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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

CURTMETRATGE: EL XIP DE LA NOSTRA ESSÈNCIA 

per ROSER CAMINAL I HOMAR, 
monja de Sant Pere de les Puel·les 

 

La història d’avui bé s’hauria pogut presentar al Festival internacional de 

curtmetratges de Badalona. 

El tràiler comença amb el so estrident de la música electrònica que ens 

mostra l’acció aferrissada d’un grup de seguidors d’un tal Jesús que alcen 

polseguera pels camins de Jericó; per passar de cop i volta, a la imatge 

estàtica d’un individu cec fora del camí embolcallat de fosca i silenci. 

El curtmetratge posa de manifest que els prejudicis i interessos del grup 

—la massa manipulada— ignora els drets i les necessitats dels qui la 

societat i ells mateixos menyspreen i fan silenciar. «Tothom el renyava per 

fer-lo ca-llar». 

Tota massa és un conglomerat d’éssers humans, amb la seva història 

personal, les seves necessitats i els seus anhels més profunds. I així, com 

són permeables a les formes més extravagants d’egoisme, també són 

sensibles a les mostres de compassió i tendresa.  

Aquest tal Jesús, agitador de masses per a uns i líder religiós per als 

altres, camina sempre acompanyat. Desposseït d’ell mateix, es deixa afectar 

pel crit del protagonista del curt.  

El cec no veu com és obvi i, segons podem imaginar en el context del 

curtmetratge, no té res. No pot ni vendre cupons o el que sigui… per viure 

amb certa dignitat. Amb la mà estesa, sense veure qui passa, només sentint 

l’aldarull de la gent, avui renuncia, a demanar caritat; s’oblida de la 

necessitat de menjar per connectar amb la seva fam interior. 

Com la reina del nit a La flauta màgica, el seu volcà interior, el seu anhel 

més pregon surt aspectant. Tota l’orquestra després de tocar el so més 

agut, queda ara suspesa en el silenci i per un instant tota l’acció s’atura. 

El cos postrat i inactiu de Bar-Timeu es redreça posant de manifest la 

seva altura humana, abandonant en ple equilibri, la seva zona de confort. 

La llum del xip de l’essència humana s’ha encès en la freqüència més 

alta; el tal Jesús i el tal Bar-Timeu es retroben i reconeixen perquè són u. 

Només la comprensió del que som ens aportarà llum i llibertat. Només ella 

ens permet deixar el mantell i seguir a Jesús pel camí de la vida, és a dir, 

viure en plenitud. 

Aquí acaba el curtmetratge; tu decideixes com el consideres: ciència 

ficció, un documental o la teva història personal… 


