Dijous, 23 d'Octubre de 2014

Sant Joan de Capestrano, prevere. La dedicació de la catedral d’Urgell
Qui som?

Santoral

Imprimir Noticia |

Evangeli

Enviar a un amic |

Arxiu de notícies

Documents d'interès

Bíblia

Enllaços

Exportar a PDF |

Agenda
Dijous, 23
18.30 h., Doctrina Social de l'Església
i l'impuls del Papa Francesc. c/
Calàbria 273-275, ent. 4a.
Barcelona.
Divendres, 24
Catequistes, acompanyants del
creixement de la fe. Andorra la
Vella.
Dissabte, 25
12.00 h., Fe i valors humans.
Monestir de Montserrat.

“A l’Evangeli hi ha més natura que Déu”

Mn. Oriol in memoriam
(+)

“Un punt de trobada i reﬂexió sobre l’espiritualitat en diferents àmbits i entorns”. D’aquesta manera presenta
l'Institut de Cultura de Barcelona el cicle de conferències que organitza al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
des de ﬁnals de 2012 i que ahir, 14 d’octubre, va encetar la temporada d’enguany. Sota el títol "la natura, font
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d’espiritualitat", el primer acte dels “Diàlegs a Pedralbes” va reunir l’escriptor italià i prior de la comunitat monàstica
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de Bose, Enzo Bianchi, i el doctor en ﬁlosoﬁa i teologia, Francesc Torralba, per tal d’aprofundir en la relació entre
natura i espiritualitat.

Marina Bou per a Flama.info, 17 octubre 14
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De 19.30h a 21.00h, aproximadament un centenar de persones van omplir de bat a bat la sala d’actes del Monestir de
Pedralbes on, de manera gratuïta, van poder descobrir les opinions de dues grans personalitats al voltant del vessant

Vull donar-me de baixa

espiritual de la natura. “En la comprensió cristiana, encara no hi ha hagut una relació entre les coses de la natura i
nosaltres o la nostra vida”, va explicar Bianchi. I és que, segons el religiós, la fe cristiana o, més ben dit, el cristianisme
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occidental “no ha ajudat especialment al respecte pel món natural”. Si hi ha alguna cosa en què van coincidir ambdós
ponents, és en el fet que aquesta aﬁrmació no es pot aplicar al cristianisme oriental, el qual, segons Bianchi, “ha estat
sempre més atent als aspectes naturals”.
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Pel que fa el paper de la natura a la branca occidental de la religió, per a Torralba, el cristianisme ha portat l’home a la
“utilització” d’aquesta, allunyant-la de la visió oriental que la comprèn com una companya de destí a la terra. Una
situació que Bianzi atribueix a un error d’interpretació de la Bíblia: privilegiar l’home fora del context de la creació. Per
a ell, de fet, “la natura s’ha de reprendre com una font d’espiritualitat” ja que, gran part de la saviesa de l’individu ve
d’observar la seva realitat. “A l’Evangeli hi ha més natura que Déu. Es parla, sobretot, de coses quotidianes de la
nostra vida”, va dir ahir al vespre.
Amb tot, al seu torn, Torralba va destacar el canvi que s’està produint pel que fa la relació de l’home amb la natura,
una relació de “protecció, cura i estima”. Una relació que, sense dubte, s’anirà convertint de manera progressiva en
una nova comprensió del món natural i que, segons Bianzi, s’haurà de transmetre de generació en generació
mitjançant la “gramàtica humana”, és a dir, una sèrie de valors com “la lleialtat o la legalitat”.

Les properes activitats programades pel cicle de conferències són "Ciberteologia", amb Antonio Spadaro i Francesc
Torralba el pròxim 30 d'octubre; "Violència i monoteisme", amb Jan Assmann i Francesc Torralba el 20 de novembre;
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"Espiritualitat a l'Islam", amb Halil Bárcena i Dolors Bramon, el 18 de desembre i "Ètica de la compassió", amb Victòria
Camps i Joan-Carles Mèlich el 22 de gener.
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Opcions:

Patrocinat per Fundació Dr. Albert Bonet

Tota la informació continguda en aquesta pàgina és propietat de l'Agència Cristiana de Notícies Flama.info o bé
d'altres mitjans, la qual cosa s'avisarà sempre. Per a qualsevol dubte entreu a l'apartat contacte/suggeriments. ©
Copyright www.flama.info· Se'n permet la reproducció sempre que se'n citi la font.
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