PREGA I CINE
Contact
Contact és una pel·lícula basada en la novel·la del mateix ttol del econegut divulgado Ca l Sagan.
La pel·lícula està di igida pe Robe t Zemeckis (Forrest Gump, Back to the future). Gaudeix de la
pel·lícula i desp és pots segui llegint.

 Per què s’ha escollit aquesta pel·lícula?
L’auto de la novel·la, Ca l Sagan, va se un g an divulgado
cientíc del segle passat, conegut sob etot pe la seva sè ie
documental Cosmos. Només va esc iu e una novel·la, aquesta de
Contact, que si bé té algunes dife ències amb la pel·lícula,
l’essencial hi és efectt.
El tema de la novel·la i sob etot de la pel·lícula és la ece ca de
vida ext ate est e, pe ò també la ece ca de Déu i la
cont aposició ent e ciència i fe.
Què essona de c istà en Contact?

 Argument

Ellie A oway és una jove cientíca d’altes capacitats, atea, que es
dedica a busca vida ext ate est e escoltant les adiof eqüències
emeses pels ast es de l’unive s en el ma c del p og ama SETI de la
NASA. Coneix a un p edicado i teòleg, Palme Joss, que està esc ivint
un llib e sob e la tecnologia i el seu impacte en el món.
Un dia a iba un missatge de les est elles i tot canvia al seu voltant.
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PREGA i... Contact
[Davant la mort del pare d’Ellie]
El mossèn a la jove Ellie: - [...] Hem d’aprendre acceptar la voluntat de Déu.
La jove Ellie: - Si hagués gua dat la medicina al pis de baix hau ia a ibat abans.
[A Getsemaní]
«Se n'anà per segona vegada i va pregar dient:
-Pare meu, si aquesta copa no pot passar lluny sense que jo la begui, que es faci la teva voluntat».
(Mt, 26, 42)

Què és la voluntat de Déu?
L’Ellie no pot accepta com a voluntat de Déu
una cosa tan g eu com la mo t del seu pa e.
Busca una alt a esposta, amb un cla desig de
fe -ho millo d’a a en endavant.
¿Les pa aules del mossèn po ten al no fe es i
accepta -ho tot tal com ve, pe què és la
voluntat de Déu? ¿Les pa aules d’Ellie po ten,
en canvi, al camí co ecte, al millo a el món i evita -ne els mals? On s’ha de ecolza la pe sona
humana? En Déu o en les seves possibilitats?
Jesús no vol mo i , pe ò al mateix temps sent i sap que tot el que passa à va més enllà del seu
sof iment. Accepta la voluntat de Déu. Molts alt es cops Jesús havia evitat els que el volien captu a
i contnuava la seva missió en un alt e lloc, pe ò no aquest cop. Pe què Jesús busca el sentt p ofund
de les coses.
Potse és bo fe el mateix: t eballa com Jesús pe const ui el Regne de Déu, sense po d’ana al
fons de les coses, i al mateix temps conía en la voluntat últma del Pa e pe comp end e la seva
estmació i així supe a els obstacles que no poden se esolts amb mans humanes.

[L’Ellie va en cotxe t avessant el dese t cap a la base d’ope acions, i tot és ple de gent fascinada pel
missatge que s’ha descobe t. Molts d’ells s’intenten comunica a la seva mane a amb els
ext ate est es, alguns defensen amb violència ve bal la fe en cont a de la ciència, i d’alt es veuen
un sentt espi itual al missatge o busquen Déu, tot davant la mi ada pe plexa de la cientíca].
«Perquè en vindran molts que es valdran del meu nom i diran:
“Jo sóc el Messies”, i enganyaran molta gent.» (Mt, 24, 5)

Com sabe si ens estan enganyant? Tot és vàlid? Qualsevol espi itualitat se veix? Com a c istà què
en penses?
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No és una p egunta fàcil. Pe ò Jesús diu:
«Jo sóc el Camí, la Ve itat i la Vida».
Allò que fas, allò que c eus, té a veu e amb
el que Jesús e a, feia i senta? L’amo en el
que c eus és el de Jesús? La justcia en la
que c eus és la de Jesús? La felicitat que
desitges s’assembla a la felicitat de Jesús?
La esposta a aquestes p eguntes potse és
més impo tant que tots els p ejudicis davant les c eences dels alt es.

[Ellie explicant el p incipi de la Navalla d’Ocham] (adaptat):
«- [...] diu que en igualtat de condicions l’explicació més simple és la co ecta.[...] Què és
més senzill, que un Déu Totpode ós i miste iós hagi c eat tot l’unive s i hagi decidit no
deixa p oves de la seva existència, o que en ealitat Déu mai no ha existt i l’hem c eat pe
no sent -nos tan íníms i sols? [Palme ]: - No ho sé, no concebo viu e en un món sense
Déu.[Ellie]: - Jo necessita ia p oves.[Palme ]: - Estmaves al teu pa e?[Ellie]: - És cla que
estmava el meu pa e.[Palme ]: - Dóna-me’n p oves.»
«—Surt i estgues dret davant meu dalt la muntanya, que hi passaré jo, el
Senyor. Aleshores s’aixecà de davant el Senyor un vent huracanat i violent que
esberlava les muntanyes i esmicolava les roques, però en aquell vent el Senyor no hi era.
Després del vent va venir un terratrèmol, però el Senyor tampoc no era en el
terratrèmol. Després del terratrèmol va arribar foc, però el Senyor tampoc no era en
aquell foc. Després del foc es va alçar el murmuri d’un ventjol suau. En sentr-lo, Elies es
tapà la cara amb el mantell.»
(1Re 19, 11-13a)
«—Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des
de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu
beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestr; estava malalt, i em
vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m. Llavors els justos li respondran: —
Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem
beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam
vestr? ¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t? El rei els
respondrà: —En veritat us ho dic: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més
petts, m’ho fèieu a mi.»
(Mt 25, 34b-40)

Existeix Déu? On és? Realment no ha deixat p oves de la seva existència, tal com diu Ellie en la
pel·lícula? La c eació és ob a de Déu o de la natu alesa? I en aquest cas, la natu alesa, és ob a de sí
mateixa llavo s?
Són p eguntes complexes que la humanitat ha intentat espond e des dels p incipis.
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I són p eguntes que no podem espond e amb la lògica
cientíca. La qüestó que cald ia espond e abans és si la
lògica cientíca és la única opció vàlida pe inte p eta la
nost a vida.
Com a c istans, des de la fe, on t obem Déu? El sentm a
p op en el nost e dia a dia? Necessitem p oves?
Necessitem que ens solucioni p oblemes a canvi de c eu e
en Ell? C eiem que Déu és amo , tal com p oposa Joan en
una ca ta, o el mateix Palme a la pel·lícula? Hi coníem
p ou com pe descob i -lo en els més petts detalls, com
Elies, o en les alt es pe sones, com ensenya Jesús?

«- Docto a A oway, ve a nosalt es sense cap p ova, sense documentació, sense
a tefactes, només amb una histò ia que el mínim que es pot di és que costa de c eu e.
[...] P etén que simplement agafem el que ens diu com un acte de fe? [...] ¿Pe què no
et a el seu testmoni i admet que aquest viatge al cent e de la galàxia en ealitat mai no
ha existt?- Pe què no puc [...] Tot el que sé com ésse humà em diu que ha sigut eal.»
«Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze, l’anomenat Bessó, no era allà amb els altres
deixebles. Ells li van dir: —Hem vist el Senyor. Però ell els contestà: —Si no li veig a les
mans la marca dels claus, si no fco el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el
costat, jo no creuré pas.» (Jn 20, 24-25)

Tomàs tenia, en ce ta mane a, una ment cientíca. S’assembla a l’Ellie de bona pa t de la pel·lícula, i
també als funciona is del gove n que emeten el judici sob e el seu viatge.
Tomàs no anava en cont a de Jesús, no el va nega , ni el va t ai . Pe ò no podia c eu e en la seva
esu ecció, tot i have -lo acompanyat en els seus mi acles. Tomàs sembla una pe sona del segle XXI:
desp és de tants anys d’have d’a acona supe stcions pe pode avança cientícament, esulta
que necessitem p oves pe a tot i c eiem que el que no pot explica la ciència no existeix.
Com a c istans també és possible sent els dubtes de Tomàs, que són els d’Ellie i els de bona pa t de
la nost a societat.
Pe ò l’Ellie es t oba al ínal de la
pel·lícula en la difcil situació d’have
de defensa una c eença p òpia (en
aquest
cas,
l’existència
dels
ext ate est es) sense cap mena de
p ova. I la seva justícació també és
vàlida pe a nosalt es com a c istans:
si ens hem t obat amb el Senyo , tot el que sentm com ésse s humans ens diu que Ell és amb
nosalt es. Pe ò cal una t obada amb el Senyo pe c eu e que és viu, com també l’Ellie ha necessitat
l’expe iència d’una “t obada” pe supe a tots els aonaments en cont a. I contnua escoltant.
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