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Agenda
de la
setmana

RELIGIÓ

L’elit religiosa
mundial se cita
a Barcelona

DIUMENGE 3
MONTSERRAT
10.00
‘L’expressivitat de la
Creació’. Exposició de
Mònica Rozman, que ha
tingut la col·laboració del
físic i poeta David Jou,
l’historiador Jaume Aymar, la comunitat benedictina de Montserrat, la
de les Missioneres dels
Sagrats Cors, Eusebi Simó i Antoni Huguet. Sala
Planta Baixa de l’Edifici
Abat Garriga.

a Comença la Trobada per la Pau de Sant’Egidio a És

la reunió interreligiosa més important del món
Mireia Rourera
BARCELONA

Una missa presidida pel
cardenal Lluís Martínez
Sistach aquest matí a dos
quarts d’onze a la basílica
de Santa Maria del Mar
iniciarà la 24 Trobada per
la Pau organitzada per la
Comunitat de Sant’Egidio, que, per segon cop en
la seva història –ja es va fer
el 2001– ha triat Barcelona per celebrar aquesta cita. Aquesta trobada, que,
un cop més, reunirà els
principals líders de les diferents religions del món,
entre els quals ministres
del Vaticà, representants
musulmans de setze països i el rabí en cap d’Israel,
és la principal trobada interreligiosa del món.
Precisament ahir, un
dels convidats a la trobada, l’exarca de Bielorússia,
el metropòlita Filaret, va
visitar el temple de la Sagrada Família. Però a l’ac-

La xifra

—————————————————————————————————

23
taules rodones es faran durant la Trobada. En una
d’aquestes, jueus i musulmans parlaran de Jerusalem.

te hi assistiran també caps
d’estat i de govern de diferents països, entre els
quals el president de Xipre, Dimitris Christofias;
el de Malawi, Bingu Wa
Mutharika, i el de Montenegro, Filip Vujanovic.
Una altra autoritat
mundial que participarà
en l’acte serà Maria Teresa, la gran duquessa de Luxemburg, que avui mateix
a la tarda, a les cinc al Palau de la Música, presidirà
l’assemblea inaugural al
costat del president de
Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Per part del govern

català es comptarà amb
l’assistència del president
José Montilla; l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, i
el cardenal de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach.
Des del 1986
La trobada l’organitza
Sant’Egidio, una comunitat laica amb vocació ecumènica que el seu dia a dia
el viu al costat dels més
pobres. Sobretot són coneguts els dinars de Nadal que fa amb els sensesostre. Després que l’any
1986 l’aleshores papa,
Joan Pau II, va tenir la idea
de congregar els líders de
les principals religions del
món a Assís, Sant’Egidio
va agafar el relleu en l’organització d’aquesta trobada. Tants anys després i
en un escenari radicalment diferent, marcat per
la por als terrorismes i per
la crisi, la trobada de Barcelona vol ser la porta a
l’esperança “que un altre

DILLUNS 4
BARCELONA
19.00
‘Catalunya i el dret a la
lliure determinació dels
pobles’, amb Fèlix Martí i
Josep M. Vallès. Dins el cicle Els Dilluns dels Drets
Humans. Seu de Cristianisme i Justícia. C/Roger
de Llúria, 13.

Visita de l’exarca de Bielorússia a la Sagrada Família ahir a la
tarda ■ JUANMA RAMOS

món, i canviar les coses, és
possible”.
Entre les diferents taules rodones es tractarà
l’ètica de la globalització i
els pobres com a “tresor”
de l’Església, o la globalització a l’Amèrica Llatina.
A banda de Barcelona
hi haurà conferències fora
de la ciutat, com la que di-

lluns es farà, per exemple,
a la parròquia de Sant
Francesc de Badalona. Hi
participarà un bisbe catòlic, un arquebisbe ortodox
i un teòleg islàmic, entre
d’altres.
Abans
s’inaugurarà una imatge
de sant Francesc feta per
l’escultor de la Sagrada Família Etsuro Soto. ■

Lluís Duch presenta
‘Religió i comunicació’

DIJOUS 7
BARCELONA
19.00
‘Maragall, el bàrbar’,
conferència a càrrec
d’Antoni Pugiverd. Acte
que inaugurarà el curs
2010-2011 de la Fundació
Joan Maragall. Lloc: sala
d’actes del Seminari Conciliar. Diputació, 231.

19.00
‘La vida a la presó’. Conferència de mossèn Josep
M. Fabró, capellà de
Brians 2, i la vivència d’un
home que ha passat 19
anys a la presó. Dins el cicle Presons: Càstig o Reinserció? Organitzat per
ACAT, Acció dels Cristians per l’Abolició de la
Tortura. Casa Elizalde.
C/ València, 302.

19.00

a L’antropòleg de la

religió i monjo de
Montserrat presenta
el seu nou llibre

M.R.
BARCELONA

L’antropòleg, teòleg i
monjo de Montserrat Lluís
Duch va presentar dilluns
a l’auditori de la Institució
Cultural del CIC el seu darrer llibre, Religió i comunicació, que ha editat
Fragmenta Editorial. En
el llibre Duch posa sobre
la taula la creixent importància dels mitjans de
comunicació, als quals

anomena quarta “estructura d’acollida” d’una societat que ha vist com les
“estructures d’acollida”
clàssiques –la codescendència (família), la coresidència (ciutat) i la cotranscendència
(religió)– han entrat en una
profunda crisi. Justament, i segons van recordar els presentadors del
llibre (entre els quals hi
havia el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Miquel Tresserras, o l’escriptor Antoni
Puigverd), Duch pensa
que l’única estructura
d’acollida que no ha entrat en una crisi de con-

fiança és la televisió.
L’editor Ignasi Moreta
va definir Duch com l’antropòleg de la religió més
important de Catalunya i
va recordar la seva vasta
cultura i el coneixement
profund d’autors del món
“que aquí encara no s’han
traduït”. Per això va dir
d’ell que, a més d’escriptor, “és un divulgador” i, a
més, un “forjador de llenguatge”. Moreta va valorar
la mirada irònica de Duch
–potser perquè és monjo
de Montserrat, va dir– i va
insistir en la saviesa que
expressa en forma de les
“notes de peu de pàgina”.
Cada una, una lliçó. ■

Col·loqui sobre simbologia religiosa i art, a càrrec de Jesús Oliver-Bonjoch, historiador de l’art i
doctor en arquitectura.
Organitza: CCU. Lloc: Espai Von Balthasar. C/ Villarroel, 81, baixos.

DIVENDRES 8
BARCELONA
20.00

Lluís Duch dilluns passat, dia que va presentar el seu
darrer llibre, ‘Religió i comunicació’ ■ JOSEP LOSADA

‘Valors de la saviesa i la
compassió al món actual’. Conferència a càrrec del ven. Arjia Rinpoché, que va ser abat del
monestir de Kumbum,
un dels sis grans centres
de budisme al Tibet. Fundació Casa del Tibet.
c/ Rosselló, 181.

