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Els propers 3, 4 i 5 de maig se 
celebra per quart any consecutiu 
PuntBCN al Centre Cotxeres de 
Sants, un cap de setmana obert a la 
ciutat en què es proposa un diàleg 
divers i valent sobre els reptes de 
l’actualitat que interpel·len el cor de 
cada persona. El lema d’enguany és 
un vers de Jacint Verdaguer: «Lo cor 
de  l’home és una mar, tot l’univers 
no l’ompliria.» El desig és l’aspecte 
més expressiu de la humana natura-
lesa, la característica comuna dels 
homes i dones de tots els temps. 

Aquestes paraules de Gentil, el 
personatge principal de Canigó, a 
la seva amada Flordeneu, la fada 
que l’ha encisat, són precedides 
pel reconeixement sincer d’un de-
sig que ella no pot satisfer: «Mes, si 
jo et tinc, per què m’enyoro?; si tu 
em somrius, doncs, de què ploro?» 
(Cant VII). L’home sol no és capaç 
de donar resposta a aquest desig 
infinit, a aquesta exigència de feli-
citat que, com un impuls irreprensi-
ble, empeny i encoratja l’ànim vers 
aquella regió on habiten la justícia, 
la bellesa, la bondat i l’amor. Però 
sovint aquest cor de l’home d’avui 
—com el del poeta-home Verda-
guer— es perd en una mar de de-
senganys, i esdevé un nàufrag de 
l’escepticisme més realista. És ales-
hores quan el desig és reprovat i 
condemnat com el causant ingenu 
dels mals que ens abaten i ens fan 
tocar de peus en aquesta terra àri-
da. Les decepcions esgarrapen la 
carn d’un cor que es va endurint, i 
que transmuta la il·lusió en formes 
de resignació, por, culpa i ràbia. I 
venç el nihilisme, el nostre veritable 
enemic. 

A PuntBCN els reptes actuals 
més importants es posen sobre la 
taula, donant veu a persones que 
s’han pres seriosament el lema i la 
seva experiència per compartir-la 
amb els assistents. Començarem 
divendres 3 amb la taula rodona 
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Feliç tu, perquè no et poden re-
compensar, amb Eduardo Drabble, 
mossèn a les Villas de Buenos Ai-
res, i Mn. Peio Sánchez, rector de 
Santa Anna, promotor d’Hospital 
de campanya de Barcelona. En un 
context d’assetjament mediàtic a 
l’Església, es vol mostrar el testi-
moni d’una Església que predica i 
practica les obres de misericòrdia, 
que quasi sempre passa desaper-
cebuda, una Església silenciosa, 
incansable, constant i gratuïta. La 
seva acció no apareix a les portades 
dels mitjans, però acompanya els 
homes de les grans ciutats on creix 
la pobresa i la soledat. Tot seguint 
el papa Francesc, que proposa el 
retorn a l’essència del cristianisme.

Aquestes jornades culturals 
comptaran amb la presència de 
convidats com el cantant de rap 
ZPU (en forma d’una entrevista 
oberta: veurem com el rap esdevé 
un canal expressiu que fa possible 
comunicar la pròpia vida), l’excon-
sellera d’Educació Irene Rigau, el 
president d’Indra Fernando Abril 
Martorell, o el poeta Jesús Monti-
el. Hi haurà trobades dedicades a 
l’educació, al treball, a Europa, a la 
família. 

La trobada sobre Europa serà 
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una taula rodona Europa 2019, com 
es pot recomençar?, la tarda de dis-
sabte. Un moment privilegiat per re-
flexionar sobre la situació actual de 
greu crisi institucional, i a la vegada 
antropològica, en la nostra història 
europea, amb les eleccions al Parla-
ment i moltes crisis obertes, de les 
quals el Brexit n’és un exemple. Hi 
haurà la projecció d’un documental 
dedicat als emigrants Faraway land, 
rodat a Grècia, on molts emigrants 
de l’Iraq i Síria van quedar atrapats 
amb el tancament de les fronteres 
dels països occidentals, amb el co-
mentari del seu productor Albert Es-
cuder. Són histories reals d’emigrants 
i dels voluntaris que els ajuden, units 
en el mateix drama però comprome-
sos per acompanyar-se.

La nit de dissabte estarà dedicada 
a un espectacle musical de creació 
pròpia, gratuït com tot a PuntBCN. 
El diumenge tindrem la darrera tro-
bada, Déu ha confiat a la família el 
projecte de fer «domèstic» el món, 
amb el testimoni de Romina «Rucu» 
Escalante, col·laboradora de l’Hogar 
de Cristo, a les Villas de Buenos Aires. 
Romina va trobar la fe i l’acollida a 
l’Hogar de Cristo, on va arribar amb 
una greu addicció a les drogues i des-
prés de diversos embarassos. Avui 

dia ha deixat el carrer, té la seva 
pròpia família, és responsable d’una 
de les obres i és ella qui acull un 
noi que està en la mateixa situació 
que els nens que va tenir abans de 
rehabilitar-se. El diumenge acaba-
rem amb l’Eucaristia presidida per 
Mons. Toni Vadell, bisbe auxiliar de 
Barcelona. 

Al llarg del cap de setmana, es 
farà una proposta per a tota la fa-
mília, amb activitats dedicades als 
més petits des de dissabte al mig-
dia, amb jocs i lectura de contes 
adaptats, entre d’altres, a la parrò-
quia veïna de Sants. 

PuntBCN és una invitació a un 
canvi d’actitud, a replantejar-se la 
forma d’afrontar els problemes, 
cercant camins per construir con-
juntament. Per això es conviden 
persones de diferents ideologies, 
religions i sensibilitats, amb un únic 
punt en comú, el desig de col·la-
borar a construir una cultura nova. 
PuntBCN entén que aquest diàleg 
neix del compromís amb la vida de 
l’altre, superant l’àmbit de les con-
viccions ideològiques, un desafia-
ment arriscat perquè vol demolir els 
murs que ens separen. 

La trobada 
compta 
amb 
activitats 
adreçades 
a tota la 
família.




