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EDITORIAL

Ens trobem a les festes de Nadal i sembla que el que toca és felicitar-nos 
tots i desitjar-nos un bon any 2009, però com felicitar-nos i parlar amb 
goig del any nou que ja tenim a les portes, quan mirem les estadístiques 
creixents d’empreses tancades i de persones que cada dia s’incorporen a 
l’atur?

Nadal és la festa de Déu amb nosaltres, és la festa que inicia el regne 
de Déu entre nosaltres. amb freqüència cantem “El regne ja és aquí!” 
però el regne l’hem de fer venir cada dia.

al Parenostre, la petició “vingui a nosaltres el teu regne”, la recitem 
entrellaçada amb altres, alguna d’elles d’una suma actualitat: “dóna’ns 
el pa de cada dia”, i fa molts anys que aquesta expressió no tenia, entre 
nosaltres, un sentit real, literal...
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LA SOLIDARITAT 
DAVANT LA CRISI 
ACTUAL

El consell Pastoral Diocesà ha 
publicat el passat 3 de desembre 
una nota fent una crida a la soli-
daritat davant la crisi actual.

El consell Pastoral Diocesà de 
l’arquebisbat de Barcelona, reunit 
el dissabte 29 de novembre, ha fet 
pública aquesta nota: 

“El consell Pastoral Diocesà, re-
unit sota la presidència del carde-
nal arquebisbe, el passat dissabte, 
i especialment preocupat per les 
conseqüències de la crisi econòmica 
i financera, vol solidaritzar-se amb 
els grups i persones que pateixen 
els efectes de la crisi; demana a les 
autoritats i als experts que cerquin 
solucions justes i adequades; crida, 
en les actuals circumstàncies, a 
intensificar la solidaritat i l’ajuda 
mútua. Exhorta especialment les 
comunitats cristianes a pregar 
perquè Déu il·lumini els agents 
polítics i socials perquè busquin 
les solucions necessàries. i també 
fa una crida a reflexionar sobre els 
orígens de la crisi i la necessitat de 
potenciar valors com l’austeritat i 
la sobrietat”.

ara, quan el pa quotidià pot faltar a casa de tants veïns nostres i quan 
la manca de pa al nostre entorn repercuteix de manera dramàtica en les 
persones de tants països que viuen de les engrunes que cauen de la taula 
dels països rics, potser és el moment de cridar “que vingui el teu regne, Se-
nyor”. què bo seria que l’experiència dura que ens toca viure ens servís per 
crear un ordre econòmic més just, més solidari, més humà, més semblant 
al regne que cada dia demanem es faci realitat en el nostre entorn.

No sabem per on aniran els constructors de l’economia del futur i amb 
quines “arts” se superarà aquesta etapa dura, però el que sí sabem, el que 
sí que podem, és aportar allà on ens sigui possible, els criteris del regne, 
l’estil de vida que el Déu infant ens porta.

Vine, Jesús, no tardis, vine al nostre món que busca un nou ordre, vine 
i mostra’ns novament el camí del teu regne.

aquest mes passat el Sr car-
denal m’ha confiat la Delegació 
d’apostolat Seglar que acullo amb 
il·lusió de treballar amb tants i 
tantes persones laiques que fan la 
nostra Església i també, coneixent 
els meus propis límits, amb la certe-
sa de que ho podré fer amb diàleg i 
treball conjunt amb les entitats que 
composen la delegació.

Els bisbes de catalunya ens deien 
en el document creure en l’Evangeli 
i anunciar-lo amb ardor que: “Ens 
cal, a tots els fidels, assumir ple-
nament que la nostra situació, en 
aquest començament del segle 
XXi, és de missió. i assumir-la joio-
sament: som, certament, fràgils. 
Portem el tresor de la fe en vasos de 
terrissa. Però ressona en nosaltres la 
bona nova de la salvació.”

El compromís evangelitzador 
de la vocació laïcal ha estat una 
constant al llarg de la història de 
l’Església, però si en alguna època 
aquest compromís i aquesta missió 
ha sigut una urgència, és en els 
temps actuals. El diàleg de l’Església 
amb les persones i amb les estruc-
tures socials reclama avui, més que 
mai, presencies i mediacions de 
persones laiques compromeses pel 
seu bateig.

“El concili Provincial tarraconen-
se reconeix que la participació del 
laïcat en la missió evangelitzadora 
és una de les prioritats i un dels 
reptes més importants de l’Església 
contemporània. Els laics i laiques 
són “cristians incorporats a crist 
pel baptisme; constituïts com a 
Poble de Déu; participants a la seva 
manera de la funció profètica, sacer-
dotal i reial de Jesucrist; exerceixen 
la missió de tot el poble cristià en 
l’Església i en el món a través dels 
seus carismes diversos”. aquest 
repte del concili Vaticà ii continua 
essent una realitat candent en els 
nostres dies...(n.25)

La vida de les primeres comuni-
tats cristianes ens són mirall en que 
podem trobar senyals de pistes per 
aquest caminar pels viaranys del 
regne.

En aquest tram de camí que 
continuo compartint amb tots 
vosaltres, tot i ara amb una res-
ponsabilitat especial, vull dir-vos 
que estic a disposició vostra i que 
espero tenir el goig de compartir 
directament amb cadascuna de 
les entitats del FiOca, el pa i la 
sal del camí que com a peregrins 
cadascuna feu amb el pas i ritme 
de la pròpia vocació.

CARTA D’ANNA ALMUNI
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UN GRUP DE LAICS A 
BARCELONA

L’any 1918 la institució teresiana 
va iniciar la seva activitat a Barcelona. 
Va ser fundada l’any 1911 per Pere 
Poveda i és una associació internacio-
nal de laics avui present a 32 països. 
Ja en el seu moment, el fundador va 
descobrir la importància del laïcat a 
la Església, mig segle abans de que 
el seu paper fós reconegut pel concili 
Vaticà ii. Es va inspirar en Jesucrist, 
en el tarannà de Santa teresa, una 
dona plenament humana i sadollada 
de Déu, i en la manera d’estar en el 
món dels primers cristians.

La seva missió és la promoció 
humana i la transformació social 
mitjançant l’educació i la cultura, des 
del treball dels seus membres, amb 
l’exercici de la professió i, també des 
d’entitats, organitzacions i projectes 
propis. La institució teresiana està 
formada per l’anomenada associació 
Primària, constituïda per dones i que 
és el nucli impulsor de la missió, i 
l’associació acit, integrada per ho-
mes i dones que realitzem la missió 
des dels nostres compromisos fami-
liars i professionals propis.

Els membres acit de l’àmbit de 
catalunya, que hem estat convidats 
a presentar-nos en aquesta revista, 
som homes i dones casats i solters 
disposats a ser sal i amb voluntat 
d’encarnació centrada en el misteri 
de Déu fet home, dins d’un món, 
com tots sabem, moltes vegades 

complicat. Vivim el nostre cristia-
nisme des de les nostres famílies i 
llocs de treball procurant aportar 
el nostre testimoni i coherència 
de vida amb “el cap i el cor en el 
moment present” com ens deia 
P. Poveda. creiem en el créixer i 
en el fer créixer dintre del pano-
rama socioeducatiu des d’una 
formació continuada que ens 
capaciti a ser signes dels valors 
de l’Evangeli i des de la fidelitat 
a la nostra Església; sempre amb 
la mirada atenta a les necessitats 
dels “més petits i desvalguts” 
per tal d’aportar el nostre gra 
de sorra a la construcció d’un 
món més just i solidari. Estem 
immersos tant en entitats públi-
ques com privades, en el món 
de l’educació formal i no formal, 
en l’àmbit de la salut, el món de 
la empresa, dels serveis socials, 
dels mitjans de comunicació, de 
la investigació, de la immigració, 

de la pastoral, etc. i compartim totes 
aquestes presències amb els qui avui 
volen viure l’evangeli.

El fundador ens va animar sempre a 
conèixer, col·laborar i treballar amb al-
tres grups d’Església. La seva proposta 
és per a la institució teresiana, un do i 
ens sentim responsables de comunicar 
a les persones que ens envolten i amb 
el nostre quotidià testimoni, la bondat 
del Pare que ens estima a tots i que 
vol que tinguem vida i vida abundant. 
Ens diu P. Poveda: “creure i no parlar 
no és possible. La meva creença, la 
meva fe no és vacil·lant, és ferma, i 
per això parlo”.

Si ens voleu conèixer una mica mi-
llor i compartir algunes de les nostres 
activitats (projectes, Eucaristies, reces-
sos ,excursions, senderisme, tertúlies 
culturals, voluntariat,jornades socio-
culturals etc, podeu contactar-nos 
quan ho desitgeu.

itcatalunya@institucioteresianacat.org

ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA

aprofitem del butlletí per recordar-vos que el dissabte 31 de gener  
tindrà lloc la nostra assemblea general Ordinària.

En aquesta assemblea cal renovar la meitat actual de la junta del 
FiOca.Per aquest motiu us animem a presentar algunes entitats com a 
candidates a la junta que potser feta per la pròpia entitat i d’altres entitats 
membres que desitgeu formin part de la llista d’entitats elegibles. us 
demanem que feu arribar les vostres propostes abans del 15 de gener. 
uS ESPErEm a tOtS!!!

Podeu consultar l’actual directo-
ri del FiOca a la pàgina web de 
l’arquebisbat de Barcelona, http://
www.arqbcn.org/ (amb l’itinerari se-
güent: organització funcional delega-
cions/Delegació diocesana d’apostolat 
seglar/Fòrum d’organitzacions catòli-
ques d’adults)

http://www.arqbcn.org/
mailto://itcatalunya@institucioteresianacat.org
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L’homilia que va fer el nostre 
arquebisbe ens pot servir per recó-
rrer el camí d’aquesta comunitat 
arrelada també a Barcelona:

(…) Es tracta d’una associació de 
cristians amb aprovació pontifícia, 
present en setanta països del món 
i també a la nostra arxidiòcesi. amb 
goig presideixo aquesta celebració 
com a pastor d’aquesta Església de 
Barcelona expressant així el meu 
agraïment a la comunitat pel tre-
ball que des de fa molts anys està 
realitzant a l’arxidiòcesi i per tot el 
bé espiritual, social i cultural que 
està fent a molts indrets del món. 
recordo d’una manera especial el 
treball ecumènic i interreligiós que 
realitza, i particularment l’Encontre 
internacional per mantenir viu 

l’esperit d’assís, després d’aquell 
històric encontre dels caps de les 
grans religions del món per pregar 
per la pau. m’uneixo, benvolguts 
membres i amics de la comunitat 
de Sant’Egidio, a la vostra acció de 
gràcies a Déu pel carisma que ha 
atorgat al fundador de la comu-
nitat, el nostre estimat Professor 
andrea riccardi.

El món vivia moments difícils en-
torn d’aquell maig del 68 del segle 
passat, ara fa quaranta anys. Es pre-
tenia construir un món sense Déu. 
Es volia configurar una humanitat 
com si Déu no existís. i fou precisa-
ment enmig d’aquella gran convul-
sió occidental, que la comunitat de 
Sant’Egidio va començar a caminar, 
com una petita llavor que ha fruc-
tificat esdevenint un arbre frondós 
que dóna bons fruits i bona ombra 
en molts països del món. com ha 
afirmat andrea riccardi, “un impuls 
vital animava a les joves genera-
cions a construir un món millor... 
cercàvem un món nou i enteníem 
que calia renovar-nos personalment 
i constantment”. (…)

El carisma que viu la comunitat 
de Sant’Egidio porta a centrar la 
vida en crist i veure’l en cada per-
sona i especialment en els pobres, 
recordant que Ell ens ha dit que 
s’identifica d’una manera preferent 
amb els pobres, malalts, immi-
grants i necessitats. això us mou a 
viure la vocació del “bon samarità” 
d’aquells que experimenten situa-
cions de marginació. Per això, els 
pobres s’han convertit en els amics 
de la comunitat, formant part de la 

COMUNITAT DE SANT EGIDI

El passat 18 d’octubre, va tenir lloc a la catedral de Barcelona una 
Litúrgia eucarística amb motiu del 40è aniversari de la comunitat de 
Sant’Egidio, presidida pel cardenal Lluís martínez Sistach. molts amics 
es van reunir al voltant de la comunitat per celebrar aquest moment de 
joia i d’agraïment, que s’ha conclòs amb un moment festiu en el mateix 
claustre de la catedral. 

gran família de Sant’Egidio perquè 
no són només assistits, sinó també 
acollits amb afecte i amistat.

La comunitat de Sant’Egidio 
mira especialment a l’Àfrica, aquest 
continent que Europa té a prop, 
però poc present. Àfrica està en el 
vostre cor amb els seus grans re-
cursos humans, però també on el 
materialisme humilia a l’home amb 
la violència, la pobresa, la sida, el 
culte al diner, desfigurant la imatge 
de Déu.

Els cristians estem en el món, 
però no som del món. tenim res-
ponsabilitats en el si de l’Església i 
de la societat. aquest doble com-
promís baptismal el viu i l’enforteix 
la comunitat de Sant’Egidio, tot 
tenint cura de l’espiritualitat i sante-
dat dels seus membres, empenyent 
a viure-ho també en el treball per 
la transformació de les estructures 
de la societat per tal que creixi en 
el món la pau, la justícia i la frater-
nitat”.

La seva pàgina Web és: 
http://www.santegidio.org

http://www.santegidio.org/
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algunes de les idees que es van 
recollir al consell són:

•	L’oferta	de	formació	de	la	diòcesi	
es mostra àmplia i variada, de 
tipus presencial i virtual. 
•	Hi	ha	una	forta	preocupació	per	

la difusió de totes les activitats 
de formació, per tal que arribi a 
tothom la informació, no duplicar 
esforços i millorar la coordinació 
d’activitats.Va sortir la proposta 
de fer una web de la diòcesi es-
pecialitzada en oferta formativa 
on tothom pogués anunciar les 
seves activitats amb les adreces i 
links corresponents.
•	Es	 va	 esmentar	 que	 hi	 ha	 laics	

compromesos i responsables de 
la seva formació i que vetllan 
per fer-la créixer dia a dia que no 
veuen després quin servei poden 
fer a l’església de forma real, 
potser en el servei del diaconat 
o en l’acompanyament espiritual 
d’altres laics.

al consell Pastoral Diocesà de la 
diòcesi de Barcelona es va tractar 
el tema de la formació dels laics. 
D’alguna manera ens podríem fer 
ressò del recent missatge de Benet 
XVi És l’hora del laicat! a la darre-
ra assemblea Plenària del consell 
Pontifici.

La formació espiritual i teològica 
dels laics es veu com un camí neces-
sari per a ser llevat en mig del món. 
La formació no s’acaba mai i sempre 
es pot aprofundir en la fe per poder 
donar “raó de la nostra esperança”. 
Els laics, ens trobem al bell mig de 
les responsabilitats familiars, profes-
sionals, socials, econòmiques i cul-
turals i una ferma formació personal 
ens pot ajudar a viure coherentment 
amb la nostra fe.

CRÒNICA DEL 
CONSELL PASTORAL 
DIOCESÀ 29 de nov-
embre de 2008

•	Es	veu	que	cal	obrir-se	a	totes	les	
persones i donar a conèixer la 
Bona Nova tot escoltant el que 
necessita la societat avui, quins 
són els signes dels temps i com 
els laics hi som presents.
•	L’actual	crisi	econòmica	ens	fa	una	

forta crida com a cristians per tal 
de ser responsables i ferms per 
donar resposta, també des de la 
fe, a la situació amb la coherència 
personal i la solidaritat.
•	Es	va	parlar	de	com	oferir	una	for-

mació adient a les persones que es 
troben a la franja d’edat entre 30 i 
50 anys, que per motius familiars i 
professionals, necessiarien potser 
una formació de caràcter virtual.
•	La	 formació	 dels	 joves	 continua	

essent un dels punts principals de 
la tasca de la diòcesi i es necessiten 
noves iniciatives.

assumpta Montserrat

UN DESAFIAMENT 
CULTURAL 
Els bancs enfront de 
la crisi financera. 

Després de la fallida del Was-
hington mutual, que se suma a les 
fallides de bancs i fons americans 
d’aquest últim període, és ja clar 
que ens trobem enfront de la crisi 
financera més greu després de la del 
vint-i-nou. Basta pensar que la suma 
que	Henry	Paulson	va	demanar	al	
congrés americà d’assignar per 
treure i cancel·lar els títols “tòxics” 
dels bancs és de 700 mil milions de 
dòlars, una xifra igual al 5 per cent 
del Pil dels Estats units.

Estem doncs pròxims al final 
del capitalisme? Potser no, però és 

probable que estiguem davant el 
final d’un cert capitalisme financer 
i especulatiu - crescut massa i mal 
en les últimes dues dècades – de la 
qual la crisi actual és només una i no 
l’única, eloqüent expressió. una crisi 
les causes de la qual tenen arrels 
profundes, en el sistema financer 
però també en els estils de vida i 
consum. 

una primera causa és la desna-
turalització del paper i la funció del 
banc i les finances. Les institucions 
bancàries i financeres són indis-
pensables en l’economia moderna. 
El banc ha estat, i continua sent, 
una corretja de transmissió social 
entre generacions, (l’estalvi d’un 
adult permet una inversió per a un 
jove), i entre famílies i empresaris. 
El banc i les finances, són per tant 
institucions essencials per al bé 

comú. De fet, els primers bancs 
populars van ser els muntanyes de 
Piedad dels franciscans, inventats 
en el mil quatre-cents com a mitjà 
per alliberar els pobres de l’opressió 
de la usura.

La malaltia del capitalisme con-
temporani és la progressiva trans-
formació dels bancs d’institucions 
a especuladors. L’especulador és 
un subjecte l’objectiu del qual és 
maximitzar el benefici. L’activitat 
que exerceix no té cap valor intrín-
sec, és només un mitjà per enriquir 
els accionistes. 

L’economista Yunus, Nobel de la 
pau, fundador del grameen Bank, 
una de les innovacions financeres 
més interessants de l’últim segle, 
ha afirmat moltes vegades que 
en l’economia de mercat l’accés 
al crèdit és un dret fonamental de 
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l’home, ja que sense aquest dret les 
persones no aconsegueixen a realit-
zar els seus propis projectes i sortir 
de les gaires trampes de la misèria. 
Si això és així, la banca especulado-
ra ha de ser l’excepció i no la regla 
de l’economia de mercat, també  
perquè els productes que el banc 
administra són sempre d’alt risc. cal 
tenir en compte que la crisi actual 
no ha estat activada pels bancs or-
dinaris, si no pels bancs de negocis, 
subjectes fortament especulatius.

Pot semblar paradoxal, però la 
natura del banc està pròxima a 
una empresa nàs profit i no a la de 
l’especulador. Les empresa nàs pro-
fit (com les universitats o els teatres) 
són institucions que tenen un vincle 
d’eficiència i d’economicitat, que no 
tenen com a finalitat el profit sinó 
els interessos de gaires subjectes. No 
és per casualitat que dels montes 
de Piedad als bancs cooperatius, el 
banc també s’hagi estat pensat com 
a empresa sense finalitat de lucre, 
perquè molts eren els interessos que 
tènia que satisfer. 

El que les fallides, i encara més 
els rescats, d’aquests dies ens estan 
ensenyant és que el banc és una 
institució amb un gran valor social 
i amb una gran responsabilitat no 
pot ser deixat al joc perillós de la 
maximalització dels beneficis dels 

accionistes, a causa de la pluralitat 
d’interessos que ella té que de tem-
poralitzar. La nova i més atenta re-
glamentació dels mercats financers, 
que molts economistes desitgen, va 
en la direcció de reconèixer als bancs 
una responsabilitat social que s’ha 
anat perdent en les últimes dècades, 
malgrat un creixement exponencial 
d’instruments d’estimació del risc i 
agències de rating.

Però després d’aquesta crisi 
també hi ha una patologia del 
consum de les famílies, que del 
capitalisme americà s’està estenent 
a tot l’opulent occident. L’excessiu 
endeutament de les famílies ameri-
canes ha creat un terreny fràgil que 
s’ha ensorrat sota el pes de la crisi 
dels mutus subprimi. Els préstecs 
sobre la casa de fet s’han afegit 
a tota una sèrie de deutes en una 
cultura que privilegia el consum 
aquí i ara i que ha oblidat el valor, 
també ètic, de l’estalvi. Ningú nega 
que dins certs límits, l’endeutament 
de les famílies pugui ser positiu per 
a l’economia i per al bé comú. En 
realitat, cada vegada més el consum 
és sol·licitat i drogat per un siste-
ma econòmic i financer, còmplices 
els mitjans de comunicació, que 
indueix les famílies a endeutar-se 
més enllà de les reals possibilitats 
de restitució del deute. La institució 

financera que presta massa i a les 
persones equivocades no és menys 
incivil que aquell que presta massa 
poc a les persones justes.

així, la crisi actual pot ser també 
una gran ocasió per a una reflexió 
profunda sobre els estils de vida 
insostenible que l’actual capitalisme 
financer ha determinat: no es tracta 
d’imaginar una economia sense 
bancs i sense finances El banc i les 
finances són massa importants per 
deixar-los només als especuladors. 
una bona societat no es fa sense 
bancs i sense finances, però amb un 
bon banc i unes bones finances.

La història de la finança europea 
ha donat vida des de fa segles a ins-
titucions bancàries “a mòbil ideal”, 
que han humanitzat l’economia 
moderna. És necessari que també 
avui neixin empresaris i banquers  
animats per objectius més grans del 
només profit. Sense aquests nous 
actors no hi haurà democràcia ni 
econòmica ni política.

El desafiament és llavors sobre-
tot cultural i antropològic i perquè 
pugui vèncer és necessari el com-
promís de tots i de cadascú. Dins i 
fora dels mercats. 

article de luigino Bruni 
(Universitat Milano-Bicocca) 

en l’osservatore Romà 
del 28.9.2008.

LA SETMANA DEL 
CINEMA ESPIRITUAL

La Setmana del cinema Espiritual 
sorgeix a Barcelona l’any 2004. 
Després de la 4a. edició, es pot dir 
que l’acollida favorable que va tenir 
inicialment l’activitat per part del 
públic ha anat augmentant any rere 
any, consolidant-se com una acti-
vitat estable important i esperada 

anualment per tothom. aquest èxit 
ha suposat per a l’entitat un incen-
tiu per millorar i ampliar l’oferta, 
integrant-hi enguany noves seccions 
i propostes.

Enguany ha tingut lloc del 3 al 
6 de novembre sota el lema l’altra 
mirada. És una proposta per apro-
par-nos al cinema amb una “altra 
mirada” que permeti reconèixer la 
profunditat de la realitat i traspas-
sar-la en la direcció del misteri del 

que	és	petjada.	Hi	ha	una	forma	de	
divertir-se que proposa mirar més 
enllà i descobrir que no solament 
mirem sinó que també hem estat 
mirats. 

Però que s’entén per cinema 
espiritual? És aquell cinema que 
presenta la recerca espiritual de 
l’home. En aquest sentit no es limita 
a la categoria de cinema religiós, 
com cinema que tracta de temes, 
persones o institucions cristianes o 
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d’altres religions. 
Per això entenem la categoria 

“espiritual” com flexible i oberta, 
quan recull l’obertura a la trans-
cendència d’històries autèntica-
ment humanes. 

així, doncs, aquest cinema 
aprofundeix en l’expressió de la 
preocupació religiosa, filosòfica, 
estètica i social que des d’una 
perspectiva humanista ens perme-
ten reconèixer de forma explícita 
o implícita en el misteri de l’home 
el misteri de Déu. 

El Cristo del Océano (1971) 
de Ramón Fernández. 77 minuts. 

Basada en un conte d’anatole France explica la història d’un nen recollit 
per un pescador que viu la seva infància estimat com un autèntic fill. Però 
un dia el pescador perd la vida al mar i el nen segueix esperant el seu re-
torn fins que l’aparició d’un crist flotant sobre les onades i l’arribada d’un 
misteriós personatge l’ajuden a trobar el seu camí a la vida.

una bona producció amb excel·lents interpretacions i que ens permetrà 
reflexionar sobre el cinema religiós tradicional.

algunes de les pel·lícules 
proposades a la setmana del 
cinema espiritual.

La escafandra y la mariposa (2007) 
de Julian Schnabel. 112 minuts.

Palma d’Or al millor director al Festival de cannes 2007 i globus d’Or 
2007 al millor director i pel·lícula en llengua no anglesa, també va ser no-
minat	als	Oscar	2008	al	millor	director,	guió	adaptat	(Ronald	Harwood),	
fotografia (Janus Kaminski) i muntatge (Juliette Welfing).

Es tracta d’un film commovedor, lluminós i original, inspirat en fets 
reals que Jean-Dominique Bauby va relatar en la famosa obra autobio-
gràfica que dóna títol a la pel·lícula. amb ella arriba a la seva maduresa 
creativa com a cineasta el pintor, escultor i fotògraf de Nova York Julian 
Schnabel, que va deixar entreveure el seu talent a Basquiat (1996) i antes 
que anochezca (2000).

una proposta sobre la resistència i el desig de viure.
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Bella (2006) 
de Alejandro Gómez Monteverde. 91 minuts.

Pel·lícula produïda per metanoia Films, empresa creada per Eduardo 
Verástegui, el famós artista mexicà que ha declarat recentment trobar-se 
en un nou període de la seva vida marcat pel seu aprofundiment en la fe 
cristiana. Va obtenir el premi del públic de Festival de toronto del 2006.

Plantejada des d’una mirada cristiana explica la història d’un famós 
futbolista que, per un desgraciat esdeveniment, adquireix una especial 
sensibilitat pel valor de la vida i el sentit de la família.

No es tracta d’un film discursiu i adoctrinador sinó marcat per la sug-
gerència. Es tracta d’una proposta refrescant amb un argument senzill, però 
amb una força dramàtica a la vegada que esquitxat amb tocs d’humor.

un cinema amable que es presenta des de la referència cristiana i que 
per fi s’estrena al nostre país.

Des del 28 de juny de 2008 fins 
al 29 de juny de 2009, l’Església 
celebra un any jubilar dedicat a sant 
Pau, amb ocasió del bimil·lenari del 
seu naixement.

En convocar l’any Paulí, el sant 
Pare va convidar els cristians a 
aprofundir en els ensenyaments 
de l’apòstol, promovent “esdeve-
niments litúrgics, culturals i ecumè-
nics, així com diverses iniciatives 
pastorals i socials, totes inspirades 
en l’espiritualitat paulina”. Per això 
en aquesta ocasió volem presentar 
a través d’una catequesi del Sant 
Pare del 25 d’octubre de 2006 a Pau: 
perfil de l’home i de l’apòstol.

Cometas en el cielo (2007) 
de Marc Forster. 130 minuts.

En un país dividit i proper a una guerra civil, dos nens, amir (zekiria 
Ebrahimi)	i	Hassan	(Ahmad	Khan	Mahmoodzada),	estan	a	punt	de	sepa-
rarse per sempre. Nombrosos estels, que participen en un torneig infan-
til, es creuen en l’intens blau del cel de Kabul. Però després de guanyar 
el torneig, la traïció d’un nen atemorit engegarà els mecanismes d’una 
catàstrofe. ara, després de 20 anys vivint als Estats units, amir (Khalid 
abdalla) retorna a afganistan, malgrat el perill que suposa l’implacable 
govern dels talibans, disposat a enfrontar-se amb els foscos secrets que el 
persegueixen i a reparar el mal que va fer.

Benvolguts germans i germanes,
Hem	 conclòs	 les	 nostres	 re-

flexions sobre els dotze apòstols, 
cridats directament per Jesús du-
rant la seva vida terrenal. avui co-
mencem a tractar sobre les figures 
d’altres personatges importants 
de l’Església primitiva. també ells 
van lliurar la vida pel Senyor, per 
l’Evangeli i per l’Església. Es tracta 
d’homes i dones que, com escriu St. 
Lluc en els actes dels apòstols, “van 
lliurar la vida a la causa del nostre 
Senyor Jesucrist” (Act 15, 26).

El primer d’aquests, cridat pel 
Senyor mateix, pel ressuscitat, a ser 
també ell autèntic apòstol, és sens 
dubte Pau de tars. Brilla com una 
estrella de primera magnitud en la 
història de l’Església, i no només 

en la dels orígens.(...)
certament, després de Jesús, ell 

és el personatge dels orígens de qui 
tenim més informació, ja què no 
només comptem amb els relats de 
St. Lluc en els actes dels apòstols, 
sinó també amb un grup de cartes 
que provenen directament de la 
seva mà i que, sense intermediaris, 
ens en revelen la personalitat i el 
pensament.(...)

Per a ell va ser decisiu conèixer la 
comunitat dels deixebles de Jesús. 
Per ells va tenir notícia d’una nova 
fe, un nou “camí”, com es deia, 
que no posava en el centre la Llei 
de Déu, sinó la persona de Jesús, 
crucificat i ressuscitat, a qui se li atri-
buïa el perdó dels pecats. com jueu 
zelós, considerava aquest missatge 

SANT PAU: PERFIL DE 
L’HOME I DE L’APÒSTOL
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inacceptable, més encara, escanda-
lós, i per això va sentir el deure de 
perseguir els deixebles del crist fins 
i tot fora de Jerusalem. Precisament, 
en el camí cap a Damasc, a inicis 
dels anys trenta, Saule, segons les 
seves paraules, va ser “trobat a per 
Crist Jesús” (Flp3, 12).

mentre St. Lluc explica el fet amb 
abundància de detalls -la manera 
que la llum del ressuscitat li va 
arribar, canviant radicalment tota la 
seva vida-, ell en les seves cartes va a 
allò essencial i no parla només d’una 
visió (cf.1 Co9, 1), sinó també d’una 
il·luminació (cf.2 Co4, 6) i sobretot 
d’una revelació i una vocació en la 
trobada amb el ressuscitat (cf. Ga1, 15-

16). De fet, es definirà explícitament 
“apòstol per vocació” (cf. Rm1, 1; 1 Co1, 

1) o “apòstol per voluntat de Déu” (2 

Co1, 1; Ef1, 1; Col1, 1), com per a subrat-
llar que la seva conversió no va ser 
resultat de pensaments o reflexions, 
sinó fruit d’una intervenció divina, 
d’una gràcia divina imprevisible. Des 
d’aleshores, tot el que abans tenia 
valor per a ell es va convertir para-
doxalment, segons les seves parau-
les, en pèrdua i escombraries (cf. Flp 3, 

7-10). i des d’aquell moment va posar 
totes les energies al servei exclusiu 
de Jesucrist i del seu Evangeli. Des 
de llavors la seva vida va ser la d’un 
apòstol desitjós de “fer-se tot amb 
tots” (1 Co 9, 22) sense reserves.

D’aquí es deriva una lliçó molt 
important per a nosaltres: allò que 
compta és posar en el centre de la 
nostra vida Jesucrist, de manera que 
la nostra identitat es caracteritzi 
essencialment per la trobada, per la 
comunió amb el crist i amb la seva 
paraula. a la seva llum, qualsevol 
altre valor es recupera i alhora es 
purifica de possibles escòries.

una altra lliçó fonamental que ens 
dóna sant Pau és la dimensió univer-
sal que caracteritza el seu apostolat. 
Sentint agudament el problema 
de l’accés dels gentils, o sigui, dels 
pagans, a Déu, que en Jesucrist cru-
cificat i ressuscitat ofereix la salvació 
a tots els homes sense excepció, es 

va dedicar a donar a conèixer aquest 
Evangeli, literalment “bona nova”, 
és a dir, l’anunci de gràcia destinat 
a reconciliar l’home amb Déu, amb 
si mateix i amb els altres. Des del 
primer moment havia comprès que 
aquesta realitat no estava destinada 
només als jueus, a un grup determi-
nat d’homes, sinó que tenia un valor 
universal i afectava tothom, perquè 
Déu és el Déu de tots.

El punt de partida dels seus viat-
ges va ser l’Església de antioquia de 
Síria, on per primera vegada es va 
anunciar l’Evangeli als grecs i on es 
va encunyar també la denominació 
de “cristians” (cf. Act11, 20. 26), és a 
dir, creients en el crist. Des d’allí 
en un primer moment es va dirigir 
a Xipre; després, en diferents oca-
sions, a les regions d’Àsia menor 
(Pisídia, Licaònia, galàcia); i després 
a les d’Europa (macedònia, grècia). 
més importants van ser les ciutats 
de Efès, Filips, tessalònica, corint, 
sense oblidar Berea, atenes i milet.

En l’apostolat de St. Pau no hi 
van faltar dificultats, que va afrontar 
amb valentia per amor al crist. Ell 
mateix recorda que va haver de su-
portar “treballs, presons, flagells...; 
moltes vegades perills de mort. Tres 
vegades vaig ser assotat amb vares; 
una vegada lapidat; tres vegades 
vaig naufragar. Viatges freqüents; 
perills de rius; perills de bandolers; 
perills dels de la meva raça; perills 
dels gentils; perills en ciutat; perills 
en despoblat; perills per mar; perills 
entre falsos germans; treball i fatiga; 
nits sense dormir, moltes vegades; 
fam i set; molts dies sense menjar; 
fred i nuesa. I a part d’altres coses, 
la meva responsabilitat diària: la 
preocupació per totes les Esglésies” 
(2 Co 11, 23-28).

En un passatge de la carta als 
romans (cf. Rm15, 24. 28) es reflecteix el 
seu propòsit d’arribar fins a la penín-
sula ibèrica, l’extrem d’Occident, per 
a anunciar l’Evangeli per onsevulla 
fins als confins de la terra llavors co-
neguda. com no admirar a un home 
així? com no donar gràcies al Senyor 

per haver-nos donat un apòstol 
d’aquesta talla? És evident que no 
hagués pogut afrontar situacions tan 
difícils, de vegades desesperades, si 
no hagués tingut una raó de valor 
absolut davant la qual cap límit po-
dia considerar-se insuperable. Per a 
sant Pau, com sabem, aquesta raó és 
Jesucrist, de qui escriu: “La caritat del 
Crist ens obliga; hem comprès això: 
que un va morir per tots, i, per tant, 
tots van morir; i ell va morir per tots, 
perquè els qui viuen ja no visquin 
més per ells, sinó per aquell qui morí 
i ressuscità per ells” (2 Co5, 14-15), per 
nosaltres, per tots.

De fet, l’apòstol va donar el 
testimoniatge suprem amb la seva 
sang sota l’emperador Neró aquí, a 
roma, on conservem i venerem les 
despulles. St. climent romà, el meu 
predecessor en aquesta Seu apos-
tòlica en els últims anys del segle i, 
va escriure: “Per l’enveja i rivalitat va 
mostrar Pau el guardó de la pacièn-
cia.(...) Després d’haver ensenyat a 
tot el món la justícia i d’haver arribat 
fins al límit d’Occident, va sofrir el 
martiri davant els governants; va 
sortir així d’aquest món i va marxar 
al lloc sant, deixant-nos el més alt 
model de perseverança”.

que el Senyor ens ajudi a posar 
en pràctica l’exhortació que ens va 
deixar l’apòstol en les seves cartes:  
“Sigueu imitadors meus, com jo tam-
bé ho sóc del Crist” (1 Co 11, 1).
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LLIBRES

Notícies
revista Ecclesia digital
Flama, agència cristiana de notícies
zENit, agència de notícies

Informacions varies per Nadal:
www.fcec.info/concerts
http://www.bcn.es/publicacions/b_informacio/bi_69/bi_69_14.htm
http://www.pastoretsdecatalunya.cat/
http://www.pessebresvivents.cat/
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Església
arquebisbat de Barcelona
conferència Episcopal tarraconense
conferència Episcopal Espanyola
Santa Seu

Bíblia
Bíblia catalana interconfessional (Bci)
www.biblija.net

Jesús. Aproximació històrica. Parteix de la investigació més 
recent i sòlida per apropar-nos a la persona de Jesús combinant el rigor 
històric amb una clara i assequible presentació. L’autor s’esforça per cap-
tar l’impacte que Jesús provocà en els seus contemporanis i ho explica 
amb paraules senzilles als homes i dones d’avui. El llibre presenta Jesús 
d’una manera apassionant, com a cercador de Déu, profeta itinerant 
del seu regne, poeta de la misericòrdia, guaridor de la vida, defensor 
dels últims, amic de la dona, mestre d’una vida diferent, creador d’un 
moviment renovador, executat per les autoritats del temple i el repre-
sentant de l’imperi romà, però reafirmat i ressuscitat per Déu. arran 
de l’edició en castellà d’aquesta obra s’ha suscitat un important debat 
en àmbits eclesials i acadèmics, amb la intervenció d’alguns destacats 
bisbes i teòlegs.

José Antonio Pagola (Añorga, Guipúscoa, 1937) va cursar els estudis de teolo-
gia i ciències bíbliques en la Pontifícia Universitat Gregoriana i el Pontifici Institut 
Bíblic de Roma, i en l’École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem. Ha 
estat professor de Cristologia en la Facultat Teològica del Nord d’Espanya (Vitòria). 
En l’actualitat és director de l’Institut de Teologia i Pastoral de Sant Sebastià. Des 
de fa set anys es dedica exclusivament a investigar i donar a conèixer la persona 
de Jesús.

Altres
www.fbofill.cat
www.fespinal.com
www.aulaintercultural.org
www.peretarres.org

Déu, cosmos, caos. El diàleg entre ciència i religió és una frontera 
del coneixement especialment activa en l’actualitat. En un temps en què 
l’avenç científic i tecnològic obre noves perspectives en la manera de 
percebre el món i la vida, les preguntes i les vivències de fons que són 
l’objecte de la religió adquireixen nous matisos i suposen nous reptes 
per al coneixement. Déu, cosmos, caos planteja algunes d’aquestes 
qüestions des de l’experiència d’un investigador científic que també 
és poeta i creient.

David Jou, físic i poeta (Sitges, 1953) és catedràtic de Física de la Matèria 
Condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a investigador en ter-
modinàmica de processos irreversibles, és autor de cinc llibres i d’uns dos-cents 
articles de recerca en revistes de difusió internacional, obra per la qual ha rebut 
diversos premis.

http://www.fbofill.cat
http://www.fespinal.com
http://www.aulaintercultural.org
http://www.peretarres.org
http://www.fcec.info
http://www.bcn.es/publicacions/b_informacio/bi_69/bi_69_14.htm
http://www.pastoretsdecatalunya.cat/
http://www.pessebresvivents.cat/
http://www.biblija.net
http://www.abcat.org/bci/index.html
http://www.vatican.va/phome_sp.html
http://www.conferenciaepiscopal.es
http://www.tarraconense.cat
http://www.arqbcn.org
http://www.revistaecclesia.com
http://www.flama.info
http://www.zenit.org

