
PINTURA I CINEMA:
UN DIÀLEG ESPIRITUAL

Sessió de cloenda al Centre Cultural
(C/ Joan Camps, 1)

Tots els dijous de Novembre
de 20.30 a 22h

- entrada lliure -

diàleg - cohesió

en col·laboració amb:

Sant Esteve
Granollers

@santestevegr

Organitza:

Xerrades a càrrec de Jorge Rodriguez Ariza
Historiador de l'art i màster en anàlisi i gestió del 
patrimoni artístic, doctorand en art sagrat medieval i 
simbologia (uab) Educador i guia al monestir de Sant 
Cugat. Imparteix cursos i conferències sobre art i 
simbolisme en diferents centres.

Ens vàrem comprometre a organitzar un nou cicle quan 
una noca ocasió el motivés. 
Ha arribat el moment: aquest passat dissabte 27 
d'octubre de 2018 es presentava dins de les Jornades 
Transmet! el nou pla pastoral de la diòcesi de Terrassa, 
amb el lema “Una Església a l'encontre de la persona”.
A més per primer cop a la zona pastoral del Vallès 
Oriental ens unim a la Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya, amb dues projeccions, i les relacionem amb 
2 sessions prèvies amb quadres de El Bosco.
Volem arribar des de l'art a la persona que cerca valors 
universals, i per tant  compartits amb la tradició cristiana. 
Són sessions obertes a tots, sense distincions, perquè 
així creiem que ha de ser l'encontre amb l'altre: obert i 
amb ganes d'escoltar-nos mútuament.

Com deia el Papa St. Joan Pau II a la Carta als artistes de 
l'any 1999, “davant la sacralitat de la vida i de I'ésser 
humà, davant les meravelles de I'univers, l'única actitud 
apropiada és l'admiració... Els homes d'avui i de demà 
necessiten aquest entusiasme per a afrontar i superar 
els reptes crucials que s'entreveuen a I'horitzó. Gràcies 
a ell  la humanitat, després de cada moment 
d'extraviament, podrà posar-se dret i reprendre el seu 
camí” (n.16). 

Des de St. Esteve de Granollers i com un servei en 
especial a la zona del Vallès Oriental us proposem unes 
sessions alhora formatives i de gaudi de l'art. El format 
és de sessions en dijous de 20.30 a 22h (la darrera al 
Centre Cultural de Granollers).  

Mn Josep Monfort, . 
Vicari Episcopal del Vallès Oriental

Recuperem un II Cicle de cultura i espiritualitat, en 
aquest cas al voltant de la pintura i el cinema.
Alguns  recordareu que del 19 d'octubre al 20 de 
novembre del 2016 amb motiu de l'any de la misericòrdia 
vàrem compartir un cicle de xerrades al voltant de la 
cultura i la tradició cristiana.

-------------

la causa 
Associació
Causa Nostrae Laetitiae
www.lacausa.info

A la Parròquia St Esteve de Granollers
(Plaça de l’Església, 1)

No cal inscripció

Per qualsevol dubte, enviar mail a stestevegranollers@gmail.com o 
trucar dimarts o divendres de 18 a 19.45h al 93.870.03.24.
Podeu descarregar la informació a l'adreça de twitter @santestevegr
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P I N T U R A I C I N E M A : U N D I À L E G E S P I R I T UA L

Sota aquesta visió neix la nostra proposta. Hem seleccionat dues 
pel·lícules actuals: “La tortuga vermella” i “Déu meu, però què t’hem 
fet?” i les hem col·locat al costat de la pintura del Bosco, un dels 
artistes més emblemàtics del segle XVI. Immediatament han 
aparegut infinitut de connexions que feien brillar amb renovada 
força a les pel·lícules a la llum de l’antiga pintura.

Sovint s’ha interpretat que l’art apareix quan l’esperit i la matèria es 
troben. És l’artista inspirat qui possibilita aquest encontre, aquest 
diàleg entre diferents realitats que esdevenen una sola cosa.
En efecte, les arts han estat sempre una eina pel diàleg. Dialoguen 
entre sí a l’hora que posen en relació les diferents branques del 
coneixement i les sintetitzen, oferint als seus espectadors 
nombroses ocasions per reflexionar sobre cultura, moral o 
espiritualitat. Així, les arts també ens interpel·len a nosaltres 
mateixos.

8 de Novembre

Parròquia de Sant Esteve de Granollers
(Sala Sant Esteve)

Xerrada: “La tortuga vermella”
a la llum del “Jardí de les delícies”
del Bosco

22 de Novembre

Parròquia de Sant Esteve de Granollers
(Sala Sant Esteve)

Projecció: “La tortuga vermella”
de Michael Dudock

15 de Novembre

Parròquia de Sant Esteve de Granollers
(Sala Sant Esteve)

Xerrada:
“Déu meu, però què t’hem fet?”
a la llum de tres pintures del Bosco

29 de Novembre

Sessió especial de cloenda
al Centre Cultural de Granollers

Projecció: “Déu meu, però què
t’hem fet?” de Philippe Chauveron


