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LLAMBREGADES
Per trobar i retrobar-nos en l'acció evangelitzadora

BUTLLETÍ DE PASTORAL EDUCATIVA - FECC

@FECC_Pastoral

www.pastoralfecc.cat

AQUEST MES:
Identitat i diàleg, un binomi
irrenunciable.
caFEïna 17: Pastoral per
institucions amb una escola
1a Trobada de caps de pastoral
institucional
.
April Sportsfest
Tornen les pujades a Montserrat
de les escoles cristianes!: Escola
Recommended toys
Pia, La Salle i Maristes
for children
Cinema:

Mala hierba

Celebrem els 900 anys de
les pintures de Polinyà al MDB
Multiple intelligences
Art:

Actualitat:

La diversitat dins de
PEF / ualB etcejorP

Disney

Ciberllambregades

Formació FECC
Prayer corner. Arrencar de les
mans

UN ESTIU BLAU
Submergim-nos!
El passat 26 de maig va tenir lloc

Take away… una eduperformance de Projecte Blau" a la
"

platja de la Barceloneta. Va ser

Submergim-nos doncs en el
compromís amb el nostre planeta
alhora que gaudim d'una nova
trobada estival amb la natura.

una activitat educativa que pot

d'aquest curs i ens obren la porta

Molt bones i merescudes
vacances! (... ep! i no deixeu de

al treball de l'ODS número 14: La

mirar les odertes formatives de la

vida submarina.

FECC per aquest estiu!)

servir com a imatge de cloenda

LLAMBREGADES

Si sabeu d'alguna
persona que li qugui
interessar rebre el
Llambregades, pot
inscriure's aquí.
Podeu consultar els
altres números aquí
amb el patrocini de
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IDENTITAT I DIÀLEG, UN BINOMI IRRENUNCIABLE
Eloi Aran. Cap del Departament de pastoral - FECC

A les acaballes d’un curs escolar
molt revolucionat – més enllà de
les raons pandèmiques – hi ha
hagut dos esdeveniments que
han fet reflexionar sobre l’ésser
de l’escola cristiana en la nostra
societat secularitzada, diversa i
plural. El primer va ser la taula
rodona sobre el dret dels infants
a la llibertat de consciència i el
dret a la formació religiosa i

Identitat i diàleg són dues
paraules clau que no es
poden dissociar atès que
sense identitat no pot
haver-hi diàleg i sense
diàleg l’escola cristiana
no respon a la seva
identitat.

Cal recordar que, tant la

Laudato Si’ com la Fratelli Tutti
del Papa Francesc s’inicien en
una posició de diàleg des de la
identitat cristiana i el llegat de
Sant Francesc d’Assís; amb el
Patriarca ortodox Bartomeu i amb
el Gran Imam Ahmad Al-Tayyeb,
respectivament. (imatge inferor)

moral convocada per la

Fundació Privada Sant Raimon
de Penyafort el passat 18 de
maig a la seu del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona. El
segon van ser els tres panells
dedicats a l’àmbit de l’educació
en relació a la llibertat religiosa

I Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i
de Consciència, Convocat per
dins del

la Càtedra de Llibertat Religiosa
i de Consciència i la Direcció
General d’Afers Religiosos
(DGAR), el 2 i 3 de juny. (Piulada
a la dreta)

La temàtica tractada posa en
relleu el fet religiós i el situa com
un dret que no pot ser silenciat ni
passar per alt, tampoc en l’àmbit
educatiu i, menys encara, en una
escola cristiana. Alhora, cal
entomar aquesta realitat des de
la perspectiva que proposa el

La identitat de
l’escola catòlica. Per una
cultura del diàleg” elaborat el
document “

passat mes de gener per la
Congregació per a l’Educació
Catòlica.

LLAMBREGADES
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CAFEÏNA 17: PASTORAL PER INSTITUCIONS AMB UN ÚNIC
CENTRE A CATALUNYA
Pastoral-FECC

El passat 5 de maig va tenir
lloc una trobada telemàtica
de la FECC amb les entitats
educatives amb un únic
centre a Catalunya. Aquesta
caFEïna recull la presentació
de l’àrea d’identitat i missió
que es va fer per aquesta
tipologia de centres i,
esperem, pugui resultar
d’interés per a la resta.

1ª TROBADA DE CAPS DE PASTORAL INSTITUCIONAL
Pastoral-FECC
Divuit caps de pastoral institucionals d'escoles cristianes
a Catalunya es van trobar
aquest 9 de juny acollits per
l'equip de pastoral de La
Salle. En aquesta esperada
primera trobada presencial
es va tractar la possibilitat
de fer algun esdeveniment
comú, explorar el lema de
pastoral de la FECC del
proper curs, posada al dia
de la tasca del grup
d'investigació en pastoral
educativa amb Blanquerna i
presentació del Premi
Encoratja! entre d'altres
temàtiques. S'ha acordat fer
una trobada oberta a caps
de pastoral institucional amb
periodicitat trimestral.

LLAMBREGADES

Gràcies a totes les institucions que heu
vingut! Seguim!
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TORNEN LES PUJADES A MONTSERRAT!
Escola Pia / La Salle / Maristes

Si hi ha una activitat que a

Després de dos anys de

El 2019 va ser l’últim any que la

l’

pandèmia, teníem moltes ganes

família lasal·liana va poder fer

tradicional, aquesta és la Pujada

de retrobar-nos en el tradicional

la seva tradicional Pujada A Peu

a Peu a Montserrat. Enguany,

pelegrinatge marista del mes de

A Montserrat (PAPAM). Els dos

després d’uns cursos d’aturada,

maig.

anys anteriors, 2020 i el 2021,

Escola Pia de Sabadell és

n’hem celebrat la XXIVa. edició.

vam fer una pujada alternativa en

L’activitat és oberta a alumnes,

Més de 1000 persones de la

un format no presencial. Enguany

famílies, personal de l’escola,

comunitat educativa marista

hi hem tornat! En aquesta 45a

amics i tothom qui vulgui passar

de tot Catalunya han participat

PAPAM, els dies 6 i 7 de maig,

una nit diferent, tot compartint

al Pelegrinatge d’enguany. A

vam participar-hi unes 1200

converses i esforços.

l’hora de la celebració, la

persones, aproximadament. Va

La sortida va ser a quarts de nou

basílica es va omplir de gom a

ser una jornada plena d’alegria,

del vespre des del pati de

gom per expressar que som

de germanor, d’entusiasme… amb

l’escola, i després de realitzar

família marista i que som en

una paraula clau: RETROBAMENT.

diferents parades amb

braços de Maria.

avituallaments al centre de

La celebració va ser un moment

Nautra Bonvilar, a Can Torrella, a

Després de la celebració, hi va

molt bonic i emotiu, tenint la

la casa nova de l’Obac, a

haver uns moments de festa a la

convicció que Jesús de Natzaret

Vacarisses i a Monistrol de

plaça, amb música, tot cantant

és qui ens aplega, ens orienta i

Montserrat, arribaven a

el lema d’aquest any: “Escolta!”

ens guia, coneix els nostres noms i

Montserrat la vuitantena

Esforç, calor, diversió, moments

la nostra història. Vam tenir un

d’inscrits passades les 9 del matí.

de descans i moments per

record per les companyes i

Els cotxes escombra, tenien

compartir entre grans i petits

companys que ens han deixat

preparat l’esmorzar de coca amb

caminant plegats cap a la Bona

aquests últims dos anys i també

xocolata desfeta perquè els

Mare!

pels països que pateixen guerra o

caminadors recuperessin forces!

conflictes.

Poc després, els autocars

L’Equip Missió vehicula i

emprenien la tornada cap a

organitza el pelegrinatge marista

Volem donar les gràcies a la

Sabadell.

des de la implicació dels

Moreneta i a la comunitat

(seguir llegint)

moviments juvenils (Fajmacor i

benedictina, per fer-ho possible i

CMS), els equips de pastoral

també per tots els voluntaris...

locals, obres socials...

llegint)

LLAMBREGADES

(seguir

(seguir llegint)
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MALA HIERBA
Una vida de cinema"

Montserrat Claveras & Assumpta Montserrat. "

TÍTOL ORIGINAL: Mauvaises

posen al càrrec d’un grup de jo-

herbes

ves adolescents amb diverses

ANY: 2018
PAÍS: França
DURADA: 100 min
DIRECCIÓ I GUIÓ: Kheiron
REPARTIMENT: Kheiron,

problemàtiques. És interessant
destacar l’evolució dels perso-

ACTIVITATS
1. Digues tres qualitats que ha
de tenir un bon educador/a.
2. Tria un professor/a que hagis

natges i veure com, en clau

tingut i t’hagi ajudat al llarg

d’humor, van elaborant la seva

de la teva vida. Explica el per

pròpia identitat.

què. Entre tot el grup

Catherine Deneuve, André

compartireu les vostres

Dussollier, Louison Blivet, Adil

Ens agradaria destacar una frase

respostes i elaborareu un

Dehbi, Hakou Benosmane i altres.

que trobem valuosa per a la

mapa amb post-its de colors

reflexió: “un nen/a que dóna

que continguin les idees que

A aquestes alçades de curs vo-

problemes, és un nen/a que té

vagin sortint.

lem retre homenatge a totes les

problemes”. És una crida a estar

persones que es dediquen al món

amatents a les necessitats dels

arriba a connectar amb el

de l’educació. En sentit ampli, hi

joves que demanen ajuda amb

grup de joves? Per què?

trobem mestres i professors,

les seves accions i actituds, de

mares i pares de família, avis i

vegades inadequades, quasi

àvies, educadors i educadores i,

sense ni ells mateixos saber-ho.

en certa mesura, tota la societat

Ens porta a recordar allò de,

es fa coparticipant de l’educació

“estima’m quan menys m’ho

paràbola del fill pròdig, Lc.15,

d’infants i joves.

mereixo, perquè és quan més ho

11-32. Podeu representar-la i

3. Creus que el protagonista

4. Escull una escena de la

·

pel lícula on es vegi que es
produeix aquesta connexió.
5. Busqueu entre tots la

necessito”. Aquestes dues frases

fer un teatre. Per treballar el

La pel lícula que proposem Mala

ens poden servir de motor i resi-

text, subratlleu les frases que

hierba (2018, Kheiron), disponible

liència quan trobem dificultats,

més us hagin impactat i

a una famosa plataforma, ens

en la meravellosa tasca

expliqueu quin ensenyament

narra la vida d’un jove estafador

d’educar.

hi destacaríeu. Quina

·

què, per superar el seu passat, el

aplicació pràctica hi veieu a
les vostres vides?
6. Valoració personal de la

·

pel lícula.

LLAMBREGADES
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ART A L'AULA: CELEBREM ELS 900 ANYS DE LES PINTURES DE
POLINYÀ AL MDB
Joana Alarcón.

Museu Diocesà de Barcelona

iconografia i els

Una de les sales més boniques

d’aquest art era transmetre –com

Pel que fa a la

del Museu Diocesà de Barcelona

una predicació muda– les

personatges, tot i que manquen

és el refetor de la Casa de

creences i normes de conducta

algunes parts, el que resta

l’Almoina, el lloc on a mitjan

cristianes a unes persones que

permet deduir que narra la vida

segle XV els canonges de la

en la seva majoria no sabien

de Jesús, des del naixement fins a

Catedral acollien i donaven el

llegir ni escriure; així es van

la seva passió i mort. A l’absis

dinar cada dia a 288 pobres.

repetint uns elements i maneres

avui veiem la representació de la

de fer que acaben definint els

Mare de Déu (Maiestas Mariae)

Actualment aquí es pot visitar

principals trets del romànic:

presidint la part superior, i en la

l’exposició “Bàrcino, Barchinona,

símbols, geometrització de les

part inferior es poden identificar

Barcelona. Una ciutat, un bisbe,

formes i antinaturalisme en les

cinc escenes bíbliques amb el

un territori”, un recorregut a

figures, essent la més important

seus protagonistes:

través de peces del Museu per la

la funció didàctica per sobre de

(Mare de Déu i Arcàngel Gabriel),

història de l’antiga diòcesi de

l’estètica i el realisme.

la Visitació (Maria i Elisabet...

Barcelona, des dels seus orígens

l’Anunciació

(segueix llegint)

en època romana fins al segle
XIV.

Presidint aquest espai en un
extrem de la sala s’aixequen les

pintures murals de l’església
de Sant Salvador de Polinyà,
que el proper 14 de novembre
farà 900 anys de la seva
consagració pel bisbe sant
Oleguer, i volem que us animeu i
vingueu a celebrar-ho amb
nosaltres.

Què ens expliquen les pintures
de Polinyà?
Després de descobrir en quin
moment de la història de la

estil romànic,

diòcesi apareix l’

poden identificar les seves
principals característiques, que
assolí a casa nostra una gran
qualitat i popularitat sobretot al
final del segle XI i primera meitat
del XII. La funció principal

LLAMBREGADES
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ACTUALITAT A L'AULA: LA LLIBERTAT RELIGIOSA
Redacció - Catalunya Religió. L'actualitat religiosa a Catalunya.

Sabeu què és la llibertat
religiosa? I la de consciència?
Doncs precisament durant el mes
de juny més d’un centenar
d’experts han participat en un
congrés internacional per parlar
d’aquests temes i molts d’altres
relacionats amb la religió i la
promoció de la llibertat. Ha estat
a Barcelona, al Primer Congrés
de Llibertat Religiosa i de
Consciència. Amb aquests actes
s’ha posat de manifest que la
llibertat religiosa és un dret
fonamental i que cal treballar en
el coneixement de la diversitat,
de la cultura i el respecte.

Paraules-clau:
llibertat – drets fonamentals –
diversitat – consciència –
convivència - respecte

Dinàmica a l'aula:
Us proposem explicar a classe
que és un dret fonamental.
Després, els alumnes poden mirar
de fer una llista dels drets que
creuen que recull la Declaració
Universal de Drets Humans. Hi és
el de llibertat de religió? No?

A continuació llegim l’article de
Catalunya Religió i destaquem
que el dret a la llibertat de
religió, de pensament i de
consciència. Els preguntem si
saben que vol dir tenir llibertat
de consciència i quina és la
diferència amb la llibertat
religiosa.

“LA LLIBERTAT RELIGIOSA NO ÉS UN DRET
OPCIONAL, ÉS UN DRET FONAMENTAL”
(Laura Mor –CR) Cita ineludible per a acadèmics, líders de comunitats
i especialistes en el món de les religions. Aquest dijous la consellera
Lourdes Ciuró i el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep M. Garrell,
han inaugurat a Barcelona el primer Congrés Internacional de Llibertat
Religiosa i de Consciència. S’espera que la trobada tingui continuïtat
cada dos anys. Un espai pensat no només per al debat i el pensament, sinó per la difusió de “pràctiques positives i emergents”, tal com
ha anunciat la directora de la Càtedra de llibertat religiosa i de consciència, Míriam Díez, en l’obertura d’aquesta convocatòria que organitza aquesta Càtedra i la Direcció General d’Afers Religiosos. (...)

Proposem, per grups, preguntes:
Teniu creences? Les sentiu respectades? I si algú no té creences,
també se sent respectat?
Compartiu les vostres creences en grup o en comunitat?
Coneixem alguna activitat en àmbit públic? Sabeu que també és
un dret poder-ho fer?

Per parlar-ne, ho podem complementar amb el text de Pentecosta del
llibre dels Fets 2, 1-11. Després de recuperar la fe cristiana, els deixebles es comuniquen amb totes les cultures per transmetre la seva visió.
És una manera d’obrir-se al món, de viure la fe de portes obertes i en
llibertat.

LLAMBREGADES
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CIBERLLAMBREGADES
Vist a la xarxa...

Ja podeu veure el webinar de

"Obrim
finestres, connectem
persones" amb l'Anna Ramis.
FEAC-Santillana

Oberta la recepció de
treballs pel Premi
"Encoratja!"

Atenció! S'ha obert ja la

17è Concurs de
Fotografia FEAC-Santillana!!
recepció per al

Participeu-hi!, Ja estem donant
els premis als guanyadors de

Aquest 1 de juny s'ha obert ja la
recepció de la primera edició del

“Premi Encoratja!”, promo-gut
per la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i l’Esport
de Blanquerna-URL conjuntament
amb la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya (FECC) i la

·

col laboració del Secretariat
Interdiocesà d’Ensenyament de
la Religió a Catalunya (SIERC)...

l'edició anterior. Tenim pòsters a
la vostra disposició.

La Rebotiga n.49. Les
demandes de les famílies de
l’escola cristiana
Comentari de l’actualitat de la
setmana des de la redacció de
Catalunya Religió. Avui amb
Maria del Mar Pla , presidenta de
la Confederació Cristiana
d’Associacions de Mares i Pares

TOTA LA INFO AQUÍ

d’Alumnes de Catalunya, parlem
de les demandes de les famílies
a l’administració educativa i
sobre el reconeixement públic
del treball de l’escola cristiana.

pció
e
c
e
r
la
S'obre
s al
n
i
f
s
l
l
ba
de tre
e!!!
r
b
u
t
17 d'oc
Per motius sobrevinguts hem
canviat la data del darrer
webinar de catequesi "NetSIC.
Plataforma per a la catequesi".
Preneu nota!
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PÀGINA 8

LLAMBREGADES

DE

PASTORAL

EDUCATIVA

/

JUNY

2022

/

NÚMERO

23

FORMACIÓ FECC
Cursos per esdevenir un bon recurs

"COMPETÈNCIA EN
PASTORAL EDUCATIVA"
Us presentem la nova proposta
FECC + ISCREB

Dins l'apartat de formació del web de
pastoral de la FECC trobareu la
pàgina "Competència en pastoral
educativa", on teniu totes les

notícies

de la presentació a la BSF, així com la

pregària dels vagons", el dossier

"

que es va lliurar on s'explica el
recorregut formatiu i la

videocàpsula

de caFEïna que s'ha fet a tal efecte.

Aneu reservant seient pel proper curs!

El Dep. de Pastoral-FECC s'ofereix a
anar a explicar la proposta al
vostre centre.

"CONTEXT PEDAGÒGIC,
ECLESIAL I SOCIAL DE LA
PASTORAL EDUCATIVA 1"
Amb Eloi Aran i Josep Otón
En aquesta primera parada
formativa s’han agrupat les tres
formacions de la “zona 1” del
metroFECC i porta per títol
“Context pedagògic, eclesial i
social de la pastoral educativa
1”. Es tracta d’una formació
online de 6 hores impartida per
l’Eloi Aran i en Josep Oton. Cada
“vagó” formatiu online te una
capacitat màxima de 30
participants de manera que, en
cas de superar aquest nombre,
s’ha previst una segona edició
que es realitzaria el mateix mes
de setembre de 2022.

LLAMBREGADES

Estigueu a l'aguait perquè, al llarg del mes
de juny, tindreu penjades i accessibles totes
les formacions online del primer curs del
CPE.
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GODLY PLAY, CURS
BÀSIC ACREDITAT
Amb Inés Gil i Núria Miró. MHSFN

Godly Play és un mitjà de direcció espiritual i descobriment
basat en principis del mètode
Montessori i el culte cristià.
Pretén presentar de manera
imaginativa les històries de la
Bíblia a nens i nenes i a gent de
més edat. Els infants tenen un
sentit innat de la presència de
Déu. (...)

PROJECTE COR: UN
PROGRAMA CURRICULAR PER A EDUCAR EN
EL CREIXEMENT
PERSONAL
Amb Àngels Pavón i Jaume
Bernadet (Salesians - St. Vicenç)
El Projecte Cor és una proposta
per fonamentar un programa
educatiu curricular que eduqui i
treballi en l’àmbit del creixement
personal (...)

IDENTITAT DE GÈNERE
Amb David Lorenzo, Francesc
Torralba, Margarita Bofarull i Eva
Aguiló

Les qüestions relatives a la identitat de gènere han canviat notablement en els darrers anys. Les
escoles no són alienes a aquesta
realitat i sovint s’hi viuen situacions que poden suposar un conflicte de valors i que podrien fins
i tot dur a una vulneració dels
drets de les persones. Per això,
calen coneixements, habilitats i
actituds (...)

LLAMBREGADES
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FORMACIÓ FECC
Cursos per esdevenir un bon recurs

FORMACIÓ EN EL
NOU CURRÍCULUM
DE RELIGIÓ
La proposta de FECC + ISCREB

Seguint amb la formació per a
docents de didàctica i
pedagogia de la religió que es
va iniciar al desembre (notícia),
després de la XVIa Jornada de
mestres i professors de Religió de
Catalunya, cada ISCR ofereix la
formació contínua sobre el nou
currículum de Religió.

L'ISCREB i la FECC ofereixen
dues formacions online per a
principis d'estiu. Una destinada a
professors de Religió d'Educació
Infantil i Primària i una altra a
professors de l'ESO i Batxillerat.

Ambdues formacions tenen
una duració de 30 hores, es
realitzen en modalitat online i
tenen el reconeixement del
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de
Catalunya.
En el cas que s'hagi participat
a la 16a Jornada de mestres i
professors de Religió de
Catalunya, es reconeixeran 6
hores de formació que
equivaldran a una "unitat zero"
sobre el nou currículum de
Religió.

LLAMBREGADES
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PRAYER CORNER: DIVERSITAT
Marta Burguet. FJE-Sant Ignasi-Sarrià

Alambradas

Em disposo pel meu espai de

Deixo sentir el dinamisme cap al

pregària. Avui ho faig dempeus,

que es mouen els membres del

posant atenció a la planta dels

meu cos, fent atenció al que

A cada lado de las alambradas

peus ben arrelada al terra, amb

l’arrela i unifica: si són les plantes

se ama y se sufre, se pelea el

certa distància entre l’un i altre.

del peu arrelades al terra, o si és

presente,

Enlairo la columna com si d’un

el mateix teixit de la pell que co-

se vislumbra el futuro,

petit fil m’estiressin amunt.

breix i uneix tot el cos. Faig així

se imagina la vida mejor,

Em disposo a escoltar la remor

conscient la diversitat de formes

se cree, se reza, se blasfema y se

de l’aire dins meu.ç

d’expressió, de llengües i de

duda.

parts d’una mateixa unitat, que

A cada lado de las alambradas

En repasso el circuit: entra pels

mobilitza l’entusiasme de l’Espe-

hay buenas y malas personas,

narius, circula pel meu cos,

rit. M’adono, així també, de la

hay corazones sensibles, que

conjunció entre diversitat i unitat.

sueñan

·

alimenta les meves cèl lules,
bombeja el meu cor i em dona

con destinos remotos y con

vida. Soc temple de l’Esperit

Em disposo a deixar-me ungir per

grandes logros.

Sant. En cada alenada d’aire, el

l’Esperit, que sigui Ell qui m’inspiri

A cada lado de las alambradas

dinamisme de l’Esperit es posa

perfer sentir la meva llengua, la

hay recelo al pensar en el otro,

en joc. Circula per dins i m’envia

pròpia manera de procedir, única

el de más allá, el distante, el

enfora. Paro l’oïda per sentir-ne

i irrepetible, que l’Esperit fa ente-

distinto.

la remor de l’aire de fora. Afino

nedora per a tots. Afino l’oïda

Cuando un hombre abandonó

l’escolta interna per estar ama-

per sentir la remor de cadascuna

Babel,

tent a l’alè de l’Esperit quan

de les altres, també úniques, ben

temeroso de quien hablaba otra

batega per dins.

diverses, per on l’Esperit les mou.

lengua,

En la diversitat, l’Esperit es

tendió la primera alambrada.

manifesta. D’entre les llengües,

La humanidad nueva, al abrigo de

com les maneres d’expressar

Pentecostés,

Amb aquesta atenció creada,

1Co 12,3-7.12-13 i
Joan 20, 19-23, en la meva
avui llegeixo

l’Esperit tan diverses,

¿quina

está esperando que se nos abran

pròpia llengua. Si ho sento, faig

sento ara meva? Quin és el meu

los ojos,

lectura en veu alta. L’Esperit em

do? De quina manera l’Esperit

la garganta y los brazos.

mou a aplicar la meva cadència

em concedeix expressar-lo a Ell?

creativa. Amb els peus ben

(José María Olaizola)

sostinguts en el terra, deixo que

Em pregunto cap on em mou

els membres del meu cos pren-

aquesta força de l’Esperit Sant

guin moviment, segons vagi

quan inflama el meu cor. On

sentint, per allà on l’Esperit

m’envia? En les trobades

m’inspira. Potser em moc cap a

d’aquests dies em disposo a

un suau balanceig banda i

animar els dons dels altres, vivi-

banda del cos, potser s’escau el

ficar-los. Ser presència que

moviment de braços simulant

conforta i consola. Potser en

l’aleteig d’un ocell, o em sorgeix

plena conversa informal deixo

un senzill moviment de mans

caure aquell do que intueixo en

encarades entre si, mentre es

l’altre, del que el sento ple.

distancien i s’apropen en

Empès per l’Esperit, sense parau-

intèrvals…

les, alenant vida, amb les obres.
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