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ART

REFLEXIÓ I TESTIMONI

Propostes amb motiu del final 
de l’Any de la Fe

L ’Evangeli de Jesucrist ha estat en la història una font permanent de
creativitat, adaptació i contrast amb les diferents cultures i les se-
ves manifestacions. En aquest moment, l’Església de Bar celona

ofereix iniciatives interessants per apropar la cultura i el cristia nisme.
Amb motiu del final de l’Any de la Fe, s’ha reunit a MultiArt un bon grup
de propostes per oferir una programació comuna entorn de l’art, la re-
flexió i el testimoni, el cinema i la música. Les delegacions de Patrimoni
i Joventut, la Fundació Joan Maragall, la Setmana i la Mostra del Cine ma
Espiritual i la Fundació UNAVEU presenten aquest programa que vol arri-
bar a un públic ampli d’edat i procedència. L’atenció a la programació
per a joves i adults, així com la irradiació des del centre de Barcelona
als barris i les ciutats properes, suposa un repte de coordinació però
també de qualitat per oferir propostes realment atractives.

Exposició: «L’esclat de la fe»
Organitza: Delegació diocesana de Patrimoni Cultural. Del 22 d’oc-

tubre al 29 de novembre. Lloc: Museu Diocesà de Barcelona (av. Cate -
dral, 4)

Qui la visiti podrà endinsar-se dins d’un peculiar itinerari a través de
la contemplació de quaranta peces d’art amb forts continguts de fe, i a
l’ensems podrà llegir unes quaranta-sis reflexions dels papes Benet XVI
i Francesc sobre aquests temes. També s’editarà un ampli fulletó amb
les cites papals.

Un cop hagin vist l’exposició, es demanarà als visitants que ells tam-
bé aportin la seva reflexió escollint tres frases entre les reflexions papals
que més els hagin agradat de la mostra o del fulletó. La informació serà
recollida pel Museu i el dia 19 de novembre es farà públic el resultat de
les frases més escollides.

Pel que fa a les peces d’art que s’exposen en la mostra, trobarem un
diàleg molt enriquidor entre la col·lecció romànica i gòtica del Museu,
d’una banda, i obres d’autors com Rafael Solanic, Josep Obiols, i artistes
contemporanis com Emili Colom, Lau Feliu i Fornells Pla, de l’altra.

• 22 d’octubre (19 h): Inauguració del Festival MultiArt i de l’Exposició
«L’esclat de la fe». Projecció del curtmetratge Joan Huguet, testimoni
d’amor, de Llorenç Sales i Enric Taltavull. Organitza: MultiArt i Dele ga ció
diocesana de Patrimoni Cultural. Lloc: Museu Diocesà (av. Catedral, 4).

• 12 de novembre (11-13 h): Conferència-projecció El cosmógrafo, d’S te -
fan Cloet. Organitza: Mostra Cinema Espiritual. Lloc: Sala Capitular Par -
ròquia de Santa Anna (c/ Santa Anna, 29).

Exposició: «Lumen fidei 
o Tenen ulls i no hi veuen»
Artistes: Bárbara Paso, Mercè Amat, Valentina Botana, Eloi Aran,

Je  sús Oliver-Bonjoch, Goretty Pomé, Anna M. Montfort i Raül Benéitez.
Organitza: Centre Edith Stein i Grup d’Artistes Joves. Del 6 de no-

vembre al 8 de desembre. Lloc: Espai Von Balthasar (c/ Villarroel, 81).
Inau guració de l’exposició: 6 de novembre (19 h). Presentació d’obres
i artistes i a continuació concert amb Raül Benéitez i grup Els encordats.
Raül Benéitez: piano i veu; Toni Meiru: contrabaix; Ferran Junyent:
violoncel; Marc Badia: violí; Tamara Hernández, escenografia i disseny
gràfic.

La llum com a metàfora del sentit, com a oposició al caos, al no-sen-
tit. Llum i foscor; la ceguesa com a concepte de no voler veure. Recor -
dant les paraules d’Isaïes: «El poble que caminava en la fosca ha vist una
gran llum; una llum ha resplendit per als qui vivien al país tenebrós» (9,1).
I també de l’Evangeli de Joan: «Tots els qui obren el mal tenen odi a la
llum, i no s’acosten a la llum perquè quedarien al descobert les seves
obres. Però els qui viuen d’acord amb la veritat s’acosten a la llum per-
què es vegin les seves obres, ja que les fan segons Déu» (Jn 3,20-21).

Viure com a cristià 
en diferents àmbits

Organitza: Fundació Joan Maragall. Lloc: Auditori de la Facultat de
Comunicació Blanquerna (URL). Hora: 19 h. L’assistència és gratuïta
pe rò cal confirmar-la prèviament a: fjm@fundaciojoanmaragall.org.

En la recent carta encíclica Lumen Fidei —La Llum de la fe—, els pa-
pes Francesc i Benet exclamen: «Quants beneficis no ha aportat la mira -
da de la fe a la ciutat dels homes per contribuir a la seva vida en comú!»
I hi afegeixen, tot fent-se seves les paraules del poeta T. S. Eliot: «Per
ventura teniu necessitat que us diguin que àdhuc aquells modestos as-
soliments / que us permeten d’estar orgullosos d’una societat educa-
da / difícilment sobreviuran a la fe que els dóna sentit?» 

En aquesta línia i en el marc de l’Any de la Fe i del 50è aniversari del
Concili Vaticà II, la Fundació Joan Maragall organitza aquest cicle de dià-
legs en els quals persones de diferents àmbits aportaran la seva visió
del que significa viure el seu compromís intel·lectual, social o professio -
nal des de la fe cristiana. D’aquesta manera, i amb la voluntat d’oferir
un ventall prou ampli de perspectives, ens parlaran des de la filosofia,
la ciència, l’art, la política o el periodisme. 

• 24 d’octubre: Viure la fe des de… LA CIÈNCIA. Testimoni: Ramon M.
Nogués i Ramon Pasqual. Modera: David Jou

• 31 d’octubre: Viure la fe des de… LA FILOSOFIA. Testimoni: Begonya
Roman i Francesc Torralba. Modera: Pere Lluís Font

• 7 de novembre: Viure la fe des de… L’ART. Testimoni: Daniel Giralt-
Miracle i Carles Torner. Modera: Ramon Pla

• 14 de novembre: Viure la fe des de… LA COMUNICACIÓ. Testimoni:
Anna Figuera i Albert Sáez. Modera: Josep Maria Carbonell

• 28 de novembre: Viure la fe des de… LA POLÍTICA. Testimoni: Oriol
Junqueras i Àngel Ros. Modera: Joan Rigol
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CINEMA

X Mostra de Cinema Espiritual
Llocs: Antiga Filmoteca - Escola Tècnico-Professional Xavier (c/ dels Mercaders - al costat del Mercat 

de Santa Caterina) i Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna  (c/ Valldonzella, 12)

Aportació (1 sessió): 5 E / Abonament (9 sessions): 30 E

9 de novembre. Sessió inaugural
Projecció en preestrena: A la luz del sol, de Roberto
Faenza (VOSC). Presenta: Peio Sánchez
Una història veritable d’un sacerdot que des de les perifèries
va compartir la seva vida fins a l’extrem de donar-la. 
Lloc: Cinema Antiga Filmoteca - Escola Tèc nico-Profes sio -
 nal Xavier. Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

10 de novembre
Projecció en preestrena: Su Re, de Giovanni Columbu.
Presenten: Giovanni Columbu i Armand Puig 
Una nova adaptació austera, profunda, original i actual de
la vida de Jesucrist.
Amb la col·laboració de l’Observatori Blanquerna de Co mu -
 nicació, Religió i Cultura i RISECI (Religión in the Shap ing
of European Cultural Identity). 
Lloc: Cinema Antiga Filmoteca - Escola Tèc nico-Professio -
nal Xavier. Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

11 de novembre
Projecció en preestrena: Santa Bárbara, de Carmine Elia.
Presenta: Josep Mascaró
Biopic de santa Bàrbara en clau de testimoniatge de fe dels
màrtirs de la primera hora.
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna
(URL). Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

12 de novembre
Premio PLURAL+ The Egnever, de Deena Omar (5’) 
i projecció en preestrena: IQBAL, de Cinzia TH Torrini.
Presenta: Eva Maria Cabré, MCC
L’explotació i el treball infantil en una pel·lícula que remou
la consciència social davant la injustícia.
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna
(URL). Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

13 de novembre
Projecció en preestrena: Una familia de Tokio, de Yôji Ya -
mada. Presenta: Joan Marc Salvadé
Homenatge al gran Yasujiro Ozu en clau de l’estil transcen-
dental al cinema.
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna
(URL). Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

15 de novembre
Projecció en preestrena: Qui a envie d’être aimé?, d’An ne
Giafferi. Presenta: Xavier Mor lans 
Un advocat, espòs i pare un dia torna a descobrir la fe i això
canvia la seva vida.
Lloc: Cinema Antiga Filmoteca - Escola Tèc nico-Professio -
nal Xavier. Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

16 de novembre
Projecció en preestrena: Blanca como la leche, roja co-
mo la sangre, de Giacomo Campioti. 
Presenten: Giacomo Campioti i Josep Maria Sucarrats
Basada en l’èxit literari Alessandro D’Avenia, aquesta pel ·lí -
cula italiana, especialment dedicada a joves, enfronta als
veritables motius de l’amor i de la mort.
Amb la col·laboració de l’Observatori Blanquerna de Co mu -
nicació, Religió i Cultura i RISECI (Religión in the Shaping
of European Cultural Identity).
Lloc: Cinema Antiga Filmoteca - Escola Tèc nico-Professio -
nal Xavier. Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

17 de novembre
Projecció en preestrena: Mi último día sin ti, de Stefan C.
Schaefer. Presenta: Filomeno Martínez
Un pel·lícula romàntica i amable on després de les troba -
des casuals s’obre pas el misteri d’una presència.
Lloc: Cinema Antiga Filmoteca - Escola Tèc nico-Professio -
nal Xavier. Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

18 de novembre
Projecció: Lech Walesa, hombre de esperanza, d’Andrej
Wajda. Presenta: Josep Maria Caparrós
L’última pel·lícula del mestre Andrej Wajda, on acompa -
nyant els passos de Lech Walesa comprenem una mica
de la història recent d’Europa i una trajectòria política on
la fe és compromís.
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna
(URL). Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

19 de novembre
Projecció: Revolución en Río, d’Andrés Garrigó Tortajada.
Presenta: El mateix director
Documental de la Jornada Mundial de la Joventud de Rio de
Janeiro.
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna
(URL). Hora: 19.30 h. Aportació: 5 E

ARGENTONA. Centre parroquial d’Argentona. Lloc: Cine, c/ Bernat Riude -
meia, 4.

• 2 de novembre. Jo crec, de Vicenç Vila. Hora: 22 h
• 23 de novembre. Projecció: Incondicional, de Brent McCorkle. Presenta:

Sergi Notó. Hora: 22 h
• 24 de novembre. Projecció: Pequeño ángel, de Dave Kim. Hora: 17.30 h
• 24 de novembre. Projecció: Incondicional, de Brent McCorkle. Hora: 19.30 h

VILASSAR DE MAR. Patronat Parroquial de Vilassar de Mar. Lloc: Sala Ro -
ser Carrau. Can Bisa

• 5 de novembre. Projecció: Hannah Arendt, de Margarethe von Trotta. Pre -
sen ta: Peio Sánchez. Hora: 20 h

HORTA. Els Lluïsos d’Horta. Lloc: Cinema Els Lluïsos d’Horta, c/ Feliu i Co -
dina 7 i 9 

• 19 de novembre. Projecció: Incondicional, de Brent McCorkle. Presenta:
Peio Sánchez. Hora: 19.30 h

• 20 de novembre. Projecció en preestrena: Mi último día sin ti, de Stefan
C. Schaefer. Presenta: Peio Sánchez. Hora: 19.30 h

• 21 novembre. Projecció: La duda de Darwin, de Jon Amiel. Presenta: Peio
Sánchez. Hora: 19.30 h 

SARRIÀ. Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià. Lloc: c/ Pare Miquel
de Sarrià, 8

• 23 de novembre. Projecció: Jo crec, de Vicenç Vila. Presenta: Joan Balta
Tor  redemar. Hora: 21 h

• 24 de novembre. Projecció: El medallón perdido. Las Aventuras de Billy Sto -
ne, de Bill Mur. Presenta: Montserrat Morera. Hora: 18 h

• 26 de novembre. Projecció: Hannah Arendt, de Margarethe von Trotta. Pre -
senta: Bernat Julià. Hora: 20 h

• 27 de novembre. Projecció: Incondicional, de Brent McCorkle. Presenta:
Peio Sánchez. Hora: 20 h

Mostra de Cinema Espiritual itinerant
L’aportació depèn de cada acte
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Calendari general dels actes
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

� Inauguració-cloenda MultiArt

� Exposicions

� Viure la fe des de...

� Mostra Cinema Espiritual Itinerant

� Mostra Cinema Espiritual

� Concerts cançó evangelitzadora

11 de novembre
Projecció
Santa Bárbara
(Auditori
Blanquerna)

18 de novembre
Projecció
Lech Walesa,
hombre de
esperanza
(Auditori
Blanquerna)

10 de novembre
Projecció
Su Re
(c/ Mercaders, 32)

17 de novembre
Celebració
clausura 
Any de la Fe

24 de novembre
Projeccions
Pequeño ángel
Incondicional
(Centre parroquial
d’Argentona)

El medallón perdido
(C.P. St. Vicenç 
de Sarrià)

2 de novembre
Projecció
Jo crec
(C.P. d’Argentona)

9 de novembre
Sessió inaugural
Projecció
A la luz del sol
(c/ Mercaders, 32)

16 de novembre
Projecció 
Blanca como 
la leche, roja 
como la sangre
(c/ Mercaders, 32)

23 de novembre
Projeccions 
Jo crec
(Pquia. St. Vicenç
de Sarrià)

Incondicional
(C.P. d’Argentona)

8 de novembre
Concert cançó
evangelitzadora
Grup 70xSET
(Pquia Sta. Anna)

15 de novembre
Projecció 
Qui a envie 
d’être aimé?
(c/ Mercaders, 32)

22 de novembre
Concert cançó
evangelitzadora
Xavier Morlans
Carla Costa
Francisco García
(Pquia Sta. Anna)

29 de novembre
Cloenda MultiArt

29 de novembre
Concert cançó
evangelitzadora
Joan Àguila i grup
Canta la Fe - Kairoi
(Pquia. Sta. Anna)

24 d’octubre
Viure la fe 
des de 
LA CIÈNCIA
(Auditori
Blanquerna)

31 d’octubre
Viure la fe 
des de... 
LA FILOSOFIA
(Auditori
Blanquerna)

7 de novembre
Viure la fe 
des de...
L’ART
(Auditori
Blanquerna)

14 de novembre
Viure la fe 
des de...
LA COMUNICACIÓ
(Auditori
Blanquerna)

21 de novembre
Projecció
La duda de Darwin
(Lluïsos d’Horta)

28 de novembre
Viure la fe 
des de...
LA POLÍTICA
(Auditori
Blanquerna)

6 de novembre
Inauguració
exposició
«Lumen fidei 
o Tenen ulls 
i no hi veuen»
(Centre 
Edith Stein)

13 de novembre
Projecció 
Una familia 
de Tokio
(Auditori
Blanquerna)

20 de novembre
Projecció
Mi último día 
sin ti
(Lluïsos d’Horta)

27 de novembre
Projecció
Incondicional
(C.P. Sant Vicenç
de Sarrià)

5 de novembre
Projecció 
Hannah Arendt
(Vilassar de Mar)

12 de novembre
Conferència-
projecció 
El cosmógrafo
(Pquia. Sta. Anna)

12 de novembre
Projecció IQBAL
(Audit. Blanquerna)

19 de novembre
Projecció
Revolución en Río
(Audit. Blanquerna)

26 de novembre
Projecció
Hannah Arendt
(C.P. Sant Vicenç
de Sarrià)

22 d’octubre
Inauguració
MultiArt
(Museu Diocesà)

22 octubre
Exposició
«L’esclat de la fe»
(Museu Diocesà)

19 de novembre
Projecció
Incondicional
(Lluïsos d’Horta)

17 de novembre
Projecció
Mi último día sin ti
(c/ Mercaders, 32)
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CANÇÓ EVANGELITZADORA

Concerts de la Fundació UNAVEU
L a cançó d’autor —presentada en la seva versió més directa del con-

cert en viu o en la seva ver sió més reflexiva del CD per escoltar a
casa o al cotxe— són excel·lents mediacions de l’art d’inspiració

cristiana d’avui, amb una gran capacitat de traspassar la capa de ciment
que impedeix l’urbanita postmodern arribar a connectar amb les seves
emocions més primigènies, com el desig d’una vida més elevada.

• 8 de novembre
Neus Rodes i el grup 70Xset
Lloc: Parròquia de Santa Anna
Hora: 20.30 h

• 22 de novembre
Xavier Morlans, Carla Costa 
i Francisco García
Lloc: Parròquia Major de Santa Anna
Hora: 20.30 h

• 29 de novembre
Clausura MultiArt: 
Joan Àguila i grup Canta la Fe - KAIROI
Lloc: Parròquia Major de Santa Anna
Hora: 20.30 h

Amb la col·laboració de

Fundació UNAVEU
Lloc: Parròquia de Santa Anna - Hora: 20.30 h

Aportació sessió: 5 E / Abonament (3 sessions): 12 E


