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El Papa, sobre la guerra: "Orbán em va dir
que el 9 de maig tot haurà acabat"

Segueix l’última hora de la guerra en directe

El papa Francesc va revelar que ha demanat viatjar a Moscou per reunir-se amb el president
rus, Vladímir Putin, per demanar-li que aturi la guerra a Ucraïna, però que encara no ha rebut
resposta, en una entrevista que publica avui el diari ‘Corriere della Sera’. També va assegurar
que en la seva recent trobada amb el president hongarès, Viktor Orbán, aquest li va assegurar
que els russos «tenen un pla i que el 9 de maig tot haurà acabat». El 9 de maig (de 1945) és el
dia que se celebra la victòria de la Unió Soviètica sobre l’Alemanya nazi en la Segona
Guerra Mundial.

El Papa va explicar que, mentre que sí que ha conversat amb el president ucraïnès, Volodímir
Zelenski, encara no ha parlat amb Putin, de qui va rebre una trucada al desembre pel seu
aniversari i que després de 20 dies de guerra va demanar al cardenal secretari d’estat, Pietro
Parolin, que enviarà al president rus el missatge que estava disposat a anar a Moscou.

«Per descomptat, era necessari que el líder del Kremlin permetés algunes finestres. Encara no
hem rebut resposta i hi continuem insistint, tot i que em temo que Putin no pot i no vol tenir
aquesta reunió ara mateix», va explicar el pontífex.

D’altra banda, de moment va remarcar que no anirà a Ucraïna: «Sento que no hi he d’anar.
Primer he d’anar a Moscou, primer m’he de reunir amb Putin. Però jo soc sacerdot, ¿què hi puc
fer? Faig el que puc. Si Putin obrís la porta...», va avançar.

L’enuig de Putin

Segons el ‘Corriere della Sera’, la preocupació del papa Francesc és que Putin, de moment, no
s’aturarà.

Respecte al paper de l’OTAN en aquest conflicte, el Papa afirma que no sap si l’«enuig» de
Putin va ser provocat per la presència de l’Aliança Atlàntica a les portes de Rússia, però creu
que «sí que el va facilitar».

Sobre si és lícit l’enviament d’armes per part dels països a Ucraïna perquè es defensi de la
invasió, el Papa va dir que no és capaç de respondre i va afegir: «Estic massa lluny de la
pregunta de si és correcte proveir els ucraïnesos. El que és clar és que en aquesta terra s’estan
provant armes. Els russos ara saben que els tancs serveixen de poc i estan pensant en
altres coses. Les guerres es lliuren per a això: per provar les armes que hem fabricat».

Segons Francesc, «aquest va ser el cas que es va donar en la Guerra Civil Espanyola abans de
la Segona Guerra Mundial».

«El comerç d’armes és un escàndol, pocs s’hi oposen. Fa dos o tres anys va arribar a Gènova
un barco carregat d’armes que va caldre traslladar a un gran vaixell de càrrega per transportar-
les al Iemen. Els treballadors del port no volien fer-ho. Van dir: pensem en els nens del Iemen.
És una cosa petita, però un bonic gest. N’hi hauria d’haver molts així», va afegir.

https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20220503/papa-guerra-ucrainesa-rusia-orban-final-9-maig-13601288
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220416/polemica-gesto-reconciliacion-papa-guerra-ucrania-13524925


Orbán

El pontífex va negar que el cap de l’Església ortodoxa russa, el patriarca Ciril, pugui col·laborar a
aturar Putin, ja que en la conversa per videoconferència que van tenir, «els primers 20 minuts
em va llegir totes les justificacions de la guerra».

«Tenia una reunió programada amb ell a Jerusalem el 14 de juny. Seria el nostre segon cara a
cara, res a veure amb la guerra. Però ara ell també està d’acord que reunir-se podria ser un
senyal ambigu», va explicar.

Notícies relacionades

Va revelar, a més, que en la seva recent trobada amb el president hongarès, Viktor Orbán,
aquest li va assegurar que els russos «tenen un pla i que el 9 de maig tot haurà acabat».

«Espero que així sigui, així entendríem també la velocitat de l’escalada d’aquests dies. Perquè
ara no és només el Donbass, és Crimea, és Odessa, està traient l’accés del mar Negre a
Ucraïna, això és tot. Soc pessimista, però hem de fer tots els gestos possibles per aturar la
guerra», va destacar.

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220404/victoria-arrolladora-nacionalista-hungaro-viktor-13473588
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220419/rusia-anuncia-nueva-fase-guerra-ucrania-13535095
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El Papa Francisco dice que quiere reunirse
con Putin en Moscú pero que no ha recibido
respuesta
El papa Francisco reveló que ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presiente ruso,
Vladimir Putin, para pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero que aún no ha recibido
respuesta, en una entrevista que publica este martes el diario Corriere della Sera.

El Papa explicó que mientras que sí ha conversado con el presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, aún no ha hablado con Putin, de quien recibió una llamada en diciembre por su
cumpleaños. El pontífice, que realizó una visita sin precedentes a la embajada rusa cuando
comenzó la guerra, señaló al periódico que, a las tres semanas de iniciado el conflicto, pidió al
máximo diplomático del Vaticano, Pietro Parolin, que enviará al presidente ruso el mensaje de
que estaba dispuesto a ir a Moscú.

Lee también Anna Buj

"Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no
hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no
quiere tener esta reunión ahora mismo", explicó el pontífice.

Mientras que por el momento subrayó que no irá a Ucrania."Siento que no tengo que ir. Primero
tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin. Pero yo soy sacerdote, ¿qué puedo
hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta...", avanzó. Según el Corriere della Sera, la
preocupación del Papa Francisco es que Putin, de momento, no se detendrá.

Lee también Anna Buj

Antes de la entrevista, Francisco, de 85 años, no había mencionado específicamente a Rusia o
a Putin en público desde el inicio del conflicto el 24 de febrero. Pero ha dejado pocas dudas
sobre qué bando ha criticado, utilizando términos como agresión e invasión injustificadas y
lamentando las atrocidades contra los civiles.

Respecto al papel de la OTAN en este conflicto, el papa afirma que no sabe si el "enfado" de
Putin fue provocado por la presencia de la Alianza Atlántica a las puertas de Rusia pero cree

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220503/8238781/papa-reunirse-putin-moscu.html


que "sí lo facilitó".

Las guerras se libran para probar las armas que hemos
producido

Papa Francisco

Sobre si es lícito el envío de armas por parte de los países a Ucrania para que se defiendan de
la invasión, el papa no dice que no es capaz de responder y añadió: "Estoy demasiado lejos de
la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esa tierra
se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están
pensando en otras cosas. Las guerras se libran para esto: para probar las armas que hemos
producido".

Lee también Marta Sánchez

Según Francisco, "este fue el caso que se dio de la Guerra Civil Española antes de la Segunda
Guerra Mundial". "El comercio de armas es un escándalo, pocos se oponen. Hace dos o tres
años llegó a Génova un barco cargado de armas que hubo que trasladar a un gran carguero
para transportarlas a Yemen. Los trabajadores del puerto no querían hacerlo. Dijeron: pensemos
en los niños de Yemen. Es una cosa pequeña, pero un bonito gesto. Debería haber tantos así",
añadió.

Lee también Anna Buj

El pontífice negó que el jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, pueda colaborar a
detener a Putin pues en la conversación por videoconferencia que tuvieron, "los primeros veinte
minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra". "Tenía una reunión programada con él
en Jerusalén el 14 de junio. Sería nuestro segundo cara a cara, nada que ver con la guerra. Pero
ahora él también está de acuerdo que reunirse podría ser una señal ambigua", explicó.

Reveló además que en su reciente encuentro con el presidente húngaro, Víctor Orban, este le
aseguró que los rusos "tienen un plan y que el 9 de mayo todo habrá terminado". "Espero que
así sea, así entenderíamos también la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no
es solo el Donbass, es Crimea, es Odesa, le está quitando el acceso del mar Negro a Ucrania,
eso es todo. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la
guerra", destacó. 



Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos
posibles para detener la guerra

Papa Francisco Participa en el Debate Participación
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Suspès el judici 
als exconsellers 

Vila i Puig  
pel cas Sixena

L’exconseller Santi Vila en una 
imatge d’arxiu. RUTH MARIGOT

PATRIMONI

El jutjat penal número 1 d’Osca va 
suspendre ahir el judici pel cas Sixe-
na que s’havia de celebrar avui con-
tra els exconsellers de Cultura San-
ti Vila i Lluís Puig perquè la justícia 
belga no ha notificat la citació a 
Puig. Així ho van confirmar fonts 
pròximes al cas a l’ACN, que van afe-
git que encara no hi ha nova data per 
a la celebració de la vista. El fiscal 
demana una pena de multa de 
6.000 euros per a Vila i Puig per un 
delicte de desobediència al no ha-
ver entregat les 44 peces del mo-
nestir de Vilanova de Sixena que hi 
havia al Museu de Lleida i que fi-
nalment es va endur la Guàrdia Civil 
el desembre del 2017 en ple 155. 

L’acusació particular de l’Ajunta-
ment de Vilanova de Sixena, per la 
seva banda, demana 11 mesos de 
presó i una multa de 162.000 euros 
per a Vila, mentre que per a Puig el 
consistori demana una multa de 
99.000 euros i inhabilitació durant 
dos anys. L’exconseller Santi Vila ja 
va entregar el febrer del 2021 les es-
criptures del seu pis de Figueres al 
jutjat d’instrucció número 3 d’Os-
ca com a aval de la fiança de 216.000 
euros que se li demanava pel litigi de 
Sixena. Aquesta fiança va ser recla-
mada per la magistrada i responia a 
la interlocutòria del 5 de desembre 
del 2019 per garantir responsabi-
litats que es poguessin derivar de 
la demanda de l’Ajuntament de Vi-
lanova de Sixena per un suposat 
delicte de desobediència a l’ordre 
de tornar les 44 obres del Museu 
de Lleida al monestir aragonès i 
també pel delicte d’usurpació 
d’atribucions judicials. 

El desembre del 2019, el jutjat 
d’instrucció número 3 d’Osca va de-
cidir obrir judici oral contra els ex-
consellers de Cultura Santi Vila i 
Lluís Puig, acusats d’un delicte de 
desobediència per no haver entre-
gat a l’Aragó les 44 peces de Sixena 
del Museu de Lleida tot i l’ordre ju-
dicial de fer-ho. El conflicte es re-
munta al febrer del 2019, quan l’Au-
diència d’Osca va reconèixer l’Ajun-
tament de Vilanova de Sixena com 
a perjudicat pels exconsellers de 
Cultura Santi Vila i Lluís Puig.e

BARCELONA
N.J.

“Les bronques no em fan por,  
són un gran honor”

tacular dels deu anys en què Rojo ha 
dirigit l’ENB, que deixa al desembre 
per dirigir el San Francisco Ballet. 
I a més, és un símbol de la seva vi-
sió de “com ha de ser un ballet avui 
en dia i una companyia de dansa”: 
“Has de ser capaç d’interpretar un 
clàssic en el seu nivell tècnic i artís-
tic més alt, i a més obrir les portes 
als creadors actuals”, afirma. 

‘Ballar en la foscor’ 
Tamara Rojo va decidir actualitzar 
Giselle després de veure la pel·lícu-
la Ballar en la foscor de Lars Von 
Trier. “És obvi que Björk és Giselle. 
És la història d’una persona en unes 
circumstàncies molt difícils que és 
capaç de veure la bellesa en tot. Gi-
selle és l’amor, la il·lusió, el veure i 
inspirar en els altres l’alegria de viu-
re, cantar i ballar i, en el cas de la 
pel·lícula, per un motiu més sublim, 
que és el futur del fill”, explica, de-
fensant la idea que la innocència no 
es perd per ser mare.     

Rojo va ser mare fa un any, quan 
tenia 46 anys, amb Hernández, que és 
16 anys més jove que ella. La relació 
que els ha portat a les revistes del cor 
va donar peu a algunes crítiques anò-
nimes a la premsa anglesa provinents 
de dins de la companyia que apunta-
ven a favoritismes. Ella va respondre-
hi amb franquesa i el fet no sembla 
haver enterbolit gens el seu mandat, 
molt elogiat a Anglaterra. “Crec que 
he fet una tasca transformadora. Dei-
xo un catàleg de noves creacions, una 
nova seu, un gran repertori de balla-
rins en bon moment internacional, 

amb gires per als propers cinc anys 
i solidesa econòmica”, enumera.   

Part del seu llegat serà l’atrevi-
ment de tocar un títol de la talla de 
Giselle. A Akram Khan, que ja ha-
via col·laborat amb l’ENB a Dust, 
li va semblar bona idea: “Però em 
va dir que no sabia qui era Giselle, 
i em va encantar”, diu Rojo, som-
rient. Aquesta manca de bagatge 
en la dansa clàssica del coreògraf 
bengalí els va servir per començar 
el treball dramatúrgic des de zero, 
sense cap idea preconcebuda o 
tradicional, replantejant “el veri-
table significat de l’obra, sense el 
context romàntic”: “Qui és Gise-
lle? Ha de ser pobra o rica? Ha de 
morir? Quines parts es poden per-
dre perquè són decorat i quines 
són essencials?”, es van preguntar. 

Al final van situar aquesta histò-
ria d’amor i traïció en una fàbrica 
amb treballadors immigrants. 
Compta amb música de Vincenzo 
Lamagna (a partir de l’original 
d’Adolphe Adam), direcció musi-
cal de Gavin Sutherland i vestuari 
de Tim Yip (que treballa al cinema 
amb Ang Lee). Quan es va estrenar 
al Teatro Real de Madrid, el 2019, 
va haver-hi crits enfurismats. “Les 
bronques no em fan por. El públic 
ha de ser lliure d’expressar el que 
sent. Potser no al mig d’un silenci 
–apunta la ballarina–. Totes les fi-
gures que admiro, Diàguilev, Nu-
reyev, Nijinska, Nijinski, Ram-
bert, ells o les seves obres han es-
tat esbroncats. Em sembla un gran 
honor, la veritat”, diu.e

Tamara Rojo (Mont-real, Canadà, 1974) ahir a la tarda al Saló dels Miralls del Liceu. CRISTINA CALDERER

Tamara Rojo porta ‘Giselle’ d’Akram Khan al Liceu i és un doble comiat 

DANSA

No ha pujat dalt d’un escenari des 
de fa un any i mig, el gener del 2020, 
per celebrar els 70 anys de l’English 
National Ballet (ENB), companyia 
que fa una dècada que dirigeix. A 
l’octubre es retirarà definitivament 
dels escenaris interpretant a París 
la Giselle d’Akram Khan. “Estic pre-
parada. He ballat més del que podria 
haver somiat, en tots els teatres del 
món. Però crec que hi ha gent nova 
plena de talent que ha de tenir el seu 
moment. Un càrrec públic és un ho-
nor del qual no es pot abusar”, deia 
ahir Tamara Rojo. I abans de posar 
el punt final a una carrera d’or –va 
debutar fa 25 anys com a ballarina 
principal a l’ENB i va ser dotze anys 
prima ballerina al Royal National 
Ballet– li queden encara dues cites 
imperdibles: Nova York i Barcelona. 

El Gran Teatre del Liceu –el se-
gon teatre on va actuar en fer-se pro-
fessional, després de la Zarzuela de 
Madrid– serà l’escenari del seu co-
miat escènic a l’Estat. Actuarà al cos-
tat de la seva parella, el ballarí Isa-
ac Hernández, en dues de les cinc 
funcions que l’ENB oferirà d’avui a 
dissabte d’una relectura revolucio-
nària de Giselle, obra del coreògraf 
Akram Khan, icona de la dansa mun-
dial gràcies al seu particular llen-
guatge contemporani mesclat amb 
la dansa tradicional índia khatak. 

Estrenada el 2016, aquesta Gise-
lle haurà estat el triomf més espec-

BARCELONA
LAURA SERRA Escenaris 

“Estic 
preparada,  
he ballat  
més del que  
podria haver 
somiat”, diu

Trasllat  
Després de 
l’English 
National 
Ballet dirigirà 
el Ballet de 
San Francisco
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Suspenen el judici als exconsellers Vila i
Puig pel cas Sixena | NacióLleida
El

jutjat penal

número 1 d'Osca ha decidit suspendre el judici pel

cas Sixena

que s'havia de celebrar aquest dimecres contra els exconsellers,

Santi Vila

i

Lluís Puig

, perquè la justícia belga no ha notificat la citació a Puig. 

Així ho han confirmat fonts pròximes al cas a l'ACN, que han afegit que encara no hi ha nova
data per a la celebració de la vista. El fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros per a
Vila i Puig per un delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir de

Vilanova de Sixena

que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es va endur la Guàrdia Civil el desembre de
2017 en ple 155.

L'acusació particular de l'

Ajuntament de Vilanova de Sixena

, per la seva banda, demana 11 mesos de presó i una multa de 162.000 euros per a Vila, mentre
que per a Puig el consistori demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.

L'exconseller Santi Vila ja va lliurar el febrer de 2021 les escriptures del seu pis de Figueres al
jutjat d'instrucció número 3 d'Osca com a aval de la fiança de 216.000 euros que se li demanava
pel

litigi de Sixena

. 

Aquesta fiança va ser reclamada per la magistrada i responia a la interlocutòria del 5 de
desembre de 2019 per garantir responsabilitats que es poguessin derivar de la demanda de
l'Ajuntament de Vilanova de Sixena per un suposat delicte de desobediència a l'ordre de tornar
les

44 obres del Museu de Lleida

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/47402/suspenen-judici-exconsellers-vila-puig-cas-sixena


al monestir aragonès i també pel delicte d'usurpació d'atribucions judicials.
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Suspès el judici a Vila i Puig pel cas Sixena
perquè Bèlgica no ha notificat la citació - La
Manyana
El jutjat penal número 1 d’Osca va decidir suspendre el judici pel cas Sixena que s’havia de
celebrar aquest dimecres contra els exconsellers, Santi Vila i Lluís Puig, perquè la justícia belga
no ha notificat la citació a Puig.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó, la jutgessa va tornar a fixar la
data de la vista per al pròxim 5 d’octubre. El fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros
per a Vila i Puig per un delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir de
Vilanova de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es va endur la Guàrdia Civil
el desembre de 2017 en ple 155 L’acusació particular de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena,
per la seva banda, demana 11 mesos de presó i una multa de 162.000 euros per a Vila, mentre
que per a Puig el consistori demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.
L’exconseller Santi Vila ja va lliurar el febrer de 2021 les escriptures del seu pis de Figueres al
jutjat d’instrucció número 3 d’Osca com a aval de la fiança de 216.000 euros que se li demanava
pel litigi de Sixena. Aquesta fiança va ser reclamada per la magistrada i responia a la
interlocutòria del 5 de desembre de 2019 per garantir responsabilitats que es poguessin derivar
de la demanda de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena per un suposat delicte de desobediència
a l’ordre de tornar les 44 obres del Museu de Lleida al monestir aragonès i també pel delicte
d’usurpació d’atribucions judicials.

El març del 2021, la consellera de la Presidència del govern d’Aragó, Mayte Pérez, considerava
que l’exconseller de Cultura de la Generalitat Santi Vila va ser “l’únic polític català que va
complir i va portar els béns” originaris de Sixena i lamentava que “estigui patint per l’Ajuntament
de Vilanova de Sixena” per la demanda del litigi dels béns. En canvi, l’advocat de l’Ajuntament
de Vilanova de Sixena, Jorge Español, qualificava les declaracions de Pérez “d’inoportunes” i
afirmava que Vila no va ser el responsable de l’entrega dels béns, sinó tot el contrari, “ni va
acatar ni va complir” i deia que, “ha de fer front a la seva responsabilitat penal i a haver-se saltat
les lleis”.

https://www.lamanyana.cat/suspes-el-judici-a-vila-i-puig-pel-cas-sixena-perque-belgica-no-ha-notificat-la-citacio/
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Suspenen el judici del cas Sixena al  
no poder ser citat l’exconseller Puig
La vista oral a Osca, també contra Santi Vila, s’ha fixat ara per al 5 d’octubre

L’exconseller Santi Vila, després de la declaració al jutjat el 2018.

ACN

AGÈNCIES
❘ OSCA ❘ La magistrada del jut-
jat penal número 1 d’Osca va 
decidir suspendre ahir el judi-
ci que s’havia de celebrar avui 
contra els exconsellers de Cul-
tura Santi Vila i Lluís Puig pel 
cas Sixena al constatar que la 
justícia belga no havia pogut 
notificar encara a aquest últim 
l’inici de la vista oral. Lluís Puig 
resideix a Bèlgica per la seua 
implicació en el procés de l’1-O. 
Segons va informar ahir mateix 
el Tribunal Superior de Justí-
cia d’Aragó, la jutge ha tornat 
a fixar la data de la vista per 
al proper 5 d’octubre. Segons 
fonts judicials, amb la suspensió 
i ajornament del judici es pretén 
evitar que Puig pugui recórrer 
al Tribunal Constitucional o a 
instàncies jurídiques europees 
per una presumpta violació dels 
seus drets i que aquest recurs 
pogués suposar l’anul·lació del 
procediment judicial al tribunal 
oscenc.

Val a recordar que Vila i Puig 
van ser denunciats el setembre 

ART LITIGI

del 2017 per l’advocat Jorge Es-
pañol per desobediència al no 
atendre l’ordre judicial d’entre-
ga al monestir de Sixena de les 
obres d’art adquirides per la Ge-
neralitat els anys 80 i 90, i bona 
part de les quals es conservaven 
i exposaven al Museu de Lleida. 
A la querella es va sumar el go-

vern d’Aragó, però es va retirar 
al cap d’uns dies justificant que 
no volia actuar penalment con-
tra la Generalitat. Finalment, el 
centenar de peces es van tras-
lladar al monestir oscenc en el 
marc de la polèmica operació al 
museu lleidatà l’11 de desembre 
del 2017, amb entrada inclosa de 

la Guàrdia Civil a la pinacote-
ca i en plena intervenció de la 
Generalitat per l’article 155 de 
la Constitució.

En el judici, el fiscal dema-
na per a Vila i Puig una multa 
entorn dels 6.000 euros, que 
indemnitzin el govern d’Aragó 
per les despeses del trasllat de 
les obres de Lleida a Sixena i la 
seua inhabilitació per exercir 
càrrecs públics durant dos anys. 
L’acusació particular, impulsada 
per l’advocat Jorge Español, ele-
va la pena econòmica a 99.000 
euros en el cas de Vila i 66.000 
en el de Puig.

Després de la declaració al 
jutjat l’abril del 2018, a la qual 
només va assistir Santi Vila, 
aquest va haver d’entregar el 
2019 les escriptures del seu pis 
de Figueres com a aval de la fi-
ança que se li va sol·licitar, de 
216.000 euros. Per la seua part, 
Puig va haver de dipositar una 
fiança de 88.000 euros, que 
va reunir gràcies a la caixa de 
resistència independentista, un 
suport que li va ser negat a Vila.

Un terç dels 
músics a Espanya 
treballen sense 
contracte
Actuacions pagades a 
menys de 200 euros

ESTUDI

EUROPA PRESS
❘ MADRID ❘ El 35% de músics 
que exerceixen l’activitat 
d’artista intèrpret o execu-
tant a Espanya ho fan sense 
contracte laboral ni de pres-
tació de serveis, segons dades 
de l’estudi anual La situació 
professional i laboral dels 
músics i músiques a Espa-
nya, elaborat per la Unió de 
Músics i amb el suport de la 
SGAE. El 46% dels enques-
tats indiquen que en el con-
text en què es mouen “de ve-
gades no hi ha contractacions 
laborals ni es demana factura 
per treballar”. El 40% diuen 
que ho fan perquè els paguen 
molt poc. El 69% d’enques-
tats van indicar que els seus 
ingressos bruts d’aquesta ac-
tivitat van ser inferiors a la 
meitat del Salari Mínim In-
terprofessional anual, 7.000 
euros. El 64% de les remu-
neracions habituals per ac-
tuació van ser de menys de 
200 euros, i el 31%, inferior 
a 100 euros.

La vida del polític catalanista de Balaguer 
Joan Sauret, en un volum biogràfic

LLIBRES PRESENTACIÓ

❘ BALAGUER ❘ El pati de la biblioteca 
Margarida de Montferrat de Ba-
laguer acollirà aquest divendres 
(19.30) la presentació d’un llibre 
biogràfic sobre el polític d’ERC 
Joan Sauret Garcia (Balaguer, 
1899-1985), obra del periodista 
i historiador de Balaguer Àlvar 
Llobet. El volum Joan Sauret. 
Tasca i esperança, editat per la 
Fundació Josep Irla, relata des 
de l’emigració d’un adolescent 

Joan Sauret a l’Argentina, on va 
iniciar la seua vocació periodís-
tica i el seu compromís polític 
amb el catalanisme republicà, 
fins a la seua tornada de l’exili a 
Balaguer el 1976, després del fi-
nal del franquisme i la cessió del 
lideratge d’Esquerra Republica-
na a Heribert Barrera. En el seu 
exili a França va ser un estret 
col·laborador de Josep Tarrade-
llas, que va succeir al capdavant 

de la secretaria general d’ERC el 
1954. La presentació del llibre 
comptarà amb l’alcalde de Bala-
guer, Jordi Ignasi Vidal; Marta 
Vilalta (ERC) i l’exconseller Jo-
an Manuel Tresserras, president 
de la Fundació Irla, entre altres 
autoritats. Després de l’acte, es 
descobrirà una placa d’home-
natge a Joan Sauret a la casa 
on va nàixer, al número 43 de 
la plaça Mercadal.Imatge de Joan Sauret, a la portada del llibre biogràfic.

FUNDACIÓ IRLA
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Suspenen el judici als exconsellers Vila i
Puig pel cas Sixena perquè la justícia belga
no ha notificat la citació | ACN | LLEIDA |
Patrimoni | El Punt Avui
El jutjat penal número 1 d’Osca ha decidit suspendre el judici pel cas Sixena que s’havia de
celebrar aquest dimecres contra els exconsellers, Santi Vila i Lluís Puig, perquè la justícia belga
no ha notificat la citació a Puig. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó,
la jutgessa ha tornat a fixar la data de la vista per al pròxim 5 d’octubre. El fiscal demana una
pena de multa de 6.000 euros per a Vila i Puig per un delicte de desobediència al no lliurar les
44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es
va endur la Guàrdia Civil el desembre de 2017 en ple 155.

L’acusació particular de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, per la seva banda, demana 11
mesos de presó i una multa de 162.000 euros per a Vila, mentre que per a Puig el consistori
demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.

L’exconseller Santi Vila ja va lliurar el febrer de 2021 les escriptures del seu pis de Figueres al
jutjat d’instrucció número 3 d’Osca com a aval de la fiança de 216.000 euros que se li demanava
pel litigi de Sixena. Aquesta fiança va ser reclamada per la magistrada i responia a la
interlocutòria del 5 de desembre de 2019 per garantir responsabilitats que es poguessin derivar
de la demanda de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena per un suposat delicte de desobediència
a l’ordre de tornar les 44 obres del Museu de Lleida al monestir aragonès i també pel delicte
d’usurpació d’atribucions judicials.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2134474-suspenen-el-judici-als-exconsellers-vila-i-puig-pel-cas-sixena-perque-la-justicia-belga-no-ha-notificat-la-citacio.html
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El Papa, sobre la guerra: "Orbán em va dir
que el 9 de maig tot haurà acabat"
El Papa va explicar que, mentre que sí que ha conversat amb el president ucraïnès, Volodímir
Zelenski, encara no ha parlat amb Putin, de qui va rebre una trucada al desembre pel seu
aniversari i que després de 20 dies de guerra va demanar al cardenal secretari d’estat, Pietro
Parolin, que enviarà al president rus el missatge que estava disposat a anar a Moscou.

«Per descomptat, era necessari que el líder del Kremlin permetés algunes finestres. Encara no
hem rebut resposta i hi continuem insistint, tot i que em temo que Putin no pot i no vol tenir
aquesta reunió ara mateix», va explicar el pontífex.

D’altra banda, de moment va remarcar que no anirà a Ucraïna: «Sento que no hi he d’anar.
Primer he d’anar a Moscou, primer m’he de reunir amb Putin. Però jo soc sacerdot, ¿què hi puc
fer? Faig el que puc. Si Putin obrís la porta...», va avançar.

L’enuig de Putin

Segons el ‘Corriere della Sera’, la preocupació del papa Francesc és que Putin, de moment, no
s’aturarà.

Respecte al paper de l’OTAN en aquest conflicte, el Papa afirma que no sap si l’«enuig» de
Putin va ser provocat per la presència de l’Aliança Atlàntica a les portes de Rússia, però creu
que «sí que el va facilitar».

Sobre si és lícit l’enviament d’armes per part dels països a Ucraïna perquè es defensi de la
invasió, el Papa va dir que no és capaç de respondre i va afegir: «Estic massa lluny de la
pregunta de si és correcte proveir els ucraïnesos. El que és clar és que en aquesta terra s’estan
provant armes. Els russos ara saben que els tancs serveixen de poc i estan pensant en
altres coses. Les guerres es lliuren per a això: per provar les armes que hem fabricat».

Segons Francesc, «aquest va ser el cas que es va donar en la Guerra Civil Espanyola abans de
la Segona Guerra Mundial».

«El comerç d’armes és un escàndol, pocs s’hi oposen. Fa dos o tres anys va arribar a Gènova
un barco carregat d’armes que va caldre traslladar a un gran vaixell de càrrega per transportar-
les al Iemen. Els treballadors del port no volien fer-ho. Van dir: pensem en els nens del Iemen.
És una cosa petita, però un bonic gest. N’hi hauria d’haver molts així», va afegir.

Orbán

El pontífex va negar que el cap de l’Església ortodoxa russa, el patriarca Ciril, pugui col·laborar a
aturar Putin, ja que en la conversa per videoconferència que van tenir, «els primers 20 minuts
em va llegir totes les justificacions de la guerra».

«Tenia una reunió programada amb ell a Jerusalem el 14 de juny. Seria el nostre segon cara a
cara, res a veure amb la guerra. Però ara ell també està d’acord que reunir-se podria ser un
senyal ambigu», va explicar.

https://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2022/05/03/papa-guerra-orban-em-dir-65656700.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220416/polemica-gesto-reconciliacion-papa-guerra-ucrania-13524925


Va revelar, a més, que en la seva recent trobada amb el <strong>president hongarès, Viktor
Orbán</strong>, aquest li va assegurar que els russos «tenen un pla i que el 9 de maig tot
haurà acabat».

«Espero que així sigui, així entendríem també la velocitat de l’escalada d’aquests dies. Perquè
ara <strong>no és només el Donbass</strong>, és Crimea, és Odessa, està traient l’accés del
mar Negre a Ucraïna, això és tot. Soc pessimista, però hem de fer tots els gestos possibles per
aturar la guerra», va destacar.

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220404/victoria-arrolladora-nacionalista-hungaro-viktor-13473588
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220419/rusia-anuncia-nueva-fase-guerra-ucrania-13535095
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El Papa, sobre la guerra: "Orbán em va dir
que el 9 de maig tot haurà acabat"
El Papa va explicar que, mentre que sí que ha conversat amb el president ucraïnès, Volodímir
Zelenski, encara no ha parlat amb Putin, de qui va rebre una trucada al desembre pel seu
aniversari i que després de 20 dies de guerra va demanar al cardenal secretari d’estat, Pietro
Parolin, que enviarà al president rus el missatge que estava disposat a anar a Moscou.

«Per descomptat, era necessari que el líder del Kremlin permetés algunes finestres. Encara no
hem rebut resposta i hi continuem insistint, tot i que em temo que Putin no pot i no vol tenir
aquesta reunió ara mateix», va explicar el pontífex.

D’altra banda, de moment va remarcar que no anirà a Ucraïna: «Sento que no hi he d’anar.
Primer he d’anar a Moscou, primer m’he de reunir amb Putin. Però jo soc sacerdot, ¿què hi puc
fer? Faig el que puc. Si Putin obrís la porta...», va avançar.

L’enuig de Putin

Segons el ‘Corriere della Sera’, la preocupació del papa Francesc és que Putin, de moment, no
s’aturarà.

Respecte al paper de l’OTAN en aquest conflicte, el Papa afirma que no sap si l’«enuig» de
Putin va ser provocat per la presència de l’Aliança Atlàntica a les portes de Rússia, però creu
que «sí que el va facilitar».

Sobre si és lícit l’enviament d’armes per part dels països a Ucraïna perquè es defensi de la
invasió, el Papa va dir que no és capaç de respondre i va afegir: «Estic massa lluny de la
pregunta de si és correcte proveir els ucraïnesos. El que és clar és que en aquesta terra s’estan
provant armes. Els russos ara saben que els tancs serveixen de poc i estan pensant en
altres coses. Les guerres es lliuren per a això: per provar les armes que hem fabricat».

Segons Francesc, «aquest va ser el cas que es va donar en la Guerra Civil Espanyola abans de
la Segona Guerra Mundial».

«El comerç d’armes és un escàndol, pocs s’hi oposen. Fa dos o tres anys va arribar a Gènova
un barco carregat d’armes que va caldre traslladar a un gran vaixell de càrrega per transportar-
les al Iemen. Els treballadors del port no volien fer-ho. Van dir: pensem en els nens del Iemen.
És una cosa petita, però un bonic gest. N’hi hauria d’haver molts així», va afegir.

Orbán

El pontífex va negar que el cap de l’Església ortodoxa russa, el patriarca Ciril, pugui col·laborar a
aturar Putin, ja que en la conversa per videoconferència que van tenir, «els primers 20 minuts
em va llegir totes les justificacions de la guerra».

«Tenia una reunió programada amb ell a Jerusalem el 14 de juny. Seria el nostre segon cara a
cara, res a veure amb la guerra. Però ara ell també està d’acord que reunir-se podria ser un
senyal ambigu», va explicar.

https://www.regio7.cat/arreu/internacional/2022/05/03/papa-guerra-orban-em-dir-65656699.html


Va revelar, a més, que en la seva recent trobada amb el president hongarès, Viktor Orbán,
aquest li va assegurar que els russos «tenen un pla i que el 9 de maig tot haurà acabat».

«Espero que així sigui, així entendríem també la velocitat de l’escalada d’aquests dies. Perquè
ara no és només el Donbass, és Crimea, és Odessa, està traient l’accés del mar Negre a
Ucraïna, això és tot. Soc pessimista, però hem de fer tots els gestos possibles per aturar la
guerra», va destacar.
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El Papa pronostica la fi de la guerra
l’únic titular que el pontífex deixava en 
aquesta entrevista. Francesc va explicar 
que el primer ministre hongarès, Viktor 
Orbán, li va dir quan es van reunir a finals 

d’abril que el president rus té pre-
vist posar fi a la invasió d’Ucra-

ïna el 9 de maig, el Dia de la 
Victòria de Rússia sobre els 
nazis. “Quan vaig conèixer 
Orbán em va dir que els 
russos tenen un pla, que tot 
s’acabarà el 9 de maig. Això 

també explicaria la velocitat 
de l’escalada d’aquests dies. 

La trobada entre el papa i 
Orbán va tenir lloc el 21 d’abril. 

La situació militar aleshores era for-
ça diferent de l’actual i les declaracions 
d’Orbán cal posar-les en quarantena.e

El Kremlin ha rebutjat una petició 
d’entrevista amb el president 
rus, Vladímir Putin, que va 
fer fa dies el papa Francesc. 
Una informació del Corrie-
re Della Sera revelava ahir 
que la Santa Seu va enviar 
un missatge a Putin vint 
dies després que comencés 
la invasió dient que “estava 
disposat a anar a Moscou”. 
“Encara no hem rebut resposta i 
seguim insistint-hi, tot i que em te-
mo que Putin no pot, ni vol, tenir aques-
ta reunió en aquest moment”. No era 

BARCELONA
ARA

poder a través d’“un sanguinari cop 
d’estat inconstitucional”, així com 
d’haver aprovat lleis que “donen su-
port a la teoria i la pràctica nazis”. 
Motius que, segons el ministre 
d’Exteriors rus, justifiquen la pre-
sumpta “desnazificació” d’Ucraïna, 
un dels múltiples pretextos defen-
sats per Moscou per envair el país.  

Paraules “aberrants” 
Les reaccions a l’entrevista no van tri-
gar gaire a arribar. Israel va cridar a 
consultes l’ambaixador rus i va con-
demnar les declaracions “delirants i 
perilloses” de Lavrov. A Itàlia, més 
enllà del contingut, les crítiques es 
van centrar sobre si en aquest mo-
ment era oportú fer una entrevista de 
40 minuts en horari de màxima audi-
ència i només sobre temes prèvia-
ment acordats a un portaveu de Pu-
tin. “La pregunta que ens hem de fer 

és si hem d’acceptar convidar una 
persona que demana ser entrevis-
tada sense ser interrompuda”, va 
comentar el primer ministre, Ma-
rio Draghi, que va qualificar les 
paraules de Lavrov d’“aberrants”.  

Mentre la comissió de vigilàn-
cia de la RAI, l’ens parlamentari 
que controla els mitjans públics, 
estudia prohibir que periodistes 
russos apareguin als seus canals, 
el debat al país transalpí conti-
nua obert entre els que critiquen 
que els mitjans de comunicació 
donin espai a la propaganda rus-
sa i els que defensen una suposa-
da pluralitat informativa, entre 
ells els líders de la Lliga i de Ger-
mans d’Itàlia, Matteo Salvini i Gi-
orgia Meloni, que han qualificat 
d’intent de censura qualsevol 
mesura adreçada a vetar les veus 
pròximes al Kremlin.e

sistència. En territori comunitari, 
ahir hi va haver un altre contacte di-
plomàtic: les primeres ministres de 
Finlàndia i Suècia, Sanna Marin i 
Magdalena Andersson, van partici-
par en una trobada amb el govern 
alemany i es van reunir amb el can-
celler, Olaf Scholz, que els va trans-
metre el suport d’Alemanya si final-
ment decideixen demanar l’adhesió 
a l’OTAN. Scholz va subratllar que 
no es pot descartar que Moscou vul-
gui anar més enllà d’Ucraïna: “No 
podem assumir que no ataqui altres 
països”. Finlàndia i Suècia són en la 

recta final d’un debat intern per de-
cidir si sol·liciten entrar a l’Aliança 
Atlàntica i estan intensificant els 
contactes, sobretot per garantir-se 
que els socis de l’OTAN proporcio-
naran mesures de seguretat als dos 
països nòrdics mentre duri el pro-
cés fins a l’aprovació definitiva, que 
podria trigar fins a un any.  

Tot i que cap dels dos països ha 
anunciat encara la decisió d’incor-
porar-se a l’OTAN, les pròximes du-
es setmanes seran claus, i s’espera 
que l’anunci es faci conjuntament la 
tercera setmana de maig.e

Una família evacuada 
d’Azovstal arribant en cotxe  

a  Zaporíjia. ROMAN PILIPEY / EFE

REUTERS
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El bisbe de Solsona inaugura els nous
quadres de la capella de la Mercè | Nació
Solsona
Diumenge passat, 1 de maig, en finalitzar la celebració de la Missa a la Catedral, el bisbe de
Solsona Mons. Francesc Conesa va inaugurar els

tres quadres que presidiran a partir d'ara la paret lateral de la capella de la Mercè

. En l'acte, va estar acompanyat pel rector de Solsona, Mn. Lluís Ruiz, l'autor dels quadres, el
pintor murcià Andrés Carrasco, i una nombrosa representació de fidels de la parròquia.

El quadre central ja va ser

beneit el passat 12 de març pel Nunci Apostòlic d'Espanya

, després de la Missa d'entrada del nou bisbe. Els dos quadres laterals, dedicats a Sant Ramon
Nonat i a Sant Pere Claver serien beneits aquest diumenge pel bisbe Francesc.

 

Parlaments del rector, l'autor dels quadres, i el bisbe de Solsona Foto: Ramón Estany

Mn. Ruiz va destacar que aquests quadres la capella de la Mercè ha fet un gran canvi, amb una
paret molt buida que ha guanyat molt amb la primera gran obra que ha fet el pintor murcià en una
catedral, a qui ha agrait la disponibilitat que ha tingut, residint molts mesos a Solsona, així com a
les famílies de la parròquia, que l'han acollit aquest temps.

 

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/38990/solsona/bisbe-solsona-inaugura-nous-quadres-capella-merce
https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/38339/solsona/presenten-quadre-exposara-capella-merce
https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/38533/solsona/nunci-apostolic-beneeix-quadre-parroquia-solsona


La parròquia de Solsona ha agrait l'autor dels quadres Foto: Ramón Estany

Seguidament, l'autor de l'obra, ha explicat el sentit dels quadres. La idea d'aquest projecte era
fer una pintura de temàtica eucarística per a complementar didàcticament el sentit sagrat de
l'espai de la capella de la Mercè. Els conceptes que utilitzà per aquesta composició han estat, el
misteri eucarístic, en la vessant subliminal i concreta. Així mateix, ha pintat una exaltació de
glòria en l'entorn de la ciutat de Solsona, amb el miracle eucarístic del Sant Dubte d'Ivorra,
custodiat pels arcàngels Miquel i Gabriel i celebrat per un cor d'àngels. Completa el tríptic dos
exemples de santedat que visqueren en aquesta diòcesi de Solsona: Sant Ramon Nonat i Sant
Pere Claver.

 



Públic assistent a la inauguració Foto: Ramón Estany

Carrasco desitjà que aquests quadres "ens serveixinper reflexionar sobre la bellesa i la magnitut
d el'amor de Déu i del privilegi de tenir-lo a la nostra disposició en l'eucaristia". També agraí als
solsonins l'acollida i l'afecte amb que li han obert les portes de les seves llars i de l'església.  

Mn. Lluís Ruiz, Andres Carrasco i Mons. Francesc Conesa, sota els quadres Foto: Ramón
Estany

Per la seva part, el bisbe ha donat l'enhorabona a la parròquia de Solsona per aquesta iniciativa
que "enriqueix el patrimoni de la nostra Catedral i també ens recorda el Miracle del Sant Dubte i



dos sants patrons de la diòcesi", tot creant un espai de pregària.

Recollida de donatius per finançar el cost dels quadres

La parròquia de Solsona té oberta una

campanya per recollir fons

per finançar el cost d'aquests quadres, que ascendeix a 12.000 euros. A finals d'abril s'havien
recollit poc mes de 2.000 euros.

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/38189/pinten-quadre-parroquia-merce
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La parròquia de la Mercè de Solsona estrena unes
pintures d’Andrés Carrasco - Regió7

El bisbe de Solsona beneint els quadres de la capella | RAMON ESTANY

La capella de la Mercè de la parròquia de Solsona ha estrenat unes noves pintures de l’artista murcià Andrés Carrasco.
Recentment, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha dut a terme la benedicció de la primera gran obra d’aquest artista
en una catedral, que incorpora figures representatives de la diòcesi solsonina.

El pintor explica que ha buscat complementar el sentit sagrat de la capella de la Mercè amb la representació del miracle
eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra, custodiat pels arcàngels Miquel i Gabriel. A més, en la seva composició, ha incorporat
figures representatives de la diòcesi, com ara sant Ramon Nonat i sant Pere Claver, amb la ciutat de Solsona als seus
peus.

Carrasco destaca la inspiració que li ha despertat pintar «en un entorn tan singular com una catedral i un municipi on va
néixer un dels pintors barrocs espanyols que tinc com a referència en aquest art, Francesc Ribalta».

https://www.regio7.cat/solsones/2022/05/04/parroquia-merce-solsona-estrena-unes-65688961.html
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«Indignació i repudi per la violència 
patida pel poble ianomami, especial-
ment per la invasió de la mineria en el 
seu territori, la violència sexual contra 
les dones i les nenes i l’abandonament 
total del govern.» Són paraules del 
president de la Comissió Episcopal 
de Lluita contra el Tràfi c de Persones 
de la Conferència Episcopal Brasile-
ra, Mons. Evaristo Spengler, davant 
d’una realitat dolorosa que es produ-
eix davant la indiferència i la compli-
citat del govern.

La declaració respon a l’informe 
Ianomami sota atac: mineria il·legal en 
la terra indígena ianomami i propostes 
per combatre-ho, elaborat per Hutuka-
ra Associació Ianomami, que denuncia 
«la realitat dramàtica que viuen les 
comunitats ianomami de l’Amazones 
i Roraima».

L’informe recull denúncies de vio-
lència sexual i violacions patides per 
adolescents i dones ianomami, a mans 
de miners invasors que fan extraccions 
il·legals d’or. La mineria il·legal en terri-
toris indígenes ha contaminat els rius 

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Redacció

EVARISTO 
SPENGLER
«El poble ianomami 
està amenaçat, violat 
i en gran vulnerabilitat
sota condicions 
de vida precàries, fam, 
desnutrició i subjecte 
a adquirir malalties 
endèmiques,
infeccioses 
i contagioses»

i els boscos i les seves poblacions.
Per això, Mons. Spengler cons-

tata que «el poble ianomami està 
amenaçat, violat i en gran vulnera-
bilitat sota condicions de vida pre-
càries, fam, desnutrició i subjecte 
a adquirir malalties endèmiques, 
infeccioses i contagioses».

I tot amb la complicitat del go-
vern brasiler, que du a terme acci-
ons per expulsar pobles i comuni-
tats de les seves terres ancestrals, 
sobretot atorgant títols de propi-
etat a qui s’apodera de les terres 
públiques, especialment on hi ha 
els pobles indígenes, quilomboles, 
comunitats tradicionals i àrees am-
bientals.

En fi delitat al seu compromís 
místic i profètic amb el clam dels 
pobres i de la terra, la Comissió 
Episcopal Especial de Lluita contra 
el Tràfi c de Persones, expressa la 
seva «solidaritat i compromís amb 
la defensa de la vida de les comuni-
tats ianomamis i de boscos, sobre-
tot, les àrees de refugi indígenes».

Els bisbes condemnen la 
violència contra el poble 
ianomami

Les dones i les nenes són les principals 
víctimes de la mineria il·legal

Brasil

Poblat ianomami a Roraima.
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“¿A cuántos aficionados les gusta-
ría tener el balón con el que Espa-
ña ganó el Mundial o la camiseta
que llevaba Iniesta en la final?”.
Se lo pregunta el sacerdote e histo-
riadorMiguelC. Vivancos parade-
mostrar cómo pervive en los hu-
manos el deseo por adorar obje-
tos con un significado especial.
Un fervor que viene de laAntigüe-
dad y en la Alta EdadMedia suce-
de con los cuerpos de santos que
habían muerto martirizados. Del
culto, protección, comercio y arte
creado en relación con esos res-
tos sagrados se ocupó el curso re-
ciente Románico y reliquias. Arte,
devoción y fetichismo, organiza-
do por la Fundación Santa María
la Real, en Aguilar de Campo (Pa-
lencia).

Vivancos, en conversación tele-
fónica, define reliquia como “el
cuerpo entero o cualquiera de sus
partes de alguien venerado como
santo por la Iglesia”. “También lo
eran los objetos que habían perte-
necido a esa persona”. Esas par-
tes, la cabeza, un brazo, un dedo,
undiente, cabello… “se usabanpa-
ra consagrar altares cuando se
construía una iglesia, y se solían
guardar en unas cajitas, llamadas
lipsanotecas”, añade.

El primer testimonio conocido
de reliquias “es el de Policarpo,
obispo de Esmirna, que murió en
la hoguera en torno al 155", seña-
ló en su intervención Isidro G.
Bango Torviso, autor de más de

30 libros, un sabio que hasta su
jubilación fue catedrático de Arte
Antiguo yMedieval en laUniversi-
dad Complutense de Madrid.
“Fue un discípulo de Policarpo
quien escribió: ‘Sus huesos esti-
mamos más que el oro puro y los
depositamos en lugar convenien-
te”. Esos espacios pertinentes
eran los monasterios, iglesias o
santuarios, que así se prestigia-
ban y se convertían en centros de
peregrinación y, por ende, de in-
gresos económicos. “Al que acu-
día a esperar el bien de una reli-
quia, se le abría la bolsa”, explicó
Bango. Los peregrinos tenían que
comer, dormir y quién sabe si
comprar un recuerdo.

En una sociedad tan creyente,
los fieles querían rezar ante las
reliquias y tocarlas porque esos
restos “poseían un poder tauma-
túrgico, hacían milagros”, lo que,
reconoce Vivancos, derivó en oca-
siones en “supercherías”. “En el
monasterio de Silos, el polvo que
se acumulaba en el sepulcro de
Santo Domingo se echaba al vino
para dárselo a los enfermos”, aña-
dió quien fue archivero de esta
comunidad religiosa.

¿Cómo se conseguían las reli-
quias? “Lo normal era solicitarlas
a los encargados de su custodia a
cambio de limosna. Las solían pe-
dir emisarios de los obispos”. Sin
embargo, el afán por poseerlas
abrió también el apetito para in-
cumplir el séptimo mandamien-
to. “EnEspaña, la Iglesia alertó en
633 de que había clérigos con una

actuación indecorosa, que roba-
ban y troceaban reliquias”, apun-
tó el historiador del arte José Al-
berto Moráis, de la Universidad
de León. Uno de los casos más
famosos lo protagonizó, en 1102,
el obispo Diego Gelmírez, el im-
pulsor de la catedral de Santiago.
Lo perpetró en una iglesia de Bra-
ga [Portugal], aunque sus cronis-
tas dulcificaron el hecho como
“un piadoso latrocinio”.

Bango explicó en su ponencia
del curso (que se celebró del 22 al
24 de abril y se repetirá en julio)
que para combatir a los sisadores,
que aprovechaban las aberturas
de los sepulcros para llevarse has-
ta una uña, “se limitó el acceso a
esos lugares, se pusieron verjas e
incluso se llegó a cerrar a cal y
canto la confessio”, el lugar desti-
nado a sepulturas de santos en
una iglesia. Más truculento resul-
taba que “a través de esas oqueda-
des salían líquidos del difunto
que, mezclados con aceites, se
usabancomoungüentos sa-
nadores”, apuntó Mo-
ráis.

Junto a los ro-
bos y el próspero
comercio legal de
reliquias había
también falsifica-
ciones. “En Espa-
ña hubo menos
extravagancias
que en otros si-
tios, aunque hu-
bo, como un pei-
ne de María Mag-
dalenao una tina-
ja de la boda de
Caná”, señaló Vi-
vancos. Fuera de
la Península citó
los casos de dos
prepucios del Ni-
ño Jesús o el de
dos iglesias que
aseguraban tener
la cabeza del mis-
mo santo. Al final
se decidió que
una era la que ha-
bía portado en su
juventud y la otra
la de su madurez.
Más chocarrero
fue lo acaecido en la re-

gión francesa de Gascuña, donde
a un noble le dieron el torso de un
santo para besar, pero quiso apro-
vechar la ocasión y acabó mor-
diendo un dedo del difunto.

Pero no eran solo carnales, si-
no también textiles. “Las había di-
rectas, como los santos sudarios o
sábanas santas, o por contacto,
las que envolvían los huesos o se-
pulcros de santos”, dijo la conser-
vadora de museos Ana Cabrera
Lafuente. Esos trozos de tela, que
han llegado casi siempre muy pe-
queños, “solían llevar una etique-
ta en latín que los catalogaba co-
mo reliquias”. Los tejidos más
grandes han desaparecido en su
mayoría, aunque hay excepcio-
nes, casullas y capas de más de
dos metros.

Transferencias culturales

“En España hubo gran riqueza de
materiales, como lino, lana o se-
da, y podían tener bordados e hi-
los metálicos de oro y plata”, des-
tacó esta experta en tejidosmedie-
vales. Asimismo, contó que como
había que abrir el sepulcro para
ver el estado de las reliquias, se
solía añadir una tela. Estas fueron
un alivio en tiempos de escasez
porque se recortaban y vendían.
“Los tejidos de la iglesia de Santa
Librada, en Sigüenza, se vendie-
ron tras la Guerra Civil para res-
taurar el templo”.

También fueron apreciados re-
cipientes islámicos en que se
guardaban reliquias de santos
cristianos. ¿Una paradoja en épo-
ca de guerras contra el infiel? No-
elia Silva, historiadora del arte en
la Complutense, destacó que “por
encima del contexto de enfrenta-
miento, había transferencias cul-
turales y artísticas”. Estos exquisi-
tos contenedores “proporciona-
ban un prestigio social a quien los
adquiría, normalmente, llegaban
a las iglesias como regalos o dona-
ciones de nobles o de la familia
real”. Antes de suuso como relica-
rios, “habían tenido una primera
vida en el mundo musulmán, en
el ámbito palatino, ya que eran
piezas del soberano o su familia”.
Como las píxides, cajas circulares
y con tapa en forma de cúpula
para guardar perfumes o joyas.
Silva sostuvo que la forma de la

tapaobedecía aunmotivo eró-
tico, como explica la ins-
cripción de la que se con-
serva en la Hispanic So-
ciety deNuevaYork, reali-
zada en 968: “Mi aspecto
seno de joven que con-
serva toda su turgen-
cia”. Otra pieza preciosa
es el estuche en marfil
de colmillo de elefante
que al abrirlo se trans-
formaba en un pequeño
juego de mesa. Pertene-
ció a la hija de Abderra-
mán III y acabó en Santo
Domingo de Silos como
relicario.

El furor por las reli-
quias decayó a partir del
Concilio de Trento
(1545), cuando la Contra-
rreforma quiso frenar
las corruptelas. Sin em-
bargo, esa costumbre se
ha mantenido. El buque
rusoMoskva, hundido el
13 de abril en la guerra
de Ucrania, habitual-
mente llevaba un peque-
ño trozo de madero de
una cruz. Una ayuda que

no evitó que se fuera a pique.

Varios historiadores del arte
analizan la devoción por los restos
sagrados en la España medieval

Negocios y
pasiones en torno
a las reliquias

MANUEL MORALES

Aguilar de Campoo

Arqueta de Leyre y Bote de Zamora (abajo), piezas de arte islámico que se usaron para guardar reliquias. / ELENA ARANDA

En los templos que se
convertían en centros
de peregrinación
subían los ingresos

Se llegó a venerar
la cabeza del mismo
santo en dos
iglesias diferentes
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