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EDITORIAL

El “predicador del Papa”, el caputxí cantalamessa, va titular la primera 
meditació de l’advent: “Ànim: jo he vençut al món (Jn. 16, 33). Per una 
reevangelització del món secularitzat”. malgrat que encara no hem tingut 
possibilitat de llegir el text de la seva reflexió, el títol ja és un bon punt de 
sortida per a les nostres meditacions d’aquest temps litúrgic.

L’advent és un temps d’esperança, d’il·lusió, d’alegria; estem esperant 
aquell que dóna raó de la nostra vida, de la nostra fe. i aquesta esperança, 
aquesta il·lusió, hauríem de poder transmètre-la al nostre entorn tot i que 
sembli que el món tingui altres interesos, altres motivacions.

La paraula “reevangelització” pot tenir reminiscències negatives si pen-
sem en el passat però la reevangelització, ara i avui, és presència, acollida, 
acompanyament; el Sant Pare diu que els cristians i cristianes hem de 
ser “minoríes creatives”. Jesús ens proposa ser “sal de la terra”. És a dir, 
aparentment, petits.

Butlletí del Fòrum Interdiocesà d’Organitzacions Catòliques d’Adults
Arquebisbat de Barcelona
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actualment, al nostre país, no som tan nombrosos/es i visibles com 
abans però tenim l’exigència de ser essencials. com a creients compromesos 
–laïcat associat- tenim la responsabilitat de fer-nos presents per anunciar 
la Paraula, d’acollir i acompanyar les persones perquè siguin quelcom 
més que números de les estadístiques del mercat. Hem de vèncer al món 
amb l’amor. ”L’amor –caritas- és una força extraordinària, que mou a les 
persones a comprometre’s amb valentia i generositat en el camp de la 
justícia i de la pau” (caritas in veritate).

aquest butlletí us presenta, entre altres temes, l’activitat de cinc entitats 
del Fòrum; cadascuna d’elles amb orígens i finalitats diverses però amb un 
objectiu comú: fer present el regne de Déu a la nostra societat. La seva 
tasca enforteix i estimula a les altres asociacions i/o moviments a saber que 
som moltes més de les que sembla les persones esperançades, il·lusionades 
i generoses, disposades a comprometre’ns amb la justícia i la pau.

us desitgem un sant advent, un autèntic Nadal i uns generosos reis!

PLA DE TREBALL FORUM

En iniciar el segle actual, els canvis 
que la nostra societat viu ens afec-
ten en totes les esferes de la nostra 
vida, també en la vida de l’Església. 
El Vaticà ii va donar al laïcat un lloc 
privilegiat dedicant-li una reflexió 
dogmàtica i pastoral insubstituïble 
en la autoreflexió i autocomprensió 
de la pròpia Església. La pregunta 
pel laicat esdevé una pregunta per 
l’Església. Ens trobem, doncs, amb 
l’urgent necessitat, com laics/ques, 
de repensar-nos des de la fe, sortir de 
la pròpia esfera, ser veu activa i pro-
positiva, tot comunicant esperança 
en les realitats de dificultat social que 
viuen/vivim tantes persones.

La Delegació d’apostolat seglar 
de L’arquebisbat de Barcelona tre-
balla amb les associacions laïcals i 
ho fa de forma sistemàtica al llarg 
de l’any amb tres organitzacions: 
el Fòrum de les Organitzacions ca-
tòliques d’adults, el consell d’acció 
catòlica, i els centres Parroquials i 
culturals catòlics. En les Jornades 
de la Delegació i en altres moments 
diversos d’encontre d’associacions 
el darrer curs, ens hem repetit la 
necessitat de fer camí plegats vers 
una trama laïcal diocesana, que és 
important que es visibilitzi.

És per això que la delegació 
aquest curs 2010-11 es proposa 
els seus objectius en aquesta di-
recció i en el treball en la tercera 
línia - participar els immigrants en 
les comunitats cristianes- de l’actual 
pla pastoral diocesà:
1. avançar en el coneixement mutu 

des moviments laïcals, associa-
cions i entitats.

2. créixer en la presència conjunta 
del laïcat en la diòcesi.

3. animar a la participació en els es-
deveniments de la vida diocesana 
durant aquest curs.

4. reflexionar sobre la responsabili-
tat laïcal en l’Església.

Com fer-ho?
amb un treball de reflexió i 

formació en els moviments laïcals, 
asso ciacions i entitats, sobre la rea-
litat que vivim i les responsabilitats 
que ens calen assumir.

Participant en els diferents es-
deveniments diocesans: la visita 
del Papa Benet XVi i benedicció del 
temple de la Sagrada Família, i la 
trobada internacional per la Pau 
entre d’altres.

i tenint molt en compte la presèn-
cia, incorporació i participació dels 

immigrants en tota la pastoral dio-
cesana i en concret en les nostres 
realitats comunitàries. “La presència 
dels immigrants entre nosaltres 
constitueix una oportunitat per a 
les nostres comunitats, que pot 
qualificar-se d’una gràcia, d’un ver-
tader kairós. Per això, amb aquest 
objectiu ens proposem promoure 
la participació ben activa dels immi-
grants en la vida i l’activitat de les 
nostres comunitats cristianes”.(Ter-
cer objectiu del Pla Pastoral 2009-
11, Arquebisbat de Barcelona)

Vam iniciar junts el curs el 22 de 
setembre de 2010 en el Seminari 
de Barcelona, presentant el Pla de 
curs de la delegació i l’acabarem el 
28 de maig de 2011 amb la Jornada 
d’apostolat Seglar i la celebració 
de la Pentecosta. El tema que ens 
convocarà serà La responsabilitat 
laïcal en l’Església avui. al mes de 
gener enviarem a les associacions, 
moviments i centres, una propos-
ta de reflexió que ens ajudi a la 
preparació d’aquesta trobada de 
maig, on podrem fer les nostres 
aportacions.

anna almuni de muga
Delegada d’apostolat Seglar

De la Delegació d’apostolat seglar
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al respecte de l’acollida, aten-
ció i participació de les persones 
immigrades en les nostres organit-
zacions, podríem dir que la majo-
ria d’entitats no donem un tracte 
especial a la persona immigrada, 
un cop forma part de l’associació o 
grup, però sí tenim uns programes o 
línees d’actuació vers aquestes per-
sones, a l’hora de la seva arribada 
o per atendre les seves necessitats 
materials. És comuna a tots i totes 
nosaltres la preocupació pel feno-
men de la immigració així com la 
pobresa i desarrelament que gaire 
be sempre comporta.

D’aquesta preocupació sorgeixen 
dos grans vessants:
· reflexió, posicionament i denún-

cia si cal 
· actuació

La primera té a veure amb l’examen 
de les causes, a la llum del magisteri 

de l’Església i molt especialment de 
les darreres encícliques, que provo-
quen aquestes situacions; tanmateix, 
sensibilitzant i conscienciant, sobre 
el desequilibri de les relacions Nord-
Sud, del perquè les persones han de 
marxar de casa seva, quina relació 
té això amb les nostres formes de 
vida (consumisme, superficialitat,...) 
i conseqüentment, quina és la nostra 
responsabilitat individual.

L’actuació es concreta en l’acollida 
i l’acompanyament:
· acollint tothom amb independèn-

cia de la seva fe.
· Facilitant l’aprofundiment en la 

pregària.
· Escoltant les seves històries perso-

nals, inquietuds, dificultats...
· atenent de manera personalitzada 

les seves necessitats i procurant 
que s’integrin en un grup, a la 
nostra cultura i manera de fer.

· Prioritzant la tasca de formació de 
militants cristians.

· Donant classes de català, castellà 
o altres matèries.

· gestionant els bancs d’aliments 
parroquials.

· Participant en associacions de nou 
vinguts/des.

· col·laborant en centres d’acollida.
Les experiències són, en general, 

positives i gratificants. 
D’altra banda, la Delegació 

d’apostolat Seglar, fent-se ressò de 
les inquietuds i activitats comunes a 
la major part de moviments i associa-
cions, i en consonància amb el tercer 
objectiu del Pla Pastoral Diocesà, 
ha proposat per aquest curs 2010-
2011, una línea de reflexió i estudi 
sobre la responsabilitat del laïcat a la 
vida de la diòcesi en l’entorn multi-
cultural que ens hi trobem.

aquesta proposta té com a fina-
litat que les diferents entitats, des 
de la seva idiosincràsia, treballin el 
tema a lo llarg del curs per tal de po-
der posar-ho en comú en la Jornada 
laïcal de la Pentecosta 2011.

CONSELL PASTORAL DIOCESÀ
16 d’octubre de 2010
Representació dels Moviments d’Adults. 
Delegació d’Apostolat Seglar

Estimats amics i amigues, com 
sabeu, el Fòrum d’adults forma 
part del Consell Pastoral Dio-
cesà (cPD) juntament amb altres 
“agrupacions” d’entitats (arxi-
prestats, moviments de joventut, 
d’universitats, instituts de vida con-
sagrada, de la família, ....) i la seva 
finalitat és estudiar les qüestions 
pastorals de la diòcesi i treure’n 
conclusions pràctiques que orientin 
al bisbe, i això per tal que l’Església 
diocesana pugui realitzar la seva 
missió. (card. martínez Sistach, 
28.11.09).

aquest cPD es reuneix tres o 
quatre cops a l’any presidit pel 
nostre bisbe i, malgrat que no és 
un organisme executiu sinó con-
sultiu, el Sr. cardenal té molt en 
compte les aportacions fetes per 
les persones que assistim per la 

qual cosa és important que els/
les representants tinguem la major 
quantitat d’informació al respecte 
dels assumptes a tractar.

És per això que m’adreço a tots/
es vosaltres. acabo de rebre la con-
vocatòria i Ordre del dia pel proper 
16 d’octubre. El tema de reflexió 
conjunta serà “la participació dels 
immigrants en les comunitats cris-
tianes” (relacionat amb el tercer ob-
jectiu del Pla Pastoral Diocesà). Per 
tal de preparar la meva aportació, 
que no pot ser altra cosa que el que 
esteu fent a les vostres associacions 
i/o moviments, us agrairé que em 
feu arribar la següent informació:
· actituds i processos d’acollida a 

las persones i les famílies.
· Formes d’atenció a les seves ne-

cessitats materials.
· Formes de participació en els 

equips, les celebracions, etc.
· Experiències positives i proble-

mes.
Potser les característiques de la 

vostra entitat no tenen a veure, de 
manera directa, amb la immigració 
però és més que probable que el 
fenomen no us sigui aliè pel que 
serà de molta utilitat les vostres 
experiències i/o propostes.

La informació la podeu fer arribar 
per correu-e o postal, inclús per 
telèfon (93 412 15 51), però si us 
plau responeu; és una manera de fer 
comunió eclesial i d’ajudar al bisbe 
a dissenyar les línees pastorals.

resto a la vostra disposició

Àngels arrabal
representant dels moviments 

d’adults al cPD
BcN, setembre 2010
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El Padre Werenfried van Straaten 
nació en Holanda el 13 de enero 
de 1913. a los 21 años ingresó a 
la abadía premonstratense de ton-
gerlo, Bélgica, donde fue ordenado 
sacerdote en 1940.en la Navidad de 
1947, el p. Werenfried van stra-
aten, un monje premonstratense 
holandés, escribe el artículo “No 
hay lugar en la posada”, en el que 
denuncia la miseria en la que viven 
millones de refugiados alemanes 
tras la ii guerra mundial, y que 
concluye invitando a la reconcilia-
ción entre los pueblos enfrentados 
durante el conflicto bélico.

Su lema fue “el hombre es mu-
cho mejor de lo que pensamos”. 
con ese optimismo, se lanzó a 
pedir a los belgas una loncha de 
tocino para dársela a los refugiados 

alemanes, “sus enemigos de ayer”. 
La respuesta no se hizo esperar y 
consiguió llenar de lonchas de to-
cino varios camiones. Esta acción 
le valió el cariñoso sobrenombre 
de “Padre tocino”, con el que se le 
conoció en todo el mundo hasta su 
fallecimiento. Había comenzado, sin 
saberlo, la obra ‘Ayuda a la Iglesia 
Necesitada’.

Su entrega fue completa. No 
conoció limitaciones de ningún 
tipo cuando se trataba de ayudar a 
la iglesia. con un ingenio singular, 
hizo frente a las situaciones extre-
mas que se le fueron presentando. 
“autos-capillas”, “Barcos-capillas” 
y “sacerdotes con mochila”, fueron 
algunas de las ideas que tuvo el 
Padre Werenfried para llevar la Fe a 
los más necesitados.

“La caridad no debe conocer 
medida ni fronteras; no tiene lími-
tes.”

El Padre Werenfried murió el 31 
de enero de 2003 en alemania, 
siendo despedidos sus restos por 
agradecidos cristianos del mundo 
entero y dejando como legado, una 
fundación que ya se encuentra en 
17 países del mundo

“Acercar a Dios a las personas 
es el objetivo de nuestro trabajo. 
Nosotros hemos de ser las puertas 
abiertas por las que el Amor de 
Dios abra una vía triunfal, para que 
el más abandonado de nuestros 
hermanos y el más endurecido de 
los perseguidores puedan recibir 
su calor”.

Sus objetivos principales son:
•	Recaudación	 de	 fondos	 para	

financiar proyectos de ayuda pas-
toral en diferentes países donde 
la iglesia está más necesitada, 
amenazada o sufre persecución.

AyudA A lA IglesIA NecesItAdA es UNa asociacióN iNteRNa-
cioNal DepeNDieNte De la saNta seDe, FUNDaDa poR el paDRe 
WeReNFRieD VaN stRaateN eN 1947, paRa ayUDaR pastoRal-
MeNte a la iglesia NecesitaDa o qUe sUFRe peRsecUcióN eN 
cUalqUieR paRte Del MUNDo.

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA
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el McMp És UN MoViMeNt De 
la DiÒcesi De BaRceloNa qUe 
tÉ coM a FiNalitat DoNaR sU-
poRt peDagÒgic, hUMà i espi-
RitUal als eDUcaDoRs peR tal 
qUe el Missatge eVaNgÈlic 
aRRiBi al MóN escolaR.

la nostra presència eclesial s’ha de 
fer des de la comunió.

Volem que el moviment sigui un 
espai d’intercanvi entre educadors.

Organitzem trobades de caire 
convivencial i cultural que facilitin 
la interrelació entre els mestres i 
professors. unes tenen un caràcter 
d’intercanvi amb altres moviments 
de la diòcesi de Barcelona, d’altres 
són internes del moviment i d’altres 
tenen un caire més lúdic i s’ofereixen 
a totes les persones interessades en 
la pròpia trobada.

Les activitats del moviment 
s’agrupen en quatre blocs:
· Viure la fe: Són espais per a apro-

fundir algun aspecte que reforci 
la vivència cristiana. a més de les 
eucaristies d’inici i final de curs i 
del recés d’advent, a vegades es 
fan altres trobades amb aquest 
caire.

· cursos: Oferim diferents cursos 
de formació humano-pedagògica 
que són reconeguts per la gene-
ralitat de catalunya.

· Fòrums: temps de trobada entre 
educadors cristians. Hi ha dife-
rents grups creats on es reflexiona 
sobre textos escrits sobre temàtica 
educativa.

MOVIMENT CRISTIÀ DE MESTRES I PROFESSORS

· Butlletí: mensualment editem un 
butlletí que recull les activitats rea-
litzades al llarg del mes així com 
diferents escrits per ajudar a la 
reflexió sobre la tasca d’educar.

aquest any el mcmP fa 25 anys 
que edita el Butlletí amb la nume-
ració actual.

Voleu saber quins articles sortien 
fa 10 anys? De què es parlava? 
quins cursos es feien?

Si voleu teniu l’oportunitat de 
demanar a la seu del moviment les 
edicions anteriors dels Butlletins. 
truqueu o envieu un missatge a

correu@mestrescristians.net

per més información:
www.mestrecristians.net

•	Informar	 de	 forma	 fidedigna	 y	
veraz, y sensibilizar a la sociedad, 
para que conozca la situación de 
la iglesia que sufre y es perseguida 
en diferentes partes del mundo. 
queremos ser la voz de aquéllos 
que no tienen voz. Hoy en el mun-
do entre el 80 y 90 por ciento de 
las personas perseguidas por su 
religión son cristianas.
•	Fomentar	 la	 oración	 por	 todos	

aquellos que sufren por su fe, por 
los cristianos que están necesita-
dos y por los misioneros.

Es indiscutible que allí donde 
hay un necesitado, la iglesia acude 
en su ayuda. “ayudamos a los que 
ayudan”. La ayuda se destina a los 
proyectos y necesidades presen-
tados por los miles de misioneros 
y religiosos de la iglesia católica, 
presentes en los países más nece-
sitados, cuya actividad caritativa y 
pastoral llega incluso donde los 
servicios estatales y las oNg’s no 
alcanzan. Por poner algún ejemplo: 
a los niños huérfanos del genoci-
dio en las colinas de ruanda, a los 

enfermos de lepra en los altiplanos 
de Vietnam o a los cristianos ame-
nazados de muerte en irak y en la 
india.

Los colectivos a los que sobretodo 
ayudan son:
· misioneros y religiosos
· Seminaristas y novicias
· cristianos perseguidos
· Víctimas de catástrofes o guerras

para más información:
ayudaalaiglesianecesitada.org

L’inici del moviment cristià de 
mestres i Professors es remunta al 
curs 1977/1978. un grup de mes-
tres va conèixer l’interès del carde-
nal Jubany pels mestres cristians i 
l’educació. En resposta al seu desig 
es va convocar una trobada oberta 
a tots aquells educadors cristians. 
La presència d’un bon nombre 
d’educadors va ser prou significati-
va com per a plantejar el trobar-se 
periòdicament.

La dinàmica de les trobades 
que s’anaven realitzant, va portar 
a constituir el moviment cristià de 
mestres i Professors.

a partir del 1992, amb l’arribada 
de la reforma educativa a les es-
coles, el moviment s’amplia amb 
la incorporació dels professors de 
Secundària.

Des dels inicis s’han mantingut 
contactes amb altres grups dedicats 
a l‘educació perquè considerem que 

http://www.mestrescristians.net
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eN UNa JoRNaDa histÒRica, 
el saNt paRe BeNet XVi ha 
Visitat BaRceloNa i ha DeDi-
cat el BellÍssiM teMple De la 
sagRaDa FaMÍlia, pRoJectat i 
iNiciat pel geNial aRqUitecte 
aNtoNi gaUDÍ.

a les 10 en punt del matí, el 
Sant Pare ha obert la porta prin-
cipal del temple, a la façana de la 
glòria, i ha iniciat la litúrgia de la 
dedicació. El temple i els fidels que 
l’omplien de gom a gom han rebut 
amb calidesa el Sant Pare, que ha 
presidit l’Eucaristia, acompanyat 
pel cardenal arquebisbe de Bar-
celona, Lluís martínez Sistach, pel 
cardenal Secretari d’Estat, tarcisio 
Bertone i per més de mil cardenals, 
arquebisbes, bisbes, abats i preve-
res, que han concelebrat amb ell. 
Els reis d’Espanya han encapçalat 
les autoritats civils assistents a la 
celebració.

En començar, el cardenal martí-
nez Sistach ha dirigit al Sant Pare unes 

paraules de benvinguda i l’arquitecte 
director de les obres del temple, Sr. 
Jordi Bonet, ha ofert al Papa la clau 
de la porta principal. L’homilia del 
Sant Pare, que ha estat pronunciada 
en català i en castellà, ha durat uns 
vint minuts i l’adjuntem, íntegra, a 
aquesta crònica.

El crec en un Déu, cantat en 
català per tota l’assemblea, ha do-
nat pas a la litúrgia de la dedicació 
pròpiament dita, que s’ha iniciat 
amb les lletanies dels Sants i amb la 
pregària de dedicació pronunciada 
en llatí pel Sant Pare. Després, el 
Papa ha ungit l’altar amb l’oli del 
crisma i, tot seguit, el cardenal Ber-
tone, el cardenal martínez Sistach 
i els altres arquebisbes i bisbes de 
catalunya han ungit els murs de 
l’església, signant les dotze creus 
distribuïdes per la nau, per significar 
que l’església dedicada és imatge de 
la santa Església de Déu, edificada 
sobre els fonaments dels apòstols. 
L’encensament i la il·luminació de 
l’altar i de l’església han conclòs el 
ritu de la dedicació. La comunió l’ha 
donada el Sant Pare a trenta fidels, 
mentre més de tres-cents preveres 
i diaques la distribuïen a la resta, 
tant en l’interior com en l’exterior 
del temple.

En acabar l’Eucaristia, el cardenal 
martínez Sistach ha llegit la butlla 
per la qual el Sant Pare atorga a la 
Sagrada Família el títol de basílica i, 
tot seguit, el Sant Pare, acompanyat 
pels cardenals assistents a l’acte, ha 
sortit a l’exterior de la basílica, davant 
de la façana del Naixement, on ha 
saludat els fidels –entre ells, un gran 
nombre de joves– i ha resat amb ells 
la pregària mariana de l’Àngelus.

Després, el Sant Pare ha tornat a 
entrar a la basílica, on ha descobert 
la làpida commemorativa de la de-
dicació. acabats tots els actes, s’ha 
traslladat de nou a l’arquebisbat.

a mitja tarda, el Papa s’ha tras-
lladat al barri del guinardó, a la seu 
de la Fundació de l’Obra Benèfico-
Social del Nen Déu, on s’atenen i es 
formen infants i joves discapacitats. 
Ha estat un encontre molt emotiu, 
en què els joves han saludat el Sant 
Pare, el cardenal martínez Sistach 
ha pronunciat unes paraules i el 
Sant Pare els ha respost amb una 
al·locució. El Papa ha beneït tam-
bé la primera pedra d’una nova 
residència de la fundació, que es 
construirà a tiana.

Després, el Sant Pare i el seu se-
guici s’han dirigit a l’aeroport, on 
ha tingut lloc el comiat oficial, en 

SANT PARE 
A BARCELONA
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què els reis d’Espanya, el president 
del govern espanyol i els cardenals, 
arquebisbes i bisbes del comitè Exe-
cutiu de la conferència Episcopal 
Espanyola i altres autoritats l’han 
acomiadat cordialment. El Sant Pare 
ha pronunciat, en aquest moment, 
unes paraules de comiat, després 
de viure aquesta jornada històrica 
entre nosaltres.

De les paraules d’agraïment dels Bisbes de Catalunya al 
Sant Pare

(…) Fem un agraïment també a la persona del Sant Pare, que amb 
les seves paraules i la seva presència ens ha confirmat en la fe i ens ha 
encoratjat en el nostre camí de cristians. Ens sabem portaveus dels milers 
i milers de fidels, que durant aquell cap de setmana han pogut escoltar 
els ensenyaments del Successor de Pere, pregar amb ell i seguir-lo durant 
les hores que ha conviscut amb nosaltres.

Som conscients, com Benet XVI, que la dedicació de la Sagrada Família 
ha estat el cimal i la desembocadura d’una història d’aquesta terra cata-
lana que, sobretot des del final del segle XIX, ha donat una plèiade de 
sants i de fundadors, de màrtirs i de creadors de cultura i bellesa cristians, 
així com tants fills de l’Església dedicats a l’ensenyament, la beneficència 
o la cura dels malalts i discapacitats.

Al mateix temps, fem nostra la seva pregària, que formulà solemne-
ment durant aquella celebració: “En contemplar admirat aquest recinte 
sant de bellesa sorprenent, amb tanta història de fe, demano a Déu que 
en aquesta terra catalana es multipliquin i consolidin nous testimonis de 
santedat, que prestin al món el gran servei que l’Església pot fer i ha de 
fer a la humanitat: ser icona de la bellesa divina, flama ardent de caritat, 
via perquè el món cregui en Aquell que Déu ha enviat (cf. Jn 6,29)”. I 
acollim de cor la seva crida a “multiplicar els gestos concrets de solida-
ritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el distintiu de 
la nostra condició cristiana”.

Encoratjats per aquesta crida, nosaltres, Bisbes de la Tarraconense, ens 
proposem i proposem a tot el poble cristià que peregrina a Catalunya, 
una nova primavera de l’esperit, una nova embranzida evangelitzadora al 
servei de tota la societat i una generosa entrega als més petits i necessi-
tats: que cadascú en el seu entorn sigui flama ardent de fe i de caritat.

Acte d’acció de gràcies a la 
basílica de la Sagrada Família 
per la visita del Sant Pare

L’arquebisbat de Barcelona 
orga nitzarà el primer acte d’àmbit 
diocesà a la nova basílica de la Sa-
grada Família en acció de gràcies 
per la visita del Sant Pare a Barce-
lona. consistirà en una celebració 
eucarística que presidirà el cardenal 
Lluís martínez Sistach el dissabte 
dia 18 de desembre, a les cinc de 
la tarda.

En aquesta celebració també es 
pregarà per les famílies i pel respecte 
a la vida humana. amb aquest acte 
l’arquebisbat de Barcelona celebrarà 
la Jornada per la Família i la Vida, 
que l’Església catòlica promou cada 
any entorn de la festa de Nadal. Per 
aquest motiu, col·laboraran espe-
cialment en aquest acte les persones 
que formen part de la Delegació 
Diocesana de Pastoral Familiar.

Es convida tothom a aquesta 

celebració, per a la qual no cal fer 
cap inscripció prèvia. De manera 
especial es convida els esposos 
que celebren aquest any les noces 
de plata o d’or del seu compromís 
matrimonial.

Barcelona, 18 de novembre de 2010

Tots els discursos pronunciats pel 
Sant Pare Benet XVI i 
el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach 
els poden trobar als web
www.papabarcelona2010.cat 
www.arqbcn.org

http://www.papabarcelona2010.cat
http://www.arqbcn.org


8 FÒRUM 11 – 2a Època — desembre 2010

Del 3 al 5 d'octubre va tenir lloc a 
Barcelona la trobada d'internacional 
de Pregària per la Pau: sota el lema 
“conviure en un temps de crisi. Fa-
mília dels pobles, Família de Déu”.

recollint el testimoni de la his-
tòrica Jornada de Pregària d'Assís 
convocada per Joan Pau ii el 27 
d'octubre de 1986, la comunitat 
de Sant'Egidio ha promogut en els 
últims 25 anys un pelegrinatge de 
diàleg i pau, que ha fet escala a di-
verses ciutats europees i mediterrà-
nies. representants de les Esglésies 
cristianes i de les grans religions, al 
costat de exponents del món de la 
cultura i de la política internacional 
s'han reunit al "esperit d'assís".

En un temps difícil, de crisi 
econòmica i de conflictes regio-
nals que provoquen incertesa, 
por i desarrelament, les religions 
s'interroguen per trobar en el diàleg 
les energies espirituals que poden 
oferir a un món sense visions i, per 
tant, sense futur.

Hi van participar personalitats 
d’àmbits polítics, culturals, econò-
mics i religiosos de diferents paï-
sos de tot el món i de destacats 
cardenals del Vaticà i personalitats 
ecumèniques significatives provi-
nents des del Patriarcat de moscou 

TROBADA 
INTERNACIONAL DE 
PREGÀRIA PER 
LA PAU 

fins el consell Ecumènic de les Esglé-
sies, així com destacats dirigents de 
la Federació Luterana mundial i del 
consell metodista mundial.

a més a més, destaca la partici-
pació de representants de comuni-
tats jueves i especialment les musul-
manes, que van arribar procedents 
de 16 països.

Durant la trobada internacional 
per la Pau es van realitzar pregaries, 
conferències i taules rodones per 
buscar propostes i solucions que 
ajudin a sortir de l’actual crisi mun-
dial, la situació de violència i terro-
risme, i altres temes d’actualitat.
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el casal loiola es UN pRoJecte De les coMUNitats De ViDa 
cRistiaNa i la coMpaNyia De Jesús. Vol seR UN espai De 
cReiXeMeNt hUMà i espiRitUal De les peRsoNes De caRa a 
coNtRiBUiR a UNa societat MilloR.

Lloc de trobada de grups i comunitats té com a principal objectiu oferir 
espais de creixement per a joves i universitaris.

centrats en l’espiritualitat ignasiana acull també diferents projectes 
socials: un esplai, associacions de solidaritat i formació en cooperació,... 
i s’hi realitzen diferents activitats: eucaristies tots els dissabtes, grups de 
pregaria, xerrades, ioga, coral,...

20 ANYS CASAL LOIOLA

Una mica d’història
El casal Loiola va ser fundat 

l’any 1989. Es troba situat al carrer 
Balmes 138 de Barcelona. Es tracta 
d’una obra conjunta de les comu-
nitats de Vida cristiana (cVX, asso-
ciacions de laics) i de la companyia 
de Jesús (Jesuïtes).

L’actual casal neix com a conti-
nuació de l’antic Fòrum Vergés, tot 
un referent com a espai de cultura 
i fe a Barcelona durant els anys 60 
i 70.

El casal Loiola va ser durant els 
anys 90 lloc de pas per multitud 
de grups i persones que buscaven 
créixer en la fe seguint els passos de 
l’espiritualitat ignasiana. alhora va 
ser viver de moltes iniciatives socials, 
seminaris i conferencies. Durant 
aquest temps es va prioritzar la 
dedicació i el recolzament als joves 
i universitaris.

Des de l’any 2000 el casal s’ha 
diversificat i ha vist néixer al seu 
voltant moltes iniciatives afins als 
valors i missió del casal.
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En Pere A. Cortiella Casadevall 
President del Casal Loiola, 
escriu en la memòria 2009-2010 del Casal:

Aquest curs s’han complert els 20 anys del Casal Loiola. Va néixer 
de la voluntat de compartir espais i les diverses tasques entre les dos 
comunitats del Fòrum Vergés (Congregació – Fòrum Adults i Fòrum 
Joves), la Berchmans i la Companyia de Jesús. Així cadascuna de les 
comunitats de seglars aportaran les seves pròpies activitats i també 
els grups “d’iniciació” de joves universitaris.

Aquestes quatre entitats fundacionals assumiren de bon comença-
ment la responsabilitat del Casal i la seva viabilitat econòmica. Els 
darrers sis anys s’ha millorar la comunicació i la participació entre 
aquelles entitats (reunions puntuals entre membres de les tres CVX, 
grup “d’ acolliment”, reunió anual dels responsables econòmics de 
les quatre entitats). I també facilitaren monitors i responsables a 
Universitaris Loiola i Joves Loiola.

El Casal Loiola ha estat i és una mostra engrescadora de la més 
positiva col·laboració entre els religiosos de la Companyia de Jesús, 
religioses de diverses ordres, i els laics i laiques de les Comunitats 
de Vida Cristiana , inspirats tots ells i elles en l’espiritualitat de Sant 
Ignasi de Loiola, sota el seu lema “en tot servir i estimar”.

(…) Crec legítimament que, en especial aquests darrers anys, 
hem estat positivament actius i imaginativament creatius. I el nostre 
pensament és seguir millorant.

També expressem la inquietud i dedicació de moltes persones i grups del Casal envers els col·lectius del que 
coneixem com tercer i quart món, doncs per nosaltres és una irrenunciable responsabilitat de tots, la atenció 
i ajuda als més injustament desfavorits i marginats.

Tots plegats volem continuar treballant per “aquest espai de creixement humà i espiritual de les persones, 
especialment el més joves, per una societat millor“. Aprofitem per demanar disculpes per tot allò que no hem 
fet prou bé, i alhora manifestar un merescut reconeixement a totes aquelles persones de casa nostre i de fora 
que han contribuït generosament a aquesta realitat esperançadora que és el Casal Loiola.

Vivim al planeta blau, el planeta 
de l’aigua. tanmateix 1.200 mi-
lions de persones, segons Nacions 
unides, no tenen garantit l’accés a 
l’aigua potable i, com a conseqüèn-
cia d’això, unes 20 mil moren cada 
dia, majoritàriament nens. i poden 
arribar a ser mes de 4.000 milions 
l’any 2025, si es mantenen les ten-
dències vigents.

El cos humà està format per un 
75 % aprox. d’aigua. (El percentatge 

AIGÜES, 
RIUS I POBLES

varia en l’edat) i el 97% de l’aigua 
total del planeta es aigua salada i 
només el 3% del seu volum total és 
aigua dolça.

Segons un informe de les Na-
cions unides de l’any 2006 a nivell 
mundial existeix suficient aigua per 
a tots, però l’accés ha estat obsta-
culitzat per la corrupció i la mala 
administració.

Donat d’importància i transcen-
dència que el tema te per a nosaltres 

i les persones que vindran després, 
el grup de Justícia i Pau de Sant Just 
Desvern vol denunciar la situació 
que afecta a nombroses poblacions 
i les seves aigües.

El vigent model neoliberal de 
globalització, lluny de frenar la de-
gradació ecològica, reduir les des-
igualtats i garantir als més pobres 
els drets fonamentals, ha entregat 
al mercat la gestió de l’aigua, con-
vertint aquesta gestió en una nova 
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oportunitat de negoci accelerant 
la depredació dels recursos hídrics 
i augmentant la vulnerabilitat dels 
més dèbils.

La degradació generalitzada dels 
ecosistemes aquàtics continentals 
és un problema clau d’aquest de-
sastre humanitari. aquesta crisi 
d’insostenibilitat agreuja a més a 
més els problemes de fam al món, 
en arruïnar les pesqueries (fluvials i 
marines) i les formes tradicionals de 
producció agropecuària a les pla-
nures al·luvials vinculades als cicles 
fluvials d’inundació.

Els aspectes clau en aquest pro-
cés son la contaminació, com es 
el cas de cajamarca (Perú) on les 
comunitats indígenes, que pateixen 
malalties greus derivades de la 
mineria de l’or a cel obert, es man-
tenen ferms, a pesar de l’assassinat 
d’alguns dels seus líders.

al riu Pilcomayo (Bolívia) la pes-
ca ha desaparegut i l’horticultura 
s’apaga sota la contaminació de les 
aigües de reg per les explotacions 
mineres de Potosí.

El recent cas de ruptura de pre-
sa e inundació a Hongria per les 
aigües acumulades en una fàbrica 
d’alumini. Son alguns dels casos.

altre aspecte a considerar es la 
pèrdua de les proteïnes dels pobres. 
La importància del consum del peix 

en Àsia i africa en els seus cursos 
fluvials es de l’ordre del 20% de les 
proteïnes animals i al Àsia un 30%. al 
llarg del segle XX, la construcció de 
grans embassaments ha arruïnat la 
pesca fluvial i ha provocat l’extinció 
de moltes espècies. cal citar els del 
riu urrá a colòmbia, Singharak a 
Sumatra, Lingjntan i les tres gorges 
a la Xina, theun Hiboun a Laos i Pak 
mun a tailàndia. En aquests casos 
i en molts d’altres, els problemes 
alimentaris generals han afectat cen-
tenars de milers de famílies pobres 
de les comunitats riberenques.

En el cas del Nil, la gran pre-
sa d’assuan, més enllà d’afectar 
greument la pesca fluvial (de les 47 
espècies que es pescaven en van 
desaparèixer 30, i amés el 90% de 
les captures de sardina i de seitó a 
tota la mediterrània Oriental.

Les afectacions agràries que es 
produeixen per la profunda altera-
ció dels cabals fluvials, en quantitat i 
en qualitat, en molts dels grans rius 
del món, està fent entrar en crisis 
formes tradicionals de producció 
agrària lligades al cicles fluvials de 
crescuda. a Nigèria la construcció 
de la presa de Bakalori va suposar la 
pèrdua del 53%, dels conreus tradi-
cionals lligats als cicles d’inundació 
a les planures al·luvials, alhora que 
arruïnava les pastures que servien de 

EL CEL I L’INFERN DE 
CHAPLIN

al Nadal de 1977 va morir el 
gran artista anglès, creador de 
l’inoblidable personatge de Xarlot 
i de pel·lícules immortals. 

com veure’l? En una de les seves 
últimes entrevistes, ell, chaplin, va 
declarar que en la vida només havia 
cercat el diner i el plaer de les dones. 
Ell, que va commoure el món amb 
les seves mímiques delicioses, va fer 

base a la ramaderia i afectava serio-
sament els aqüífers com a reserves 
vitals en sequera.

casos similars s’han produït al 
riu Senegal amb prop de 800 mil 
damnificats en els seus conreus tra-
dicionals; a l’embassament de So-
bradinho (Brasil) amb gairebé onze 
mil famílies camperoles greument 
afectades, i a les preses de tarbela i 
Kotrri al Pakistán.

Hi ha casos molt brutals de trans-
gressió de drets humans en con-
flictes d’aigües que es produeixen 
en guerres no declarades com la 
massacre a mans del exercit guate-
maltec de més de tres-cents maies, 
majoritàriament dones i nens, que 
es resistien a ser traslladats per 
construir la presa de caixo.

Els aspectes a considerar son 
l’eficiència eco social òptima que 
obtenen els pobles dels seus recur-
sos que haurien de ser protegits i la 
protecció davant de les tales mas-
sives i la desforestació. avui sabem 
el que representa l’impacte de les 
grans preses i la desviació dels rius 
en la natura, el que representa nous 
reptes en el “desenvolupament” i 
que hauríem de respectar abans de 
portar a terme nous projectes. Els 
països rics i el Banc mundial en son 
responsables directes de les desgra-
cies que passen.

exultar de tendresa els cors d’adults 
i d’infants, va portar el somriure 
a tants llavis, va fer vessar sobre 
moltes galtes tantes llàgrimes de 
participació. 

Ho sabem bé, cadascun de nosal-
tres, tot i que ens amaguem sovint 
darrere de les paraules de tant en 
tant deixem anar algun indici per a 
arribar a la veritat. chaplin, també. 

La frase de l’entrevista –tant dece-
bedora– volia portar un missatge. 
atenció: no confoneu les meves 
obres amb mi mateix, no em confo-
neu amb en Xarlot (com es conegut 
a França, itàlia, grècia, Portugal i 
a casa nostra) o amb el Vagabund 
(com es conegut en el mon anglo-
saxó). Xarlot és la meva creació 
artística, jo sóc un altre. i de fet, 
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ell era un altre. No compartia amb 
Xarlot la pobresa; sí que havia nas-
cut en condicions de molta misèria, 
però desprès va ser riquíssim. No 
compartia amb Xarlot l’altruisme, la 
tendresa envers el proïsme: chaplin 
era egocèntric en extrem, i quan no 
era en plena passió creativa, passava 
llargues temporades de tristesa que 
el portaven ran de la depressió. 

En molts artistes, també en els 
més grans, la producció artística 
no sempre és un reflex de la vida. 
Beethoven va escriure música sublim 
però tenia un caràcter insuportable; 
mozart creava melodies celestials 
mentre estava borratxo perdut; ce-
llini creava precioses joies daurades, 
però era violent i en feia de molt 
grosses.

Si d’un sant s’ha de mirar la seva 
vida, d’un artista s’han de mirar les 
seves creacions. Són aquestes la 
seva realitat, són les que els uneixen 
d’una forma tan incomprensible 
al cel. En la pel·lícula amadeus hi 
ha una frase de Salieri –rosegat 
d’enveja, per l’èxit de mozart– en la 
qual s’adreça a Déu i li pregunta més 

o menys això: perquè has permès a 
aquell mico cantar la teva glòria 
d’una manera tan celestial, mentre 
que a mi, que sempre he volgut 
enlairar obres mestres musicals a la 
teva majestat, m’has concedit un 
talent tan mediocre? Per què?

 mai sabrem respondre a aquesta 
pregunta. De la mateixa manera mai 
sabrem si és de chaplin o de Xarlot 
–barber jueu– la frase al final de la 
pel·lícula El gran dictador: «Jo no 
vull governar ni conquistar ningú, 
voldria ajudar tothom si fos possi-
ble: jueus, arians, homes negres i 
blancs, tots nosaltres éssers humans 
ens hauríem d’ajudar sempre...» 

La relació artista-obra d’art és 
un dels grans misteris de la vida, 
del qual pot comprendre alguna 
cosa qui ha tingut el privilegi (i ha 
assumit l’esforç) de viure al costat 
d’un geni. En el cas de chaplin ha 
estat la seva quarta esposa, Oona 
O’Neill, filla del Nobel de literatura 
Eugene O’Neill, gran escriptor però 
destruït per l’alcohol. trenta sis 
anys més jove que el seu marit, es 
va casar amb ell quan tenia només 
divuit anys.

Oona es va dedicar completa-
ment a chaplin. amb la seva be-
llesa lluminosa, amb el seu encant 
reservat, va saber viure al costat del 
poeta del mim, escoltant els seus 
silencis tenebrosos, les seves amar-
gors infantils, seient al seu costat 
durant hores, agafant-li la mà quan 
se sentia aclaparat per una devasta-
dora sensació de sentir-se perdut.

El seu matrimoni va ésser increï-
blement llarg, i es pot ben dir, feliç. 
Varen tenir vuit fills. Però desprès... 
també chaplin se’n va anar. Oona 

no va saber reaccionar. Després 
d’haver dedicat una vida al costat 
d’aquell gran, es va trobar buida, 
sense una meta. Es va retirar de la 
vida social: el funest fantasma pa-
tern de l’alcoholisme es va desvetllar 
i la va atrapar entre els seus llaços: 
ella també es va donar a l’alcohol 
i va morir d’un tumor al pàncrees 
als seixanta-sis anys: La seva filla 
geraldine chaplin, que tenia una 
altíssima opinió sobre la seva mare, 
va decidir tenir-la com a model en la 
seva interpretació a El Doctor zivago 
(1965) dient d’ella: «Ha estat una 
dona que molt conscientment ha 
donat la vida a un artista».

Potser només Oona va conèixer 
realment chaplin. a nosaltres no ens 
ha estat possible. Però igualment se-
guim emocionant-nos davant de les 
immortals invencions de l’homenet 
de les formes refinades i de la dig-
nitat d’un cavaller, amb la jaqueta 
estreta i pantalons i sabates massa 
grans, d’immancable barret i els 
bigotets plens de picardia. i aquell 
caminar onejant i la desbordant 
emotivitat i el melancòlic desencant 
davant la societat despietada. 

Poc abans de morir, a l’edat de 
vuitanta-vuit anys, un mossèn li va 
dir: «Que Déu tingui pietat de la 
teva ànima!», i ell va respondre: 
«Per què no? Al cap i a la fi, li per-
tany a Ell». un acudit més? O el fet 
d’inclinar-se davant d’una realitat 
mai íntimament negada? qui ho 
sap! Però una mica de llum sobre el 
misteri d’aquest artista la porta un 
fet que no va dependre d’ell. cha-
plin va morir mentre dormia a les 
primeres hores del 25 de desembre, 
a l’alba del dia de Nadal.

miquel genisio
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25 de desembre. El plat a taula 
i la sopa de galets calenta. Fa un 
fred a fora que esgarrifa, i tots 
dins vora el foc, acaben de posar 
les petites figuretes vora el riu. El 
caganer encara no està decidit on 
va , però segur que aviat tindrà un 
lloc rellevant. 

aquesta potser l’escena que any 
rere anys veiem a les nostres cases. 
quan arriba el Nadal són moltes 
les tradicions que ens envolten, 
tradicions que es repeteixen, i sense 
saber perquè, cobren un nou signi-
ficat cada vegada. El pessebre n’és 
una d’aquestes, que cada desembre 
reuneix a tota la família i que el seu 
rerefons té tota la família i que el 
seu rerefons té tota una historia per 
descobrir.

El pessebre, tal com es coneix 
a catalunya, és la representació 
plàstica del gran esdeveniment pel 
cristianisme: la vinguda del messies 
a la terra. L’origen d’aquest cos-
tum es remunta als primers anys 
del cristianisme, quan els ordes 
religiosos ensenyaven al món rural 
i a les classes treballadores de les 
ciutats de l’Europa occidental el seu 
significat.

L’ordre dels franciscans fou el 
que va portar endavant concreta-
ment a itàlia, bona part d’aquesta 
tasca evangelitzadora d’una pobla-
ció gairebé analfabeta.

La història ens conta que va ser 
Sant Francesc d’assis mateix qui va 
muntar l’any 1223 una represen-
tació del Naixement de crist dins 
de l’església on el havia d’oficiar 
la missa nocturna del dia abans de 
Nadal. Ell volia fer veure al poble, 
d’una manera palpable, el naixe-
ment humil del redemptor repro-
duint la menjadora qui li féu llit, el 
bou i un ase. aquesta iniciativa va 
ser adaptada ràpidament per tota 
la península italiana. És important 

també el paper de Santa clara, que 
ajudà a representar dins de tots els 
convents franciscans l’establia de 
Betlem i el Naixement del Salvador. 
i així fou com l’ordre dels Frares 
menors popularitzà el “pessebre” 
creat per Sant Francesc, que revivia 
dins les seves esglésies i convents el 
misteri nadalenc de forma humil per 
mitja de figures humanes o artificis; 
passant després a les llars.

Després foren les classes altes, 
l’aristocràcia i els burgesos enno-
blits, els que seguiren el costum i 
per això encarregaren a escultors i 
imatgers, figures de gran qualitat 
artística. Fins arribar al segle XiX 
que s’estén arreu.

El pessebre fou en un principi 
una manifestació plàstica solament 
de l’escena del naixement, i poc 
a poc es va anar transformant en 
la representació d’una relació de 
fets, amb seqüències o quadres 
que anaven des de l’adoració dels 
pastors, als reis d’Orient, ... amb 
el transcurs del temps s’han afegit 
nous personatges i noves escenes: 
pescadors, bugaderes vora el riu, 
filadores, l’emblemàtic caganer ...

Segons les formes i els trets cul-
turals de cada lloc on es produïa 
la representació, els personatges 
anaven canviant. Per exemple a 
mallorca hi podem trobar figuretes 
vestides amb el vestit típic mallorquí 
i animals que van arreats amb els 
arreus tradicionals locals.

Especialment a casa nostra 
l’escena del misteri de la nit de 
Nadal, apareix en el nostre art me-
dieval, estructurat en algun capitell; 
però amb molta freqüència trobem 
escenes pintades, ja en la seva forma 
primitiva, com en la més artística 
i evolucionada. Exemples com les 
pintures romàniques del segles Xii 
de la mare de Déu del coll al museu 
de Vic, les pintures murals de la ca-

QUAN ARRIBA EL NADAL
Saps on hem col·locat el caganer

pella de St. miquel del claustre de 
Pedralbes (1346) atribuït a l’artista 
Ferrer Bassa, entre altres.

trobem en aquest origen evolu-
tiu també personatges fets des de 
les figuretes de drap de seda i cotó 
fluix, a les d’argila i plàstic.

cap el 1788, rafael amat en el 
seu “calaix de Sastre” cita els pes-
sebres casolans i conventuals a la 
ciutat de Barcelona, i el 1786 sentim 
a parlar per primera vegada de la 
Fira del pessebre de Santa Llúcia. 
És l’any 1792 quan cita el “pessebre 
més famós del moment a l’església 
dels caputxins que podem qualificar 
com a memorable, antic i visitat per 
molta gent ...

D’aquí la tradició s’escampa per 
tot catalunya també gràcies als 
tallers d’imatgers que provenien 
d’itàlia i que s’establiren al nostre 
país.

aquest art al nostre país, no es 
limita només al pessebre típic fet 
de suro i molsa, sinó que paral·lela 
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aquesta tradició n’apareix una altra, 
marcadament artística, a base de 
guix. una tècnica creada per anto-
ni moliné el 1912, coneguda com 
“Escola de Barcelona”, i el que ano-
menem el diorama. representacions 
de les escenes amb una sensació 
de volum, atmosfera, profunditat 
i llum. un dels més coneguts és el 
Pessebre de Solius, que compta amb 
una llarga tradició ja des de fa molts 
anys, amb l’escena del Naixement, 
de mans del germà gilbert galce-
ran, un monjo de Solius.

una altra tradició més moderna 
són els Pessebres Vivents, que recull 
influències dels trets iconogràfics 
pels pessebres i la posada en escena 
dels Pastorets. Ja el 1985, un grup 
de 16 associacions de pessebristes 
funden la “Federació catalana de 
Pessebristes” amb la intenció de 
coordinar, difondre i fer créixer 
aquest art pessebrístic a catalunya. 
El pessebre, vivent, més antic de 
catalunya és el de castell d’aro (al 
Baix Empordà) iniciat per mossèn 
gumersind Vilagran, que morí re-

centment, que data de l’any 1959 i 
que avui en dia encara es representa 
amb gran èxit.

aquests pessebres, tal i com els 
entenem avui en dia, és el públic 
qui es mou, i ho fa per camins 
traçats pel mig des pessebre, tot 
barrejant-se amb les figures i guiat 
per una narració megafònica basa-
da en les textos evangèlics. La ma-
joria d’aquests pessebres aprofiten 
l’arquitectura rústica o medieval 
dels cases antics dels nuclis urbans, 
aprofitant el nostre patrimoni ar-
quitectònic, normalment cap al 
vespre, quan la llum de la nit sembla 
enfocar l’encant del poble. Públic i 
actors es fonen en la representació 
del naixement del messies.

Entre els anys 1970 i 80 apa-
reixen nous pessebres vivents arreu 
de catalunya, molt especialment a 
girona, on cal destacar el pessebre 
vivent de Bàscara que va començar 
a representar-se l’any 1973 per ini-
ciativa del jovent des poble. i d’aquí 
n’han seguit molts més que, entre 
el 20 de desembre i el 10 de gener, 
es representen arreu.

Fer el pessebre no és només un tradició popular, sinó que consisteix 
en tot un conjunt de condicions, ja sigui des de col·locar les figures, 
la molsa, els rius…m tot dins el marc que ha elegit el pessebrista, 
deixant pas a la creativitat artística, fent al·lusió a la cultura d’un 
poble i essent conscients del significat de la festa. Moltes vegades 
no sabem el perquè, però tots esperem que arribi el proper Nadal, 
embadalits mirant el pessebre i menjant la primera cullerada de 
sopa, i el més menut de la casa, any rere any, ens preguntarà: saps 
on hem col·locat el caganer?

m. Jesús Dorca

a la pàgina http://www.pesse-
bresvivents.cat/index.htm hi po-
dem trobar les diferents poblacions 
que fan les seves representacions i 
les dates corresponents:

SETMANA DEL CINEMA ESPIRITUAL
Del 8 de novembre al 1 de desembre

HISTÒRIA. El cicle de cine-
ma Espiritual començà l’any 2003 
a Barcelona, des de la iniciativa 
d’algunes distribuïdores de cinema i 
d’associacions cristianes que aposta-
ven per oferir una mostra del cinema 
de valors i ésser una referència espi-
ritual, amb una especial atenció en-
vers el diàleg interreligiós. En aquest 
sentit, l’entitat d’Els Lluïsos d’Horta 
va mostrar des del primer instant 
una total implicació humana i logís-
tica (oferint les seves instal·lacions i 
contactant amb les escoles) sense la 
qual el projecte no s’hauria pogut 
endegar i consolidar any rere any.

El cinema espiritual és un cinema 
de valors però que també contem-
pla l’obertura a la transcendència i 

el misteri, així com les experiències 
de les diferents religions. aproxi-
madament, el 20 % del cinema que 
s’estrena té referències espirituals o 
religioses des de diferents opcions 
i geografies. aquest cinema con-
vida a la reflexió sobre els grans 
temes com ara la vida, la mort, les 
relaciones personals, la justícia, la 
solidaritat o la llibertat.

La selecció de les pel·lícules es 
duu a terme a partir de les estrenes 
del darrer any i en diàleg amb edu-
cadors, que en valoren la qualitat 
cinematogràfica i la proposta de 
contingut amb les seves possibili-
tats. Normalment, triem també un 
grup de pel·lícules variades pel que 
fa al tipus de gènere, de destinataris 

i també d’estil, tant comercial com 
més independent.

Les pel·lícules d’aquest any 
adreçades al públic jove són invic-
tus, amazing grace, the Blind Side, 
El concierto, carta a Dios i Planet 51. 
Pel que fa al públic obert, la que des 
d’enguany anomenem mostra de 
cinema Espiritual, abasta les pro-
peres estrenes de cinema espiritual, 
que seran Des hommes et des dieux, 
cartas al padre Jacob, El último 
bailarín de mao o Babies.

En aquest moment, la Setmana 
de cinema Espiritual s’estén per 55 
ciutats de l’estat espanyol; l’any pas-
sat s’hi va incorporar itàlia i aquest 
any s’hi ha sumat França. així que 
estem en un moment d’àmplia 

http://www.pessebresvivents.cat/index.htm
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expansió d’aquesta proposta, que, 
en avançar de forma coordinada 
obre noves possibilitats. avui, la 
distribució del cinema espiritual ha 
crescut en un 400 % i detectem que 
aquesta línia augmenta. Hi ha un 
tipus d’espectador que tria i entre 
els que trien aquest cinema, sembla 
important.

ENGUANY. “Ferms en la fe” 
és el lema de referència de les 
pel·lícules escollides aquest any per 
a la Setmana de cinema Espiritual, 
en consonància amb la propera 
Jornada mundial de la Joventut, que 
se celebrarà a madrid del 16 al 21 
d’agost de 2011.

Per al cartell d’aquest any hem 
triat uns peus que es mantenen 
ferms i arrelats en una muntanya 
de sorra. En un lloc del qual pot ser 
fàcil caure perquè la sorra es mou, 
la persona, de la qual tan sols en 
veiem una part de les cames, apareix 
estable i serena, gairebé com si es 
tractés d’un arbre sembrat a la terra, 
encara que també pot ser que aquest 
personatge estigui sostingut des de 
dalt per algú a qui no veiem.

Sens dubte que aquesta imatge 
representa bé una sèrie de personat-
ges que apareixen en les pel·lícules 
d’aquest any. així, el Nelson man-
dela de invictus es el líder sud-africà 
que, malgrat els molts anys passats, 
ha romàs ferm a la presó i ara el 
veiem conduir el seu poble cap a la 
reconciliació. també el protagonista 
de El concierto, andrei Filipov, era 
el director de l’orquestra del teatre 
Bolshoi de moscou, que fou repre-
saliat per les autoritats polítiques 
fins a convertir-se en l’encarregat 
de la neteja del teatre. tanma-
teix, segueix somiant a trobar la 
perfecta harmonia interpretant el 
concert per a violí i orquestra de 
txaikovski. William Willeforce era 
un diputat del Parlament britànic 
de principis del segle XiX que va 
lluitar tenaçment, des de les seves 
conviccions cristianes, per l’abolició 

de l’esclavitud. a amazing grace 
veurem la seva lluita i constància 
per fer front a tots els obstacles. 
també el jove afroamericà anome-
nat Big mike aconsegueix superar 
la marginació i es converteix en un 
destacat jugador de futbol americà 
en la pel·lícula guanyadora d’un 
Oscar Blind Side. La ajuda de Leigh 
anne, genial mare coratge interpre-
tada per Sandra Bullock, que des 
de les seves conviccions cristianes 
l’acull en la seva família, li donarà 
la força per a vèncer les dificultats 
i l’experiència de sentir-se estimat, 
cosa que l’ajudarà a renovar la seva 
confiança en les persones. El petit 
Oscar és un nen amb leucèmia, al 

qual en els pocs dies de vida que li 
queden una voluntària el convida a 
escriure una sèrie de cartes a Déu. 
Basada en l’obra Oscar y mamie 
rose d’Eric-Emmanuel Schmitt, el 
mateix autor la duu a la pantalla en 
una pel·lícula inoblidable.

totes les pel·lícules recalquen 
la motivació religiosa o cristiana i 
com els patiments i les proves, en-
mig de les quals Sant Pau animava 
a romandre, es converteixen en 
cadascuna d’aquestes narracions 
cinematogràfiques en l’ocasió per a 
viure “ferms en la fe” (col 2, 7).

mn Peio Sánchez
Director Semana cinema Espiritual
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Amazing Grace
Director: michael apted
any de realització: 2006

La pel·lícula és un homenatge a la figura de William Wilberforce (Ioan Gruffudd), 
membre independent del Parlament pel partit tori que durant gairebé 20 anys va 
lluitar en la cambra per l’abolició de ’esclavitud. Fidel a l’ambientació del segle 
XIX anglès, la pel·lícula té fortes ressonàncies espirituals. Ja la referència constant 
a l’himne litúrgic que assenyala el títol, “Amazing Grace”, ens mostra el mateix 
compositor de l’himne que canta: “Estava cec, però avui ja hi veig. Perdut, i Ell 
em va trobar”. Les motivacions cristianes del protagonista es presenten amb 
transparència: “Déu ha posat davant meu grans propòsits: suprimir el comerç 
d’esclaus i reformar la societat”. Aquesta inspiració destaca les implicacions so-
cials del missatge cristià. Cal destacar el moment de dubtes del jove Wilber quan 
ha de discernir si dedicar-se plenament a Déu o continuar en l’acció política. En 
aquest moment el grup abolicionista li proposarà: “Nosaltres, humilment, et 
suggerim que pots fer les dues coses… Segurament els principis del cristianisme 
duen a l’acció a l’igual que fan amb l’oració”. I, d’aquesta manera, aprendrà en 
la seva pròpia vida que la missió és lenta i que “de vegades Déu fa el seu treball 
amb una pluja suau més que no pas mitjançant la tempesta.”

Invictus
Director: clint Eastwood
any de realització: 2009

El més suggeridor, des del punt de vista espiritual, és l’aprofundiment en les 
motivacions de Mandela, que tenen la seva font en un text que el líder negre 
rellegia constantment a la presó. Es tracta d’un poema de William Ernest Henley, 
que dóna títol a la pel·lícula i que acaba d’aquesta manera: “Les circumstàncies 
no m’han rendit encara. Sota les mans de la fe escolto la seva crida, estic destinat 
més enllà d’aquest lloc d’ira i llàgrimes. Anhela el cor d’ombres… No tindré 
por. He de ser fort i seguir endavant. Sóc l’amo del meu destí. Sóc el capità de 
la meva ànima”. Aquesta perspectiva antropològica serà la que permet edificar 
el perdó llençant la ira al mar, com demanarà rotundament el protagonista.
Així, el perdó emergirà, més que com a quelcom necessari i lúcid —un càlcul 
humà—, com a quelcom que ens transcendeix i que té un fonament últim en 
Déu. Així ho assenyalarà la pregària d’acció de gràcies final oferta per l’únic 
jugador negre del equip dels Springboks, i com també destaca l’himne nacional 
de Sud-àfrica que es canta en la pel·lícula i proclama “Déu beneeixi l’Àfrica”.

Oscar y Mamie Rose
Director: Eric-Emmanuel Schmitt
any de realització: 2009

Pel·lícula entranyable basada en el llibre del mateix director, que explica la his-
tòria d’un nen, Oscar, que es troba enfrontat a la mort a causa d’una leucèmia. 
Una venedora de pizzes, Mamie Rose, es converteix en la seva acompanyant 
espiritual i l’anima a escriure unes cartes a Déu, que s’aniran desgranant a 
l’entorn d’un joc, on cada dia representarà deu anys de la vida real. Així,
veurem en dotze dies a Oscar néixer, ser un adolescent, casar-se, viure les 
crisis de la responsabilitat i del matrimoni, fins i tot adoptar i viure el procés 
d’envelliment.
Imprescindible per a acompanyar els processos del dol i apropar-se a la mort 
des de la confiança i no tan sols des de la por.

Un himne 
al compromís 
social cristià

El perdó del qual 
neix un poble

Una proposta per a 
trobar un sentit a la 
malaltia i la mort.
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El Concierto
Director: radu mihaileanu
any de realització: 2006

En la època de Brezhnev, Andrei Filipov era el millor director de orquestra de 
la Unió Soviètica i dirigia la cèlebre Orquestra del Bolshoi. Però en plena glòria, 
després de renunciar a separar-se dels seus músics jueus, entre els quals hi 
havia el seu millor amic, Sacha, va ser acomiadat. Trenta anys després, segueix 
treballant al Bolshoi, però ara… com a persona de fer feines. Una nit que 
Andrei es queda fins tard netejant el despatx del cap, troba un fax adreçat a 
la direcció del Bolshoi: es tracta d’una carta del Teatre de Châtelet convidant 
l’orquestra oficial a fer un concert a París. En aquest moment ordeix el pla per 
a reunir la seva antiga orquestra i recuperar el temps perdut.
I tot això amb la recerca de l’harmonia que suposa l’equilibri entre allò per-
sonal i allò comunitari, entre individu i societat, entre el músic i l’orquestra. 
Aquesta harmonia s’assoleix quan algú innocent i inspirat, una violinista amb 
un origen misteriós, condueix tots cap a dalt en una obertura decididament 
transcendent cap a Déu. Que no deixa de ser l’Algú amagat que opera el 
miracle d’aquella harmonia. 

Blind Side
Director: John Lee Hancock
any de realització: 2009

Pel·lícula l’èxit de la qual va causar una gran sorpresa als EUA i en el que 
sens dubte va tenir a veure la promoció que en fan fer les diferents esglésies 
cristianes, fet que novament recalca com aquest tipus de pel·lícules tenen 
un grup de públic que sap apreciar-les.
L’itinerari de superació d’un jove afroamericà, Michael Oher, que sortirà de la 
marginació i l’abandonament amb l’ajuda de Leigh Anne Tuohy, en la millor 
interpretació de la carrera de Sandra Bullock i que li va fer merèixer l’Oscar 
a la millor actriu. Una historia de superació i acolliment marcada pels valors 
cristians i familiars.

Planet 51
Director: Jorge Blanco, Javier abad, marcos martínez
any de realització: 2006

Planet 51 és la història d’una família d’extraterrestres que viu tranquil·lament 
en el seu planeta, fins a l’arribada del qui per a ells és un alienígena: un 
home. El Capità Charles “Chuck” Baker, astronauta americà, aterra a Planet 
51 pensant que és la primera persona que trepitja el planeta. Per a la seva 
sorpresa, descobreix que el planeta està habitat per petites criatures verdes 
que viuen feliçment en un món ple de tanques blanques, reminiscència de 
l’alegre innocència de l’Amèrica dels anys 50, i l’únic temor de les quals és 
ser envaïdes per alienígenes.
Així, els habitants de Planet 51 encarnen d’una manera singular i còmica 
tot el que comporta la por a allò diferent: l’immigrant, el desconegut, el 
qui pensa d’una altra manera, el qui professa un altre credo religiós. Per a 
protegir aquest tipus de vida, que ja sabem que no té grans bases culturals, 
es recorrerà a la violència i la força. L’exèrcit desplegarà tot el seu poder per 
a impedir la vida de l’ésser de l’altre planeta. Però heus aquí que el nostre 
astronauta, també carregat de tòpics de superioritat, necessitarà l’ajuda d’un 
nen extraterrestre i de la seva família per a poder tornar a la Terra.
L’amistat entre el nen i el visitant articularà una història divertida en la qual 
el ritme no decau i on hi trobarem gags certament divertits.

Tots som alienígenes

Un somni possible

Somriures i llàgri-
mes per al miracle de 
l’harmonia
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què és el Nadal? Per a molts, és 
una ocasió com altres per fer festa, 
per parar taula, per participar en 
la cursa frenètica dels regals. O, si 
més no, per conrear la il·lusió d’una 
tranquil·litat entre quatre parets, 
deixant a fora tots els problemes, 
els sorolls del carrer, els dolors. 

Per a qui és pobre, està sol o 
és estrany a aquests costums, què 
és el Nadal? En una ciutat rica i 
distreta, com Barcelona, com mol-
tes, es repeteix encara una escena 
antiga: la d’una família de pobres 
estrangers que van trobar moltes 
portes tancades, la d’un nen nascut 
a l’aire lliure.

cal demanar-se de nou el sentit 
d’una festa a la qual se li ha man-
llevat el significat. És per això que 

la comunitat de Sant’Egidio obre 
les portes per celebrar una festa 
extraordinària: el dinar de Nadal 
amb els pobres de la ciutat. a una 
mateixa taula seuen, amb gran sin-
tonia i familiaritat, joves i grans, qui 
ha viscut sempre en el país i qui ha 
vingut de lluny, gent sana i malalts, 
ancians sols, vagabunds, gitanos, 
estrangers, presoners, nens amb les 
seves famílies...

El dinar de Nadal és com una 
gran taula parada en el món, en 
més de 70 països. a aquell primer, 
celebrat a la Basílica de Santa maria 
in trastevere a roma ara fa 28 anys, 
s’han afegit arreu del món milers de 
comensals a islamabad (Pakistan), 
a Lilongwe (malawi), a El Salvador, 
alemanya... i aquesta família en-
guany està de festa, perquè celebra 
el seu 40è aniversari. 

Per un dia, moltes esglésies on la 
comunitat es retroba regularment 
per la pregària i la litúrgia eucarís-
tica, esdevenen la sala bonica del 
banquet. En el lloc dels bancs hi ha 
les taules guarnides per la festa, amb 
estovalles vermelles, flors. Els invitats 
són els amics pobres de la comunitat 
de Sant’Egidio que durant tot l’any 
acompanyem amb la nostra amistat. 

Un Nadal 
molt diferent

Per a cadascú s’ha preparat un lloc, 
hi ha un amic que els espera i fa festa 
amb ells. i a la fi, un sac carregat de 
regals per a tots, preparat amb cura 
i afecte. Hi ha bufandes, guants i 
gorres per qui viu pel carrer, però 
també un collaret per a la senyora 
que viu sola i el somiava des de feia 
molt de temps...

molts ajuden a preparar aquesta 
festa extraordinària: uns recollint els 
aliments i els regals per als invitats; 
altres ens sostenen amb la seva 
contribució; altres han trobat la joia 
de parar i servir a taula. «aquest 
dinar és un veritable miracle» han 
dit alguns, comentant la serenitat i 
la familiaritat que es respiraven.

Vivim un Nadal diferent, contra-
corrent respecte a la festa consu-
mista. un Nadal en el que les portes 
s’obren, on es venç la por de trobar 
qui es diferent d’un mateix. És un 
Nadal que obre els cors a l’escolta 
de la bona notícia de Jesús i a 
l’amistat amb els pobres. 

Si voleu col·laborar amb el Di-
nar de Nadal de la comunitat de 
Sant’Egidio podeu posar-vos en con-
tacte a través del telèfon: 934 418 
123 o bé per correu electrònic.

Jaume castro

Si Déu ha baixat del Cel a la terra per nosaltres,
no hi ha dubte que ens estima.
I si algú ens estima,
més encara, si el mateix Déu ens estima,
tot és més fácil per a nosaltres aquí a la terra,
tot és més comprensible:
rere els moments obscurs de l’existència
es pot descubrir la seva mà amorosa,
un perquè sovint desconegut per a nosaltres,
però un perquè d’amor: (…)
Sí, tot és possible.
Encara més, si l’Omnipotent ha vingut entre nosaltres,
La nostra fe pot anar més lluny.
Podem creure que,
Si ho esperem i ho demanem amb tot el cor;
El nostre món s’encamini a la unitat

   chiara Lubich, Nadal 1985

Nadal 
85
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LLIBRES ¿Quin futur per al cristianisme? 
Un cardenal i un filòsof, cara a cara

tots dos són cercadors. L’un es mou en el 
camp del pensament i la política; l’altre, 
en el de la pastoral. tots dos miren de 
donar resposta a les mateixes preguntes: 
és cert que ens trobem en plena crisi de 
valors?, és cert que la religió davalla?, 
quin futur té el cristianisme?

El filòsof i exministre Luc Ferry constata la pèrdua numèrica de creients i 
l’esfondrament dels valors tradicionals, però -al mateix temps- s’adona del creixent 
interès per l’ètica i l’espiritualitat, i se sorprèn que l’Església no se n’aprofiti. El car-
denal Philippe Barbarin deixa clar que les qüestions quantitaves no el preocupen 
(«No em dedico a omplir esglésies») perquè el fonament de la vida de l’Església 
no és la quantitat, sinó la gràcia: a més, «el cristianisme tranquil no existeix».
¿Quin futur per al cristianisme? ens permet assistir a un diàleg lúcid i intel·ligent 
entre l’espiritualitat religiosa representada per Barbarin i l’espiritualitat laica 
representada per Ferry.

La Sagrada Família segons Gaudí. Comprendre un símbol

No és fàcil comprendre el monument 
més característic de Barcelona. i, mal-
grat tot, gaudí el va dissenyar, no com 
un enigma insoluble, sinó com un llibre 
obert als quatre vents. gaudí volia que 
la “seva” obra es veiés de tot arreu i ho 
va aconseguir. Però també volia que 

parlessin totes i cadascuna de les pedres i els elements que la formen. L’autor 
de la Sagrada Família va deixar la seva obra tot just començada, i ara, després 
de 125 anys de treballs, comencem a entendre la profunditat dels símbols, la 
gosadia d’una idea, la força d’un projecte llargament meditat que vol ser “nova 
arquitectura”. És un cant a la vida en totes les seves dimensions. És un monument 
en què els límits semblen fondre’s, però en què la força i la feblesa de la persona 
s’expliquen des de les seves arrels. La Sagrada Família demana una comprensió; 
qui la capta, entén el perquè i el com d’un dels edificis més singulars del món. 
aquest llibre fa de guia de visita, però sobretot permet comprendre l’univers 
simbòlic plasmat en la “catedral d’Europa”.

Revitalitzar la nostra identitat cristiana

En ocasió de la visita del papa Benet XVi 
a Barcelona per consagrar la Sagrada 
Família, el cardenal Lluís martínez Sis-
tach ofereix les seves refl exions sobre 
la figura del Sant Pare actual i sobre el 
temple d’antoni gaudí, però també sobre 
el paper de l’Església en el món d’avui, 

la pluralitat religiosa, el diàleg entre fe i cultura, la immigració, les desigualtats 
econòmiques... i tantes situacions que ens presenta la societat canviant d’ara 
mateix. Són textos clars i serens, escrits a la llum de la Paraula de Déu, que volen 
contribuir a revitalitzar la nostra identitat cristiana i dotar-la de contingut en el 
context d’un món ric i globalitza.
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