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Una tarda de cinema per a la Cúria
El Cardenal Sistach i el bisbe Taltavull van assistir a la preestrena de la primera
pel·lícula no documental del Papa Francesc, ‘Francisco. El Padre Jorge’, que
s’estrena el proper 18 de setembre
15 setembre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Sobre el Papa Francesc s’ha escrit molt. Però ﬁns ara a ningú se li havia acudit realitzar una
pel·lícula no documental en què es fes un recorregut per la vida de Jorge Mario Bergoglio, des
de la seva joventut ﬁns a la seva elecció com a Papa. Gràcies al director gallec Beda do
Campo, els fans del Papa Francesc podran endinsar-se en la seva vida al ﬁlm ‘Francisco. El
Padre Jorge’, que s’estrenarà aquest divendres.
Tanmateix, aquest dilluns va ser la preestrena de la pel·lícula, basada en el llibre ‘Francisco;
vida y revolución’ de la vaticanista Elisabetta Piqué, al cinema Aribau Club. Fins allà, es van
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traslladar el Cardenal Sistach i el bisbe Taltavull per tal de ser dels primers en gaudir de la
projecció. Tot i ser una producció de baix cost, la pel·lícula va emocionar a tots els
espectadors per l’humanisme de la història.
Una vida dedicada a Déu
Com arriba un adolescent que va descobrir la seva vocació religiosa un dia primaveral a ser
el Papa Francesc (Darío Gandinetti)? Aquest llarg, dur i emocionant viatge d’un jesuïta que
arriba a ser arquebisbe de Buenos Aires és el que investiga una jove periodista espanyola
(Silvia Abascal), després de conèixer en el conclave de 2005 a Jorge Mario Bergoglio. La
reportera està escrivint un llibre sobre el Papa Francesc, que recorre la vida del padre Jorge
en la seva permanent lluita contra la pobresa, la prostitució, l’explotació laboral, la droga i la
corrupció. Us convidem a tots a anar al cinema el proper 18 de setembre!
Cinemes on es podrà veure ‘Francisco’ a Barcelona: Aribau Club, Gran Sarrià, Balmes, Las
Arenas, Yelmo Icaria, Renoir Floridablanca, Cinesa Heron City, Cinesa Comedia, Cinesa
Diagonal y Diagonal Mar. A Badalona: ACEC-Megacine.
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