per reclamar paritat dins 
l’Església
DG, 26/01/2020 | CAALUNYA RÀDIO

Els bisbes anuncien les seves línies 
vermelles contra la legalització de 
l’eutanàsia
DIJ, 30/01/2020 | EL PAÍS

El Museu de Lleida perd públic el 
2019 per la falta de pressupost
DG, 26/01/2020 | LA MAÑANA 

Absolt el cardenal condemnat 
per haver amagat abusos sexuals
DV, 31/01/2020 | EL PUNT AVUI

Part de la coberta de l’església de 
Sant Pere de Vilamajor cau després 
de la pluja
DM, 28/01/2020 | EL 9 NOU

Festa de la Llum: el fenomen 
lumínic que només es pot veure 
dues vegades l’any a la Catedral 
de Palma
DV, 31/01/2020 | VILAWEB
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Dilluns 3 de febrer
■ Punt i seguit. La vida pot 
més. 17 h. Parròquia de Sant Pau 
del Camp – Sala Abat Safont. 
Barcelona. 
■ L’acompanyament a la persona 
reclusa. Del 3 de febrer al 2 de 
març. De 18 a 20 h. Parròquia de 
Sant Ildefons. Barcelona. 
■ Els ‘Quatre quartets’ de T. S. 
Eliot i el sentit de la condició 
humana. Del 3 de febrer fins el 13 
de juliol. De 18:30 a 20:30 h. 
Fundació Joan Maragall. 
Barcelona. 
■ Adrià Pujol Cruells presentarà 
‘La gola’ a Girona. 19 h. Llibreria 
22. Girona. 
■ Dret a una mort digna. 
De què parlem? De 19 a 20:30 
h. Cristianisme i Justícia – Sala 
d’actes. Barcelona. 
■ Catòlics i ortodoxos, estat de la 
qüestió, per Cyril Hovorun. De 
19 a 21 h. Auditori de la Facultat 
de Comunicació i Relacions 

Internacionals Blanquerna. 
Barcelona. 
■ La consueta de la catedral 
de Lleida, amb Francesc Fité. 
19 h. Institut d’Estudis Catalans – 
Sala Prat de la Riba. Barcelona. 

Dimarts 4 de febrer
■ Jornada sobre l’estat del dret 
a la llibertat religiosa. De 9:30 a 
14:30 h. Oficina d’Afers Religiosos 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
■ Intel·ligència artificial i 
tecnologia: posem-hi seny! 19 h. 
Club Tramuntana. Girona. 
■ La crisi cristiana a casa nostra, 
amb Ramon M. Nogués. De 20 a 
21 h. Locals Parroquials de Santa 
Maria. Igualada. 

Dimecres 5 de febrer
■ Seminari: Diàleg, principis i 
exercicis. Del 5 de febrer al 22 de 

maig. Institut Superior de Ciències 
Religioses. Barcelona. 
■ Curs: El Buddhisme. Del 5 de 
febrer al 22 de maig. De 9 a 23 
h. Institut Superior de Ciències 
Religioses. Barcelona. 
■ Curs: El repte de la governança 
global. Del 5 de febrer al 22 de 
març. De 9 a 23 h. Institut Superior 
de Ciències Religioses. Barcelona. 
■ Sessió de formació dinamitzada 
per Mn. Josep Font. 19 h. 
Novahumanitas. Barcelona. 

Dijous 6 de febrer
■ El zen, a Horta-Guinardó. 17:45 h. 
Centre Zen Nalanda. Barcelona. 
■ Barcelona i els llocs de culte, 
per Lola López. 19 h. Cristianisme 
i Justícia. Barcelona.
■ La política d’Aristòtil, amb José 
M. Alsina Del 6 de febrer al 4 de 
juny. De 19 a 20:15. Instituto Santo 
Tomás de Balmesiana. Barcelona. 
■ Societat de mases i comunitat, 

amb Sergi Mas. 19 h. Cristianisme 
i Justícia. Barcelona. 
■ La mort de Jesús solidària 
amb el dolor del món. De 19:30 
a 20:30 h. Casal Parroquial de Sant 
Josep. Barcelona. 
■ Graindelavoix: Monsters of 
Early Music. 20 h. Basílica de 
Santa Maria del Pi. Barcelona. 
■ Jesús, mestre de pregària, amb 
Josep M. Massana. 20 h. Convent 
de Sant Antoni Abat – Frares 
Franciscans. Barcelona. 

Divendres 7 de febrer
■ Jesús t’espera, i tu? 7 i 8 de 
febrer. Companyia de Maria – 
Col·legi Lestonnac. Barcelona. 
■ 13a Jornada de Pastoral 
Educativa. 7 i 8 de febrer. 
De 9 a 13:30 h. Seminari Conciliar 
de Barcelona. 
■ Eneagrama (21a edició). Del 7 al 
9 de febrer. Cova de Sant Ignasi. 
Manresa. 
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■ El somni italià de Bach. 16 h. 
Ermita de Santa Cecília de 
Montserrat. Marganell. 
■ Premi Mundo Negro a Achaleke 
Christian Leke. 19 h. Cristianisme 
i Justícia – Sala d’actes. Barcelona. 
■ Déu i la ciència, per Amín 
Emilio Egea. 19:30 h. Comunitat 
Bahá’í de Barcelona. 
■ Concert de les candeles. 20:30 h. 
Capella del Col·legi Maristes 
Valldemia. Mataró. 
■ L’Escolania de Montserrat 
a Cervera. 20:30 h. Església 
de Santa Maria. Cervera. 
■ Vetlla de reflexió i pregària 
sobre Madagascar. 20:30 h. 
Parròquia de Sant Pau. Mataró. 

Dissabte 8 de febrer
■ Cridats a buscar-se la vida. 
De 10 a 16 h. Cova de Manresa. 
■ Catalans en els últims avenços 
dels coneixements de la Bíblia. 
De 10 a 13:45 h. Cristianisme i 
Justícia – Sala d’actes. Barcelona. 
■ Crist Viu. Trobada de joves 
amb motiu del Pla Pastoral. 
17 h. Col·legi Reial Monestir Santa 
Isabel. Barcelona. 
■ Un recorregut per la cançó 
anglesa del s. XVIII al XX. 18 h. 
Església de Gaietà – Pares Teatins. 
Barcelona. 
■ Mònica i Rafa canten a les 
Carmelites de Mataró. 20 h. 

Monestir de la Immaculada 
Concepció – Carmelites Descalces. 
Mataró. 
■ Eulàlia. La poesia de la història. 
21 h. Catedral de Barcelona. 

Diumenge 9 de febrer
■ La innovació que inclou 
tothom. De 9:30 a 13:30 h. Col·legi 
Sagrat Cor Sarrià. Barcelona. 
■ La Regla de sant Benet, una eina 
actual. De 10:30 a 17 h. Monestir 
de Sant Pere de les Puel·les. 
Barcelona.
■ Aniversari del reconeixement 
pontifici de Comunió 

i Alliberament. 11:30 h. Basílica 
de Sant Josep Oriol. Barcelona. 
■ Acords de cristall a Sant Benet 
de Montserrat. 16:30 h. Monestir 
de Sant Benet de Montserrat.
■ Eulàlia. La poesia de la història. 
16:45 h. Catedral de Barcelona. 
■ El Gran teatro del mundo, àries 
i fragments d’òperes. 18 h. Capella 
de Santa Àgata Museu d’Història 
de Barcelona. 
■ Duo Cocteau. 18 h. Església 
de Sant Gaietà – Pares Teatins. 
Barcelona. 
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