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Durant la presentació, Emili
Marlés –sacerdot i físic–, cap del
departament de Ciència i Fe i vi
cedegà de la Facultat de Teologia
de Catalunya, va insistir en les
interaccions que té el curs amb la

cultura humanística. A més de fe
i ciència, hi ha múltiples re
ferències i possibilitats d’amplia
ció de coneixements vinculats a
obres d’art, música, literatura o
cinema.
Juntament amb Marlés i Puig,

l’equip de professors inclou ex
perts com Giuseppe Tanzella

Nitti, David Jou, Manuel García
Doncel,Margarita Bofarull, Gen
naro Auleta, Joan Planellas,
Francesc Nicolau, Justo Aznar i
Rafael A. Martínez Romeo.
Les lliçons s’obren amb vídeos

introductoris, d’entre 12 i 15 mi
nuts, que van ser gravats en llocs
molt emblemàtics culturalment.
Allà es juga també amb l’atractiu
de la marca Barcelona i de Cata
lunya en general. La primera lli
çó, per exemple, dedicada a les
teories de Galileo Galilei, es va
registrar a l’observatori Fabra de
Barcelona, a la muntanya del Ti
bidabo. Altres vídeos van tenir
com a escenaris la Sagrada Famí
lia, el monestir de Montserrat, el
de Poblet, el Museu Nacional
d’Art, CosmoCaixa, l’hospital de
Sant Pau i al Museu de Tecnolo
gia de Terrassa, entre d’altres. El
vídeo de la lliçó sobre antropolo
gia i neurociència es va gravar al
TeatreMuseu Dalí, de Figueres,

i el de la resurrecció al cementiri
de Montjuïc.
Els alumnes disposen després

d’un text d’unes 15 pàgines i
d’una secció suplementària amb
enllaços a articles, llibres o infor
macions que poden complemen
tar la seva ànsia de saber més so
bre el tema tractat. Hi ha també
la possibilitat d’autoavaluar els
coneixements i de debat en línia
amb altres alumnes. Els tutors
avaluen després els treballs es
crits que envien els participants.
Puig va destacar “el pes teolò

gic” de Barcelona i de Catalunya,
una realitat poc coneguda. “Un
curs així no s’improvisa –va sub
ratllar–. És conseqüència d’una
estructura professoral, teològica
i acadèmica prou solvent”.
Segons el rector, a Catalunya ha
resultat clau tenir “una fornada
de professors joves (comMarlés)
que són, alhora, científics i
teòlegs”.c

Nadal cristià

Nadal és una festa específica
ment cristiana. Només po
dem entendre’n el significat
a la llum de la fe. Déu es fa

infant i neix a Betlem. Només la fe cris
tiana i l’amor poden fer entendre això
que sembla impossible i unir la omnipo
tència de Déu amb la feblesa d’un in
fant. Això és el Nadal cristià!
Aquest Nadal de l’Any Sant de la Mi

sericòrdia estem convidats a reflexio
nar sobre les paraules del papa Fran
cesc: “Jesucrist és el rostre de lamiseri
còrdia de Déu Pare.”
Tanmateix, això que sembla tan difí

cil de comprendre –potser per la nor
malitat d’una família i d’un naixement–,
el misteri del Nadal té un encís especial
per unamunió d’homes i dones de tot el
món.
Per als països de la nostra Unió Euro

pea, celebrar elNadal expressa la nostra

identitat d’arrels cristianes i ens obre a
un diàleg autèntic amb tothom.
A Betlem, aquella nit santa, apareix el

misteri de la salvació deDéuqueve a fer
estada enmig nostre ambhumilitat i po
bresa.
Els pastors senzills i elsmags d’Orient

el van reconèixer i el van adorar, perquè
sabien que trobarien elmessies que aca
bava de néixer “amb bolquers, ajagut en
una menjadora”.
Sant Joan Pau II afirma que “l’encar

nació del fill de Déu
dóna testimoniatge
que Déu cerca l’ho
me”. Déu fet infant
cerca l’home perquè
aquest s’ha allunyat
d’ell i s’ha amagat
com Adam entre els
arbres del paradís ter
renal.

Cercant l’home, Déu vol induirlo a
abandonar els camins del mal, en els
quals l’home tendeix a endinsarse cada
cop més. En definitiva, Déu cerca l’ho
me per donarli la dignitat de fill de
Déu.
L’evangelista Joan ho diu clarament:

“Mireu quina prova d’amor més gran
enshadonat el Pare, ell ens té coma fills
seus.”
Déu ens ha parlat per mitjà del seu

fill. Davant l’infant de Betlem se’ns con
vida a reflexionar, ja
que Nadal obre la no
va història de la hu
manitat. El nostre
món sovint està com
mocionat per l’angoi
xa i el sofriment, per
atemptats, violències i
guerres. Vivint el mis
teri de Nadal podem

retrobar el sentit de la nostra vida i ex
pressar les nostres aspiracions de soli
daritat i de pau.
En la senzillesa del pessebre s’il∙lumi

na intensament la grandesa de la digni
tat de la naturalesa humana i alhora es
revela la sublimitat de la nostra vocació
divina.
Ho diu clarament aquesta antífona de

vespres: “Oh admirable intercanvi! El
creador dels homes s’ha volgut fer ho
me i ha nascut d’una verge, compartint
la nostra humanitat, ens ha fet el do de
la seva divinitat.”
I Sant Agustí ho afirma breument:

“Déues va fer homeperquè l’home arri
bés a ser Déu”.
Us desitjo a tots un sant Nadal de

l’Any Sant de laMisericòrdia, amarat de
l’acolliment, del perdó i de l’amor de
Déu en el rostre de nostre Senyor Jesu
crist.

Lluís Martínez Sistach
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Celebrar el Nadal
expressa la nostra
identitat d’arrels
cristianes i ens obre a
un diàleg amb tothom

Presentació a Roma del primer curs global, en anglès, sobre el diàleg entre ciència i fe

Teologiaen línia ‘made inBCN’
EUSEBIO VAL
Ciutat del Vaticà. Corresponsal

B arcelona, com a mar
ca global, no només
sap mostrar el seu
poder d’irradiació
econòmica, artistico

cultural o esportiva. Al Vaticà
acaben de descobrir una altra in
teressant faceta: la capital catala
na atresora un gran saber teolò
gic i la capacitat de transmetre’l
mitjançant les noves tecnologies.
En un recent acte a Roma, va

ser presentat el primer curs en lí
nia, en anglès, dirigit a alumnes
de tot el món, sobre el diàleg en
tre ciència i fe. El curs, que arren
carà el 16 de febrer del 2016, és
una ambiciosa iniciativa de la Fa
cultat de Teologia de Catalunya
–integrada a l’acabat de crear
Ateneu Universitari Sant Pacià–,
sota el patrocini del Consell
Pontifici de la Cultura i amb el
suport financer de la fundació
dels Estats Units John Temple
ton. El cardenal Gianfranco Ra
vasi, equivalent a ministre de
Cultura de la Santa Seu, va que
dar impressionat per la profundi
tat del contingut, les innovadores
eines utilitzades i el potencial
educatiu.

“El diàleg entre el teòleg i el ci
entífic ha de ser constant”, va
afirmar Ravasi, el departament
del qual és molt actiu en aquest
terreny. “La ciència necessita hi
pòtesis transcendents”, va dir el
rector de l’Ateneu Sant Pacià, Ar
mand Puig.
El curs, que consta de 24 lli

çons, es va començar a impartir
fa dos anys, en castellà. Hi han
participat més de 700 alumnes,
entre ells molts de l’Amèrica Lla
tina. Es tractad’unprojecte sense
ànim de lucre. Per això el preu és
molt assequible, segons la renda
per càpita del país de l’alumne.
S’hi matricula un públic molt di
vers: hi ha clergues i també mes
tres i professors universitaris.
L’objectiu de llançarlo en anglès
és una audiència planetària. S’es
pera que hi hagi molt d’interès
als Estats Units.

Dos dels
professors del
nou curs en línia
en anglès sobre
el diàleg entre

ciència i fe: Emili
Marlés (al costat,
a l’esquerra)
i Armand Puig
(a dalt)
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Leslliçonss’obren
ambvídeosgravats
enllocsemblemàtics
comMontserrat,
PobletoelCosmoCaixa

Els bisbes de
Catalunya a
favor d’una
litúrgia
participativa
BARCELONA Redacció

La participació activa dels fi
dels, la formació litúrgica i el
coneixement dels evangelis i
la Bíblia són els tres grans
reptes que estableix el docu
ment Evangelització per la li
túrgia, enviats a renovar el
món ambmisericòrdia que els
bisbes de Catalunya han
aprovat en l’última reunió de
la Conferència Episcopal
Tarraconense. Però aquests
no són els únics objectius. La
nota que es va difondre des
présde la reuniódestaca tam
bé aquests altres reptes: “Mi
llorar les homilies, renovar la
cura i la difusió de la música
litúrgica, promoure l’art sa
grat, afavorir el procés d’ini
ciació a la vida cristiana als
que no coneixen Jesucrist,
motivar els cristians perquè
participin activament en la
missa dominical i, si és possi
ble, en família, millorar la
comprensió de la penitència
cristiana i del sagrament de la
reconciliació i del perdó, imi
llorar també la celebració de
les exèquies cristianes”.
El document té la voluntat

de “continuar renovant l’Es
glésia d’acord amb la doc
trina del Vaticà II” i, tal com
diu a la introducció, culmina
el centenari del primer Con
grés Litúrgic celebrat a
Montserrat elmesde juliol de
l’any 1915.
Els bisbes destaquen “la fi

nalitat educadora i catequè
tica de la litúrgia” i parafra
segen les paraules del sant
pare Francesc quan diu que
“no ens podem quedar tran
quils, en espera passiva, als
nostres temples”. En aquest
sentit, esmenten també “les
institucions eclesials d’ajuda
i de solidaritat, en particular
Càritas”.c


