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Plenament immersos en el com-
plex i canviant segle XXI, és indis-
pensable que els cristians posseei-
xin un mínim de formació teològica 
i cultural. Sense aquesta base es fa 
molt difícil el diàleg amb la socie-
tat actual, i articular enmig d’ella la 
pròpia fe de l’Església. Per aquest 
motiu, més enllà dels estudis estric-
tament acadèmics, els darrers anys 
han anat naixent algunes propos-
tes de formació catequètica per a 
adults, que pretenen oferir un marc 
concret des del qual estructurar la 
vida cristiana personal i comunità-
ria.

El convent caputxí de la Mare de 
Déu de Pompeia, a Barcelona, ha 
estat un dels llocs on han apostat 
clarament per una bona formació 
cultural i teològica oberta a tot-
hom. Des de fa nou anys ofereixen 
una conferència al mes sobre un 
tema teològic o cultural. La qua-
litat del contingut que es proposa 
assegura una bona acollida per part 
dels fidels. El P. Josep Manel Vallejo, 
guardià de la comunitat, explica els 
objectius en què es pensava quan 
es van començar les conferències: 
«Quan em van traslladar a Pompeia, 
veia claríssim que s’havia d’oferir 
una catequesi d’adults seriosa; pri-
mer pel dèficit de formació que en 
general tenen els nostres cristians 
i, després, perquè en un lloc tan 
cèntric, s’havia d’aprofitar. El que 
es pretén és enriquir i cuidar la 
formació espiritual i teològica dels 
cristians.»

Per al superior de la comunitat 
era important començar per una 
visió general de la fe de l’Església, 
per progressivament anar entrant 
en qüestions més concretes: «Vam 
començar l’Any de la Fe amb una 
presentació global del cristianisme 
a partir del Credo (Revelació, Crea-
ció, Jesucrist, Esperit Sant, Trinitat). 
Després vam dedicar tot un any a 
Jesucrist, a continuació a l’Esperit 
Sant, i després convenia fer la his-
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tòria de l’Església. Em va semblar 
que el millor era explicar-la a partir 
dels sants: els Pares de desert, Ba-
sili, Benet, Bernat, Francesc, Ignasi, 
Felip Neri... Donava per a tant, que 
vam fer un segon any: Clara, Bona-
ventura, Domènec, Joan de la Creu, 
Joaquima de Vedruna...»

Espiritualitat i cultura

Els cicles de conferències del 
convent de Pompeia també pre-
senten al públic grans figures de 
la cultura que han creat tenint com 
a inspiració el cristianisme, encara 
que la fe no sempre sigui explícita 
en les seves obres. La fe cristiana 
no pot viure separada de la crea-
ció cultural pròpia de cada lloc i 
moment, sinó que té la virtut d’ex-
pressar-se de manera privilegiada 
a través de la creació humana. Per 
això, el P. Josep Manel Vallejo va 
creure que «una bona catequesi 
d’adults que pogués arribar a més 
gent, seria presentar grans autors 
literaris cristians: Chesterton, Dos-
toievski, Tolkien, Lewis, Jiménez 
Lozano, Unamuno, etc. Va anar tan 
bé, que l’any següent vam repetir 
amb altres escriptors i ampliant-ho 
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amb artistes cristians: Van Gogh, 
Tarkovski, Màrius Torres, Chagall, 
Ruyra, Péguy... Finalment, aquests 
dos darrers anys, hem ofert encara 
una tercera i quarta edició de litera-
tura, art i cristianisme: arquitectura 
cristiana, Dante, Ballarín, Graham 
Greene... i enguany Steiner, Simone 
Weil, icones bizantines, Don Quixot, 
Rembrandt, Stabat Mater...» 

Les creacions culturals humanes 
de primer ordre no es troben mai des-
vinculades de l’espiritualitat. Així, el 
fet de presentar la creació cultural 
des de l’espiritualitat cristiana, atorga 
a l’art i la literatura la profunditat que 
li és pròpia, i probablement aquest és 
un dels motius de l’èxit de les confe-
rències; abans de la pandèmia, quan 
se celebraven presencialment, cada 
sessió podia aplegar entre 40 i 70 
persones. La irrupció del coronavi-
rus, naturalment, ha afectat el format 
de les conferències, però no les ha in-
terromput. Ara tenen lloc a l’església 
del convent respectant les mesures 
sanitàries pertinents i amb un afora-
ment limitat, però es poden seguir 
de manera virtual inscrivint-s’hi prè-
viament. Algunes també es pengen a 
la mateixa web o són publicades a la 
revista Catalunya Franciscana.

INFORMACIÓ I 
AGENDA DE 
CONFERÈNCIES
Properes conferències:

318 de febrer Don Quixot, 
cavaller cristià, a càrrec de 
Sara Martí 

318 de març Les pedres 
parlen de Déu, a càrrec de 
Robert Baró 

315 d’abril Rembrandt, a càr-
rec de Miquel Oliveras 

320 de maig Stabat Mater de 
Pergolesi, a càrrec de Danie-
la Turull

Lloc: Convent de la Mare de 
Déu Pompeia, Av. Diagonal, 
450, Barcelona
Hora: 20.00
Activitat gratuïta
Inscripció prèvia per al format 
virtual: conselldelaics@caput-
xins.cat

Una conferència del curs 
passat, amb Sílvia 
Coll-Vinent parlant 
sobre Graham Green.

P. JOSEP MANEL 
VALLEJO 
«Pretenem enriquir 
la formació espiritual 
i teològica dels 
cristians»




