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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 
No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i privats que 
vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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PÀGINA DOS | 

Una de les dames d’honor de les Festes de Maig de 1972 a la Seu Vella / Fons Gómez Vidal

RETROSPECTIVA DE LA SEU VELLA Arxiu Fotogràfic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

La lliçó d’un gran periodista
Avui a les 10.30 h, a Sant Ignasi de Loiola, aco-
miadarem Miguel Ángel Martín, un dels pe-
riodistes més estimats de Lleida. Una afecció 
cardíaca se l’ha endut de manera cruelment 
prematura als 44 anys. Les xarxes socials i els 
diaris han anat plens d’elogis a Miguel Ángel 
Martín, del qual s’ha destacat la profunda sen-
sibilitat i qualitat humana, la seva senzillesa i 
alhora fermesa professional, l’entusiasme i la 
disposició per ajudar 
sempre a tothom. Cu-
riosament, no he vist 
ningú que cités la prin-
cipal qualitat de Miguel 
Ángel Martín: era tar-
tamut. Fins a l’arribada 

del Miguel Ángel a LA MAÑANA tothom tenia 
assumit que es podia fer periodisme sent coix, 
manc, sord i, fins i tot, cec (hi havia un perio-
dista invident que retransmetia els partits del 
Barça). Però, on s’ha vist un periodista quec! 
Una vegada ens va trucar un polític, amb el 
qual havia contactat Miguel Ángel, que es pen-
sava que li estàvem gastant una broma. La te-
nacitat, l’esforç, la professionalitat de Miguel 

Ángel ha estat una lliçó 
per a tothom, i ens ha 
demostrat, com deia 
Manuel del Arco, que, 
amb tartamudesa i tot, 
“el difícil no és escriure, 
sinó que et llegeixin”.

La Punxa
Josep Ramon Correal
correalmodol@gmail.com

La mort de Miguel
Ángel Martín ha deixat

‘tocada’ la professió
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FARMÀCIES 
D’URGÈNCIA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
OBERTES DE 9 A 22 HORES

ANADON   Balmes, 44
BARIOS BAQUERO   Riu Ebre, 10
GARRÓS   Prat de la Riba, 53
FREIXINET   Passeig de Ronda, 70

GUÀRDIA DE NIT 
DE 22 A 9 HORES

GARRÓS   Prat de la Riba, 53

1508  Miquel Àngel signa el 
contrate per a la decoració 
del fresc de la volta de la Ca-
pella Sixtina del Vaticà.

1730  La Cámara del Con-
sejo de Castilla acorda que 
“ha procedido siempre con 

reflexión a que siempre sea 
mayor el número de caste-

llanos en cada sala que el de 
naturales, y los fiscales siem-

pre castellanos”, als òrgans 
de representació catalans.

1843  Neix a Las Palmas de 
Gran Canaria Benito Pérez 
Galdós, un dels màxims ex-
ponents del realisme literari 
en castellà. Va morir el 1920.

MEMORIA
REJUVENECE
Associació familiars Alzheimer Lleida

TU

 

Refrán  En la duda, ten la 
lengua muda.

Cita  Todos aquellos que son 
infelices lo son porque bus-
can su propia felicidad. Todos 
aquellos que son felices es 
porque buscan la felicidad de 
los demás.   
                      Shantideva

La Mare de Déu de Carrassumada 
de Torres de Segre; Joan d’Àvila, 

prevere; Job, profeta

El maig deixa 
l’ordi granat i el 

blat espigat

10
maig - 2022

DIMARTS

AVUI FA 

ANYS 
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120 anys sense Verdaguer
Un any més torna la Festa Verdaguer, un esdeveniment que reivindica la llengua i la poesia en ubicacions verdaguerianes. En aquesta edició, a
part de Folgueroles i Barcelona, les activitats també passaran pel Montseny i els Pirineus amb els cims del Canigó i el Matagalls com a llocs
destacats. Poesia, concerts, projeccions i literatura es condensaran entre el 13 de maig i el 12 de juny amb més d’una trentena d’actes organitzats
per La Casa Museu Verdaguer i el MUHBA Vil·la Joana.

Tomba de Jacint Verdaguer al Cementiri de Montjuïc, a Barcelona

Enguany, la veu s’uneix a la natura i a la poesia per posar-se al centre de la proposta. És per això que aquesta edició compta amb un cartell sonor,
amb la veu de Sílvia Bel, on la natura ens recita el poema “Se’n cansaran”, un tast d’allò què trobarem durant el certamen gràcies a la participació de
poetes, artistes i de cantautors arrelats a la tradició de la cançó improvisada.

L’obertura de la Festa Verdaguer reivindicarà els projectes audiovisuals sobre Jacint Verdaguer previstos per aquest 2022, any del 120è aniversari
de la seva mort. El dia 13 de maig es presentarà el projecte audiovisual Canigó 1883, a cura de Bernat Gasull i Albert Naudim, una proposta
cinematogràfica en català que vol donar a conèixer les excursions i ascensions que va realitzar Verdaguer pel Pirineu durant els estius de 1882 i
1883, i que són la gènesi del gran poema èpic Canigó. El mateix dia també s’estrenarà l’audioconte il·lustrat Lo mariner de Sant Pau, una producció
de la Fundació Jacint Verdaguer a cura de Toni Ortiz i Cacauet Teatre.

El cap de setmana del 14 i 15 de maig, a Folgueroles, ciutat natal del poeta, es faran diverses activitats. Hi haurà la tradicional festa de l’Arbre de
Maig, on es farà la descoberta de plaques, el Tapís Floral a la plaça Verdaguer i els ballets i les danses tradicionals de Folgueroles. El dissabte 14, a
més, es representarà l’espectacle El Joglar, a l’església de Santa Maria, a càrrec d’Arnau Tordera, que amb l’únic acompanyament de la veu i la
guitarra clàssica interpretarà l’obra Verdaguer, ombres i maduixes, que Obeses va publicar l’any 2017. Una nova versió unipersonal, on l’artista
cercarà l’essència de la trobada entre música i poesia.

El diumenge 15, als Jardins de Can Dach hi haurà un parlament en homenatge a Verdaguer a càrrec de l’escriptor Enric Gomà. A la tarda, en el
mateix lloc, tindrà lloc Enfiladors de versos, la I mostra de glosa de Folgueroles, on es lliurarà el premi del II Concurs de Corrandes de Folgueroles
amb la presència d’Anna Tuà, Núria Casals, Ferriol Macip, Margarida Joanmiquel i Titot, i l’acompanyament musical de Guillem Ballaz i Marta
Rius.

https://www.nuvol.com/pantalles/cinema/120-anys-sense-verdaguer-254037
https://youtu.be/N0LEl3-z9Mw
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/verdaguer-enaltit-per-obeses-42186


El dissabte 21 a la tarda hi haurà el tradicional festival literari Flors del Desvari que es durà a terme a l’ermita de la Damunt. Com a poetes convidats
comptarà amb Carles Dachs, Gerard Cisneros i Chantal Poch i l’amenització musical anirà a càrrec de Pere i Carles Girbau. A més a més, hi
haurà una mostra d’improvisació musical i poètica a càrrec de Clara Garí.

El Festival també proposa diverses activitats per connectar la natura i Verdaguer: el dia 15, Pere Alzina i Gemma Sangerman ens conduiran per un
itinerari poètic pel Parc Natural de la Serra de Collserola; a Folgueroles, el dia 22 se celebrarà la diada Verdaguer Excursionista, amb diferents
itineraris i un concert, i el dia 28 es realitzarà una ascensió al Matagalls, organitzada pel Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Centre de
Documentació del Montseny, que sota el títol “La darrera ascensió de Jacint Verdaguer vista sobre el mapa” resseguirà la darrera excursió de
muntanya que va fer el poeta, l’agost del 1901, un any abans de la seva mort. L’escriptor Bernat Gasull comentarà la visita i la contextualitzarà amb
mapes i documents de l’època. El 3 de juny també es farà una ruta pel Canigó amb diferents parades per conèixer la vegetació i el paisatge que
descriu Verdaguer a les seves obres, sota el guiatge d’Estel Font i del biòleg Cristian R. Altaba.

Aquest mes verdaguerià es complementarà amb moltes altres activitats com recitals, espectacles, rutes literàries, taules rodones o seminaris entorn
de la figura i l’obra de Verdaguer. Podem destacar-ne algunes, com la proposta “Un fil de tinta”, que el diumenge 5 de juny combinarà una taula
rodona sobre “Literatura i natura” entre la novel·lista Núria Bendicho i el poeta i ramader Josep Checa, amb un recital del Canigó a càrrec de Sílvia
Bel i el pianista Carles Beltran, o el seminari que se celebrarà el 10 de juny al MUHBA Vil·la Joana sota el títol “Els altres Verdaguers d’Europa.
Poetes nacionals i sants culturals”, on s’explorarà com les cultures literàries europees del segle XIX van entronitzar i venerar certs artistes i
intel·lectuals com a representants exemplars de les respectives cultures i nacions atorgant-los-hi el títol de poeta nacional.

Podeu consultar tota la programació de la Festa Verdaguer al web de la Fundació Jacint Verdaguer.

https://www.verdaguer.cat/descobreix/edicions-festa-verdaguer?source=home
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200 persones rememoren l’arribada del Braç
de Santa Tecla de Constantí a Tarragona |
Tots21 | Notícies de Tarragona, Reus,
Tarragonés i Baix Camp

200 persones rememoren l’arribada del Braç de Santa Tecla
de Constantí a Tarragona

09/05/2022

http://diaridigital.tarragona21.com/200-persones-rememoren-larribada-del-brac-de-santa-tecla-de-constanti-a-tarragona/


Imatges de la Caminada. Fotos: Ajuntament Constantí

Unes 200 persones han participat aquest diumenge 8 de maig en la Caminada de Constantí a
Tarragona que ha iniciat els actes de commemoració dels 700 anys del trasllat del Braç de
Santa Tecla en solemne processó des de Constantí fins a Tarragona.

La marxa va sortir des de la Plaça de les Escoles Velles de Constantí, amb la participació
dels carros i cavalls dels Tres Tombs del municipi. Cap al migdia va tenir lloc la rebuda a la
Catedral de Tarragona per part del degà del Capítol i rector de la Parròquia de Sant Feliu Màrtir,
Mn. Antoni Pérez de Mendiguren. Seguidament, es va fer un dinar de germanor al Seminari
Pontifici. I ja a la tarda, es va fer una visita a la Catedral, a la Capella de Santa Tecla la Vella i al
Museu Bíblic Tarraconense. Tots els participants a la Caminada van lluir una samarreta
commemorativa.

Després del preludi de l’any passat, Constantí i Tarragona celebren aquest any els actes
commemoratius dels 700 anys de l’arribada del Braç de Santa Tecla a la ciutat. Eel 17 de maig
de fa 700 anys tenia lloc l’arribada solemne de la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat de
Tarragona. El braç, provinent d’Armènia, fou traslladat fins al port de Salou, i d’allà portat a
Constantí, on va estar un temps fins que el 17 de maig de 1321 va ser traslladat fins a la catedral
de Tarragona en solemne processó. 

A Constantí s’ha organitzat una programació especial del 8 al 14 de maig. El dijous dia 12
de maig es presentarà a la Biblioteca Municipal un conte il·lustrat obra de Ferran Marín (textos) i
Edu Polo (il·lustrador). El divendres 13 de maig es farà una xerrada a la Biblioteca Municipal i es
representarà l’obra teatral “El trasllat del Braç de Santa Tecla” a càrrec de Les Forques Teatre
l’Associació d’Amics del Teatre de Constantí.

Els actes finalitzaran el dissabte dia 14 de maig amb l’arribada de la relíquia del Braç de Santa
Tecla i un Seguici Popular que comptarà amb la presència de bona part del Seguici Popular de
Tarragona i del Seguici popular constantinenc. Finalment, s’inaugurarà a la Plaça del Castell
una placa commemorativa del 700 aniversari del trasllat del Braç de Santa Tecla.
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Mor el periodista lleidatà Miguel Ángel
Martín als 44 anys | NacióLleida
El periodista lleidatà,

Miguel Ángel Martín

, ha mort aquest divendres als 44 anys d’edat després de patir un

infart

 el passat dimecres que finalment no ha pogut superar. 

Martín va treballar en diversos mitjans de comunicació, entre els quals els dos principals diaris
de la demarcació. A 

La Manyana

 va fer-hi feina del 1999 al 2006, any que va passar al diari 

Segre,

on hi va estar fins el 2016. Des d’aleshores treballava al

Bisbat de Lleida

.

La notícia del seu decés ha sorprès el món del periodisme lleidatà, que ha recordat el malaurat
company amb paraules d’estima i de record a la seva professionalitat.

Les despulles de Martín estaran al tanatori aquest dilluns a la tarda i seran acomiadades dimarts
a partir de les 10:30 hores del matí a l’

església Sant Ignasi de Loiola.

 

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/47452/societat/lleida-acomiadara-el-periodista-miguel-angel-martin-aquest-dimarts
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Una Caminada commemora el trasllat del
Braç de Santa Tecla de Constantí a
Tarragona
Unes 200 persones han participat aquest diumenge 8 de maig en la Caminada de Constantí a
Tarragona que ha iniciat els actes de commemoració dels 700 anys del trasllat del Braç de
Santa Tecla en solemne processó des de Constantí fins a Tarragona.

La marxa va sortir des de la Plaça de les Escoles Velles de Constantí, amb la participació dels
carros i cavalls dels Tres Tombs del municipi. Cap al migdia va tenir lloc la rebuda a la Catedral
de Tarragona per part del degà del Capítol i rector de la Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Mn.
Antoni Pérez de Mendiguren. Seguidament, es va fer un dinar de germanor al Seminari
Pontifici. I ja a la tarda, es va fer una visita a la Catedral, a la Capella de Santa Tecla la Vella i
al Museu Bíblic Tarraconense. Tots els participants a la Caminada van lluir una samarreta
commemorativa.

Després del preludi de l’any passat, Constantí i Tarragona celebren aquest any els actes
commemoratius dels 700 anys de l’arribada del Braç de Santa Tecla a la ciutat. I és que el 17 de
maig de fa 700 anys tenia lloc l’arribada solemne de la relíquia del braç de Santa Tecla a la
ciutat de Tarragona. El braç, provinent d’Armènia, fou traslladat fins al port de Salou, i d’allà
portat a Constantí, on va estar un temps fins que el 17 de maig de 1321 va ser traslladat fins a la
catedral de Tarragona en solemne processó.

A Constantí s’ha organitzat una programació especial del 8 al 14 de maig. El dijous dia 12 de
maig es presentarà a la Biblioteca Municipal un conte il·lustrat obra de Ferran Marín (textos) i
Edu Polo (il·lustrador). El divendres 13 de maig es farà una xerrada a la Biblioteca Municipal i es
representarà l’obra teatral “El trasllat del Braç de Santa Tecla” a càrrec de Les Forques Teatre
l’Associació d’Amics del Teatre de Constantí.

Els actes finalitzaran el dissabte dia 14 de maig amb l’arribada de la relíquia del Braç de Santa
Tecla i un Seguici Popular que comptarà amb la presència de bona part del Seguici Popular de
Tarragona i del Seguici popular constantinenc. Finalment, s’inaugurarà a la Plaça del Castell
una placa commemorativa del 700 aniversari del trasllat del Braç de Santa Tecla.

La Ciutat és un diari de proximitat que cobreix tota l'actualitat local de les poblacions de
Barcelona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre, Baix Gaià, Baix Penedès i Reus.

https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/caminada-trallat-brac-santa-tecla-constanti-tarragona
https://laciutat.cat/author/laciutat
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El projecte ‘Sixena, la màgia d’un somni’ rep
el Premi Hispania Nostra
El projecte Sixena, la màgia d’un somni, que reconstrueix digitalment la Sala Capitular del
Monestir de Sixena, que va ser destruïda durant la Guerra Civil i que és considerada com la
Capella Sixtina del 1200, ha rebut a Toledo el Premi Hispania Nostra corresponent a l’any
2019 en la categoria Senyalització i difusió del patrimoni cultural i natural.

L’acte, presidit per la reina Sofia, presidenta d’honor d’Hispania Nostra, es va celebrar aquesta
setmana a Toledo i es van lliurar els Premis Europeus de Patrimoni / Premis Europa Nostra i els
Premis Hispania Nostra a les Bones Pràctiques en Patrimoni Cultural i Natural’ corresponents
als anys 2018, 2019, 2020 i 2021, que es concedeixen per reconèixer i fomentar les millors
pràctiques relacionades amb el patrimoni cultural i natural.

El guardó concedit a Sixena, la màgia d’un somni és “la cirereta”, segons destaquen els seus
promotors, a un projecte en què Juan Naya, doctor en astrofísica i un enamorat de la història i
l’art, ha posat tot el seu esforç, i que posteriorment va plasmar a la pel·lícula documental El
somni de Sixena. Aquesta pel·lícula va ser dirigida per Jesús Garcés, guanyador d’un Globus
d’Or per Caravaggio, i es va estrenar a finals de 2021.

El premi el va recollir, en nom de tot l’equip del projecte, el mestre artesà Paco Luis Martos,
especialista en sostres mudèjars, que va participar activament en la recreació en fusta dels
cassetonats del segle XIII que existien al monestir i que van ser incendiats a 1936 quedant
totalment destruïts. Per a la recuperació dels sostres de Sixena, Paco Luis Martos va haver de
partir de fotografies en blanc i negre fetes just abans de la crema dels dotze cassetonats
existents originàriament.

Els impulsors del projecte, després de fer un treball d’estudi i investigació, van poder reconstruir
físicament el sostre d’estil mudèjar; així com totes les pintures i sostres de la sala, gràcies a una
recreació virtual en 3D, recuperant la paleta de colors original per gaudir en realitat virtual.

https://elmon.cat/general/projecte-sixena-magia-somni-premi-hispania-nostra-419732/


Mitjà: Catalunya Cristiana

Publicat: 10/05/2022

Edició: CATALANA

Secció: SOCIEDAD

18 15 MAIG 2022 ESGLÉSIA A CATALUNYA

La Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, en col·laboració amb l’Ins-
titut Superior de Ciències Religioses 
de Barcelona, renova la formació en 
pastoral educativa amb el Certifi cat 
de Competència en Pastoral Educati-
va, adreçat al conjunt del claustre de 
les escoles cristianes.

«L’objectiu és no desvincular l’ac-
ció pedagògica i l’acció pastoral, per-
què van juntes i constitueixen l’ànima 
de l’escola cristiana», manifesta Eloi 
Aran, cap d’àrea pastoral i socioedu-
cativa de la Fundació Escola Cristia-
na de Catalunya. «No pot ser que la 

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

ELOI ARAN
«L’acció pedagògica 
i l’acció pastoral van 
juntes i constitueixen 
l’ànima de l’escola 
cristiana»

pastoral quedi com un àmbit des-
vinculat.»

Es tracta d’una formació adre-
çada a tota la comunitat educativa 
de l’Escola Cristiana estructurada 
en tres dimensions que s’oferiran, 
una per curs,   a partir del proper 
2022/2023:  afectivo-espiritual (li-
túrgia), cognoscitiva-comunicativa 
(kerygma) i pràctico-social (diaco-
nia). Són un total de 100 hores de 
formació en línia, si bé també hi 
haurà una formació presencial a 
l’estiu.

Cada dimensió compta amb 
formacions fi xes o optatives que, 
en total, sumen trenta hores. Al fi -
nal de cada curs, l’Iscreb certifi carà 
l’assoliment de la dimensió oferta i, 
un cop fi nalitzades les tres, havent 
participat com a mínim en una Jor-
nada de Pastoral Educativa i havent 
fet una carpeta d’aprenentatge de 
deu hores, s’assoleix el Certifi cat 
de Competència en Pastoral Edu-
cativa. També hi ha la possibilitat 
de cursar totes les dimensions en 
sis anys o bé fer formacions inde-
pendentment del recorregut.

Aquesta nova proposta formati-
va es va presentar el 22 de març a 
la Sala de la Mercè de la basílica de 
la Sagrada Família, just al costat de 
les escoles per als fi lls dels obrers 
dissenyades per Antoni Gaudí, un 
bon marc de referència per apuntar 
el vincle entre la pedagogia i l’acció 
pastoral en les escoles cristianes. 
De fet, tal com va explicar Eloi Aran, 
l’escola de la Sagrada Família va 
adoptar el Mètode Montessori ar-
ran de la intervenció d’Anna Macc-
heroni (deixebla de Maria Montes-
sori) al Primer Congrés Litúrgic de 
Montserrat, l’any 1915, on va assis-
tir l’arquitecte.

Nou Certifi cat de Competència 
en Pastoral Educativa

La proposta formativa s’adreça al conjunt 
del claustre de les escoles cristianes

Barcelona

La nova proposta formativa es va presentar el 22 de març a la Sagrada 
Família.
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El Papa convida els joves a cons-
truir una vida plena que sigui fruit de 
la valentia de lliurar-se al servei dels al-
tres. Al Vídeo del Papa del maig, amb la 
intenció de pregària que confi a a tota 
l’Església a través de la Xarxa Mundial 
de Pregària del Papa, Francesc s’adre-
ça als joves i els anima «que descobrei-
xin en Maria l’estil de l’escolta, la pro-
funditat del discerniment, la valentia 
de la fe i la dedicació al servei».

A més de l’exemple de Maria, el Pa-
pa recomana als joves que en el procés 
de discerniment escoltin «les parau-
les dels avis», perquè «hi trobaran una 
saviesa que els durà més enllà de les 
tendències del moment». Amb tot, 
també han de ser escoltats.

«Ens cal crear més espais on res-
soni la veu dels joves», reclamava 
Francesc a l’exhortació Christus vi-
vit. Aquesta petició del Papa ja va ser 
recollida el 2019 pel Dicasteri per als 
Laics, la Família i la Vida, que va crear 
un organisme internacional de repre-
sentació dels joves per fomentar-ne 
la participació i corresponsabilitat 
en les Esglésies particulars. I és pre-
cisament en col·laboració amb aquest 
Dicasteri que s’ha fet el Vídeo del Papa 
del maig: el primer d’un tríptic d’in-
tencions de pregària que tindrà com 
a protagonistes la família al juny i els 
ancians al juliol.

El missatge del mes de maig tam-
bé està marcat pel servei, de forma 
que el discerniment tingui un impac-
te positiu en els altres. Francesc vol 
joves valents i decidits per dir «sí» al 
Senyor com va fer Maria, que «es va 
arriscar i ho va apostar tot canviant 
la seva vida per seguir-lo». «Vosaltres, 
els joves que voleu construir un món 
millor, seguiu el seu exemple», insis-
teix el Pontífex.

Segons el P. Frédéric Fornos, direc-
tor internacional de la Xarxa Mundial 
de Pregària del Papa, des de l’inici del 

És la intenció de pregària del Vídeo 
del Papa del maig

Francesc demana als joves 
escolta, valentia i servei

AGÈNCIES
Ciutat del Vaticà

Francesc vol joves 
valents i decidits per 
dir «sí» al Senyor com 
ho va fer Maria

15 MAIG 2022

seu pontifi cat, Francesc ha subrat-
llat la importància d’una nova en-
tesa entre les generacions, en par-
ticular entre avis i nets.

El sacerdot va explicar que, amb 
la intenció de pregària d’aquest 
mes, en el context del procés sino-
dal, el Papa posa la llum sobre la for-
mació dels joves en el discerniment: 
«Com ajudar els joves, seguint l’es-
til de Maria, a escoltar, a discernir, 
per reconèixer les crides del Senyor 
i servir en el món d’avui? Aquí es ju-
ga segurament el rol dels ancians 
que poden ajudar-los en aquesta 
tasca. Preguem junts per aquesta 
intenció de pregària.»

Entrevista al «Corriere della Sera»

En declaracions al diari italià 
Corriere della Sera el papa Fran-
cesc va manifestar que té la inten-
ció de visitar Rússia per conversar 
amb Vladimir Putin i demanar-li la 
fi  de la guerra a Ucraïna. A més, va 
considerar que l’actitud de l’OTAN 
va facilitar l’esclat del confl icte i va 
reiterar que, de moment, no és als 
seus plans una visita a Kíiv: «No ani-
ré a Kíiv per ara, sento que no hi he 
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La lamentable guerra d’Ucraïna 
ha posat més en relleu la complexa 
—i per a molts occidentals descone-
guda— realitat religiosa d’aquest país 
de l’est d’Europa. Per les notícies que 
ens arriben, o encara més pel contac-
te directe amb els refugiats que tro-
ben acollida entre nosaltres, tenim 
l’oportunitat de comprovar que una 
important minoria d’ucraïnesos són 
catòlics. Però la sorpresa ve quan 
ens adonem que no celebren segons 
el nostre ritu habitual, el romà, sinó 
segons la litúrgia bizantina, és a dir, 
seguint la tradició ortodoxa. La idio-
sincràsia oriental d’aquests catòlics 
no es nota només en la manera de 
celebrar, sinó també en aspectes de 
disciplina i costums, com ara el fet 
que molts sacerdots siguin casats. 
Per què aquestes diferències? Quina 
és la història dels catòlics orientals?

Al llarg dels primers segles, el 
cristianisme es va anar confi gurant 
en dues grans esferes culturals: l’oc-
cidental, amb seu a Roma, i l’oriental, 
amb Constantinoble com a centre 
però amb una gran diversitat d’altres 
Esglésies com ara la copta (egípcia), 
l’etíop, la siríaca o l’armènia. Per di-
verses raons teològiques, culturals i 
polítiques, cadascun d’aquests cristi-
anismes es va anar confi gurant amb el 
pas del temps en una Església pròpia 
separada de les altres. El cisma més 
greu va ser el que es va consumar al 
segle XI entre l’Església de Roma (lla-
tins o catòlics) i la de Constantinoble 
(bizantins o ortodoxos) i que malau-
radament encara avui perdura. Per 
aquelles mateixes dates, l’Església 

Aquestes comunitats permeten
l’ordenació d’homes casats

Qui són els catòlics 
de ritu oriental?

EDUARD BRUFAU

El total de catòlics 
de ritu oriental arreu 
del món s’acosta 
als 18 milions

catòlica va establir la novetat del 
celibat obligatori per als capellans 
—fi ns aleshores era propi només 
de monjos i monges—, mentre que 
Orient va continuar amb la tradi-
ció d’ordenar homes casats, com 
sempre s’havia fet.

A mig camí entre Orient i Occident

Malgrat la divisió entre Orient i 
Occident, segles després, algunes 
minories orientals van decidir se-
parar-se de les seves respectives 
Esglésies i integrar-se al catolicis-
me. Ho van fer, això sí, preservant 
la litúrgia i els costums orientals, 
entre ells el d’ordenar com a cape-
llans homes casats. Com és lògic, 
aquestes escissions van ser vistes 
des d’Orient com una ingerèn-
cia de Roma, i encara avui són un 
punt delicat en el diàleg ecumènic. 
Els primers orientals que es van 
adherir al catolicisme van ser els 
maronites, concentrats sobretot 
al Líban, on actualment formen 
la comunitat cristiana més nom-

ANÀLISI
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El film ‘Canigó 1883’ tancarà el viatge de
Verdaguer | Redacció | BARCELONA |
Cinema | El Punt Avui
El director Albert Naudín completarà el viatge de Jacint Verdaguer pels Pirineus amb Canigó
1883. Serà la contuació de Maleïda 1882 (FilmExplora, 1989), en què indagava en el viatge del
poeta a l’Aneto. Lluís Soler i Santi Pocino repeteixen en aquest segon capítol final, en el que
també s’hi sumen altres intèrprets com Sílvia Bel i Xavier Boada, juntament un centenar de
figurants que apareixeran al nou documental. FilmExplora i la Fundació Jacint Verdaguer han
presentat aquest matí el projecte, que ja ha iniciat rodatge i que espera estrenar el film a l’estiu
del 2023.

Canigó 1883, la llegenda pirinenca de Jacint Verdaguer és un còctel biogràfic entre les
cròniques pirinenques de Verdaguer i el relat més íntim del poeta. Soler interpreta, un altre cop,
el Jacint Verdaguer al 1901, que recorda l’aventura de dues dècades enrere, mentre que Pocino
és el Verdaguer jove que tresca per les muntanyes: És dalt del puig de Balaig que se li revela la
idea del protagonista del poema que està escrivint, Canigó, un cavaller de l’època medieval, que
és corprès per una fada amb poders d’encanteri. Aquesta el sedueix i se l’endú en una carrossa
voladora estirada per un estol de daines. El viatge del carruatge travessa els Pirineus en un
context bèl·lic entre sarraïns i cristians. El guió de Bernat Gasull transforma aquest vol amb unes
imatges aèries que ensenyaran la magnificència del Pirineu descrita per Verdaguer a principis
del segle XIX.

La pel·lícula ha iniciat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami que
pretén recaptar 20.000 euros per a despeses de producció i difusió, que es tancarà el 23 de juny

Canigó 1883 entoma el tram final de rodatge en indrets com Vallespir, el Conflent, la Cerdanya,
l’Alt Urgell, el Pallars, l’Alta Ribagorça –fins a Benasc–, la Vall d’Aran i Arieja. Una volta
magistral entre els Pirineus del Sud i del Nord, del Canigó a la Maleïda –l’Aneto–. Tot un territori
d’influències culturals i lingüístiques compartides que d’alguna manera formaven part de la gran
pàtria que Verdaguer va idealitzar.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2137122-el-film-canigo-1883-tancara-el-viatge-de-verdaguer.html


Mitjà: diarideterrassa.com

Publicat: 10/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 500 Lectores

Valor: 24€

URL: https://www.diarideterrassa.com/opinion/2022/05/10/jorn...

Jornada de pregària per les vocacions -
Diari de Terrassa

Salvador Cristau, bisbe de Terrassa

Diumenge se celebra a tot el món la “Jornada de pregària per les vocacions”. Però
què és una “vocació”? Què volem dir amb aquesta expressió?

La paraula “vocació” significa “crida”, i encara que moltes vegades s’entén com a afició,
inclinació a una cosa, en realitat és la crida interior que Déu fa a seguir un camí concret a la
vida.

Però si vocació vol dir crida, no podem dubtar que la primera vocació que hem rebut és la de la
vida mateixa. Hem estat cridats, sí, a la vida i juntament amb aquesta vocació hem rebut també
de Déu una missió. Vocació i missió van sempre juntes. Hem estat creats a participar de la vida
de Déu, i per això cal entendre que la vida que tenim no és nostra, en som només
administradors. I a la vegada aquesta vida obté el seu sentit més autèntic en la mesura que
descobrim la missió que el Senyor ens ha encomanat. Perquè tothom té una missió a la vida, i
tota vocació i tota missió són importants perquè és la meva missió, i ningú no la pot realitzar per
mi, és la que Déu ha pensat i ha volgut per a mi.

Hi ha persones que descobreixen la seva missió ja de petits o de molt joves. Altres ho van
descobrint al llarg de tota la vida, altres potser ja al vespre de la vida. El que és segur, el que
ningú tampoc no pot dubtar, és que, pel fet d’existir, tots hem rebut una crida i també una missió
segura, la santedat. Per això es parla també de vocació o crida a la “santedat”, que té el seu
fonament en el sagrament del Baptisme que ens ha fet fills de Déu. Ell, l’únic sant, ens crida a
participar també de la seva santedat.

Com diu Sant Ignasi de Loiola al començament del llibre dels “Exercicis Espirituals”: “L’home és
creat per a lloar, reverenciar i servir Déu nostre Senyor, i mitjançant això, salvar la seva ànima”.

Aquesta és la vocació fonamental de tot ésser humà. És cert, però, que aquesta crida que hem
rebut de Déu es concreta després per camins diversos, i així resumint, parlem habitualment de
vocació al matrimoni, vocació al sacerdoci, vocació a la vida consagrada.

Entenent que aquestes tres “vocacions” no exhaureixen pas la gran varietat de camins pels
quals Déu condueix els seus fills.
Diumenge celebràvem la “Jornada de pregària per les vocacions”, és a dir, un dia per pregar
especialment per tal que cadascú pugui arribar a identificar la seva crida, a seguir la seva
vocació, el camí pel qual Déu el porta.

És molt important aquesta pregària perquè és molt important que tothom pugui viure i ser feliç en
el camí que Déu amb amor de Pare li ha preparat. Especialment preguem avui, doncs, perquè
les famílies, els sacerdots, els diaques i els consagrats i consagrades visquin amb joia el seu
camí, el camí que s’ha d’anar desenvolupant al llarg de tota la vida i que ens ha de dur a Ell.

https://www.diarideterrassa.com/opinion/2022/05/10/jornada-de-pregaria-per-les-vocacions/
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REUS

Anna González

Comencen les prospeccions 
arqueològiques en els terrenys 
que REDESSA té a la Central In-
tegrada de Mercaderies (CIM) el 
Camp, situats a l’avinguda Mer-
caders número 4. Les prospec-
cions s’iniciaran demà i perme-
tran a l’empresa plantejar-se les 
diverses opcions per a aquestes 
parceles, que anirien des de lici-
tar el dret de la superfície fins a 
la subhasta pública. 

El terreny al qual es duran a 
terme les prospeccions es tracta 
d’una parcel·la que es troba an-
nexa a una altra, on actualment 
es troba l’empresa GOmotor, un 
centre multimarca de 6.000 m2. 

En aquesta s’hi van localitzar 
diverses restes arqueològiques, 
com un jaciment del neolític, 
restes arquitectòniques d’una 
vil·la romana i una necròpolis 
que s’hauria començat a utilitzar 
en l’antiguitat tardana i s’hauria 
expandit fins a l’època visigòtica. 

Amb aquestes troballes, els 
Serveis Territorials de Cultura 
de Tarragona van indicar a RE-
DESSA que s’han de dur a terme 
una sèrie de treballs arqueolò-
gics abans de fer qualsevol al-
tra actuació. Aquest, però, és el 
procediment habitual que ja s’ha 
dut a terme en tots els terrenys 
d’aquesta zona.

Pel que fa al procediment de 

les prospeccions, el primer pas 
serà fer un decapatge de tota la 
superfície per tal de localitzar o 
descartar la presència de restes 
arqueològiques. En el cas que 
se’n trobin, s’haurà de dur a ter-
me una excavació sota la super-

visió d’un arqueòleg especialista 
en la cronologia que pertoqui i, 
posteriorment, el Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya indica-
rà els passos a seguir a l’empre-

sa municipal. Un cop finalitzi el 
procediment de les prospecci-
ons, i en el cas que no es trobin 
restes arqueològiques, l’empresa 
podrà decidir si treurà els ter-
renys a concurs o a subhasta pú-
blica, entre altres opcions.

La CIM el Camp va ser promo-
guda per Cimalsa, una empresa 
de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’objectiu d’oferir un espai 
amb condicions òptimes d’ubi-
cació i servei per a les empreses 

de transport de mercaderies per 
carretera. Posada en marxa el 
2007, la central està situada en 
un punt estratègic de la xarxa 
viaria entre els eixos AP-7, T-11 
i A-7, i a prop de l’aeroport de 
Reus. Ocupa un recinte tancat 
de 42 hectàrees, amb control 
d’accessos que garanteixen la 
seguretat de les empreses instal-
lades. Els propietaris estan cons-
tituïts en una Supracomunitat de 
Propietaris.

A la parcel·la annexa s’hi 
van localitzar diverses 
restes arqueològiques, 
com una vil·la romana

GERARD MARTÍ
EMPRESA

REDESSA inicia 
prospeccions 
arqueològiques 
als terrenys de la 
CIM el Camp
Els treballs permetran que l’empresa decideixi 

què es farà amb aquestes parcel·les

Parcel·la de REDESSA, ubicada a la CIM el Camp, en la qual es duran a terme les prospeccions arqueològiques.

Primer es durà a terme 
un decapatge, per a 
descartar o localitzar 
restes arqueològiques

Redacció

El president de la Cambra d’Es-
panya, José Luís Bonet, va ser 
l’encarregat de descobrir la placa 
commemorativa de la campanya 
de Mecenatge que la Cambra 
de Comerç de Reus va realitzar 
l’any 2020 per fer front a les 
conseqüències de la pandèmia. 

46 empreses i institucions van 
donar suport a aquesta iniciati-
va per a confortar la corporació 
en un dels moments més trans-
cendents de la seva història. Per 
perpetuar la generositat dels 
participants, la placa s’ha instal-
lat al vestíbul de l’edifici de la 
Cambra i reprodueix el nom de 

tots els col·laboradors. El pre-
sident de la corporació, Jordi 
Just, va voler subratllar, en la 
seva intervenció, la importància 
d’aquesta aportació que ha estat 
determinant per mantenir l’ac-
tivitat en un moment de tanta 
dificultat provocat per la pandè-
mia. Abans de la descoberta, i a 

la sala d’actes de l’edifici corpo-
ratiu, José Luís Bonet va pronun-
ciar una conferència que va ser-
vir per dibuixar algunes de les 
línies bàsiques que les cambres 
espanyoles en general, i la de 
Reus en particular, estan seguint 
per donar suport a empreses en 
l’actual situació econòmica.

CEDIDA

La Cambra estrena nova placa per 
recordar la campanya de mecenatge

ECONOMIA

La campanya es va dur a terme per a fer front a les conseqüències de la pandèmia

El descobriment de la nova placa de la Cambra de Reus.

ENSENYAMENT

L’alumna de La Salle de Reus Alba Riera 
Flores ha estat premiada en la convocatò-
ria per a l’any 2021 dels Premis de Recer-
ca Jove (PRJ), que convoca anualment la 
Generalitat de Catalunya, per a fomentar 
l’esperit científic del jovent. Riera ha fet 
una investigació sobre les desigualtats de 
gènere dins les presons espanyoles. 

Sota el títol Les veus silenciades del 
sistema penitenciari espanyol, l’alumna 
va fer un exhaustiu estudi partint de la 
hipòtesi que a les presons espanyoles, 
així com a tants altres àmbits, hi ha una 
forta desigualtat i discriminació cap a les 

dones. A partir d’entrevistes en profun-
ditat realitzades a diferents agents impli-
cats i amb el pertinent buidat qualitatiu, 
va determinar que la hipòtesi quedava 
més que validada i que, per tant, i mal-
auradament, a nivell social i en qüestions 
d’igualtat de gènere, encara hi ha molta 
feina per fer. L’alumna es va trobar amb 
preses, expreses, voluntaris i voluntàries 
de presó, funcionaris i funcionàries, fins i 
tot, a les polítiques Carme Forcadell, Do-
lors Bassa i Meritxell Borràs.

La professora encarregada de tutorit-
zar el treball ha estat Maria Escoda.

Alba Riera, alumna de La Salle de Reus, guardonada  
amb el Premi de Recerca Jove de la Generalitat

CEDIDA

Truca al 977 21 11 54

publicitat@mestarragona.com
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Una catedral de tenebres
El Festival Llums d’Antiga, organitzat per l’Auditori, va tenir el proppassat 5 de maig un imponent concert de clausura a l’església de Sant Pau del
Camp, protagonitzat per la formació vocal belga Graindelavoix, sota la direcció de Björn Schmelzer. El programa, els responsoris de tenebres de
Carlo Gesualdo, va suscitar tanta expectació que les entrades feia molts dies que estaven exhaurides. Graindelavoix van replicar l’èxit majestuós
que ja havien obtingut fa dos anys a la basílica del Pi.

Graindelavoix

Carlo Gesualdo és un dels compositors més importants del Renaixement, amb una producció madrigalística que rivalitza amb la de Monteverdi. Els
responsoris de tenebres són peces vocals destinades a la litúrgia de setmana santa per a dijous, divendres i dissabte. Graindelavoix van interpretar
els corresponents a dijous i divendres. Però Gesualdo no va ser l’únic compositor present a Sant Pau del Camp, ja que per encàrrec de l’Auditori,
Graindelavoix van estrenar el psalm Miserere mei deus, amb música composta per Joan Magrané, que va tancar la primera part. El concert el va
cloure el mateix psalm, però amb música de Gesualdo, com si fos un joc de miralls.

Sovint s’ha dit que la música de Gesualdo sona estranyament moderna, gairebé del segle XX, segons com. Les harmonies són plenes de
dissonàncies i s’expressen en escriptura netament contrapuntística, seguint l’stile antico o prima prattica, en una època en què la moda era la
seconda prattica, impulsada per Monteverdi. Gesualdo, el príncep compositor i assassí —va matar la primera dona i el seu amant en descobrir-los en
flagrant delicte— era un noble amb poder, diners i contactes, de manera que no va tenir mai cap necessitat de fer música per guanyar-se la vida o per
plaure a ningú. Aquesta posició avantatjada li va permetre compondre amb total llibertat, seguint únicament el seu gust i criteri, sense doblegar-se a
corrents, modes o tendències vigents. El resultat és una producció imponent que encara avui ens fascina. Al segle XX, Igor Stravinsky es va declarar
un fervent admirador de Gesualdo.

Cantar a cappella durant dues hores i mitja és un tour de force estratosfèric

Els responsoris de tenebres són l’obra culminant de Gesualdo. Escrits després dels sis llibres de madrigals i publicats el 1611 —dos anys abans de
morir—, són el pinacle de la seva música, fruit d’anys d’aprenentatge i experiència compositiva. Probablement van tenir un únic destinatari, el mateix
autor, que va preveure fer-los interpretar de manera privada al castell de Gesualdo, prop de Nàpols.

Més de quatre-cents anys després, el públic assistent a Sant Pau del Camp va tenir el privilegi d’escoltar aquests responsoris en una interpretació
magnífica. D’antuvi, cal dir que cantar a cappella durant dues hores i mitja és un tour de force estratosfèric, del qual, però, no es va percebre ni un bri
de fatiga per part dels cantaires. No és sobrer fer èmfasi en l’afinació, impol·luta, el primer escull de la música vocal a cappella. Schmelzer, armat
amb el diapasó, va donar a l’entrada de cada cant les notes de cada veu i els cantaires van entonar de manera nítida i amb aparent facilitat. Les veus
es van amalgamar amb molta correcció, però la de la soprano Teodora Tommasi va sobresortir en excés per damunt les altres, especialment a la
primera part del concert. En molts moments va semblar com si fossin peces per a soprano i acompanyament. Malgrat això, els vuit cantants van
mostrar una unitat compacta sense ser monolítica, un engranatge molt ben greixat que va fer emanar llum de les tenebres.

La música de Joan Magrané va sonar més conservadora, més tradicional que la de Gesualdo

Curiosament, la música de Joan Magrané va sonar més conservadora, més tradicional, per dir-ho així, que la de Gesualdo. Les harmonies que el
compositor de Reus fa servir en el seu Miserere mei deus són més consonants, i el resultat va ser una peça tranquil·la i serena, sense cap
estridència, a diferència de les tenebres gesualdianes, que, potser marcades per una vida carregada de culpa, sonen amb un punt d’agressivitat, de

https://www.nuvol.com/musica/classica/una-catedral-de-tenebres-253982


conflicte interior irresoluble, com una exploració dels racons més foscos d’una ànima turmentada.
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"Alta participació" en el segon festival de
Gòspel de Vidreres - Diari de Girona
El Teatre Casino i l’església s’han convertit en l’epicentre de la proposta cultural que, segons el
regidor de cultura i festes Francesc Baltrons, «ha estat un èxit veure com s’han omplert els
concerts proposats per aquesta segona edicióa». 

El festival va començar el divendres 6 de maig, amb una exhibició de gòspel contemporani i
tradicional amb el grup Barcelona Gòspel Messengers. 

El 7 hi havia un taller de gòspel obert a tothom a càrrec de la cantant sud-africana Karol Green.
Tot seguit es va poder gaudir de la representació de Gòspel Choir a càrrec de Karol Green &
Soul Choir, un cor de gòspel format per cantants amb una llarga experiència en cors d’arreu de
Catalunya escollits expressament per formar part d’aquest projecte que ofereix un repertori de
gòspel actual, black i funk. 

Més en clau local, la programació va oferir, el diumenge 8 de maig, una proposta que seguia
amb el gòspel contemporani i tradicional, gràcies al Cor Gòspel Girona. 

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/05/09/alta-participacio-segon-festival-gospel-65889433.html
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Ple total, en el segon festival de gòspel | x.c
| Societat | El Punt Avui
El segon Vidreres Gospel Festival ha tingut lloc aquest cap de setmana i s’han ocupat les 700
localitats gratuïtes previstes en els tres concerts programats. Barcelona Gospel Messengers i
Karol Green & Soul Choir van actuar divendres i dissabte al Teatre Casino La Unió, i Gòspel
Girona ho va fer diumenge a l’església de Santa Maria.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2137607-ple-total-en-el-segon-festival-de-gospel.html
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La Polifònica de Girona estrena "Dones a
veus" al Claustre de Sant Daniel de Girona -
Diari de Girona
La Capella Polifònica de Girona estrena dimecres Dones a veus, un concert de versions de
cançons catalanes protagonitzades, interpretades o compostes per dones catalanes els últims
anys. L’espectacle, obra del director de La Polifònica, Martí Ferrer, es presentarà a les 9 del
vespre al Claustre de Sant Daniel de Girona dins de la programació de Temps de Flors, i
l’entrada serà amb taquilla inversa.

Algunes de les peces que s’hi podran escoltar són d’artistes com Sílvia Pérez Cruz, Clara Peya,
Roba Estesa, Joan Miquel Oliver o Judit Neddermann. Aquestes cançons es mostraran en
diàleg amb clàssics de la Nova Cançó com L’estaca de Lluís Llach, en un arranjament de Josep
Viader, o Al vent de Raimon, versionat per Antoni Ros-Marbrbà. També s’hi estrenarà la versió
coral de 23 de gener, de Josep Tero, en homenatge a les víctimes civils de la guerra.

Record a les víctimes d’Ucraïna

A més, amb la interpretació de les cançons s’hi alternarà la lectura de textos de la periodista
bielorussa Svetlana Aleksiévitx, extrets del seu llibre La guerra no té cara de dona (Raig Verd
Editorial). En aquesta obra, l’autora dona veu al record i la memòria de centenars de dones que
van lluitar a les files de l’Exèrcit Roig a la Segona Guerra Mundial.

Amb la incorporació al concert de les paraules de Svetlana Aleksiévitx, la Polifònica explica que
vol aportar «un pensament per a les víctimes de les guerres actuals i, especialment, per a les del
conflicte d’Ucraïna».

Segons el director de la Polifònica, la idea original sorgeix de quan Ferrer va assistir a una gala
dels premis Enderrock l’any 2019 i va escoltar la interpretació de Cara a cara de Clara Peya.
Amb tot, una beca Kreas de l’Ajuntament de Girona va permetre a Martí Ferrer «escriure els
arranjaments amb temps i en condicions», segons va declarar. A més, el director va revelar que
el treball aviat veurà la llum en forma de llibre, en una edició conjunta de Ficta Edicions i la
Polifònica de Girona.

La Polifònica detalla que l’entrada al concert serà gratuïta, però s’hi establirà una taquilla
inversa, la recaptació de la qual es destinarà íntegrament a la conservació del Monestir de Sant
Daniel.

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/05/09/polifonica-girona-estrena-dones-veus-65869964.html
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Sembla que la frase clàssica 
de sant Agustí està treta del seu 
comentari del Salm 72, que fa ai-
xí: «Aquell que canta lloances, no 
solament lloa, sinó que també lloa 
amb alegria; el que canta lloances 
no només canta, sinó que també 
estima qui canta. En la lloança, hi 
ha una proclamació de reconei-
xement; en la cançó de l’amant, 
hi ha amor.» Aquesta dita és més 
completa que la clàssica que se li 
atribueix.

L’amistat, com tot amor 
humà, ha de ser fecunda

JOAN GUITERAS I VILANOVA
Canonge emèrit del Capítol Catedral de 
Barcelona / secretaria@catedralbcn.org

A PROPÒSIT DE...P-J YNARAJA
Sacerdot del Montanyà
ynaraja@gmail.com

A Déu li agrada la música

La música té una importància 
especial en la vida humana. La can-
çó popular ha esdevingut cabdal 
en les celebracions religioses. Als 
fidels, els agrada cantar. La nostra 
terra ha tingut un gran assortiment 
de cants de fa temps. Molts poe-
mes de Mossèn Cinto han estat 
musicats i cantats a les esglésies. 
Alguns grups han sentit una atrac-
ció especial per la música grego-
riana...  Als temples, no és difícil 
sentir el so de la guitarra, però el 
més adient és l’orgue.

Narciso Yepes va dir, a una pe-
riodista, que ell gaudia de debò 
amb la música, compartint amb el 
públic emocions estètiques, però 
que no busca l’aplaudiment; quan 
arriba l’ovació, sempre se sorprèn i 
afegeix una confidència molt espe-
cial: «Li confessaré quelcom més, 

quasi sempre toco realment per a 
Déu.» Diu «quasi sempre», perquè 
alguna vegada es pot distreure. 
L’entrevistadora li fa una pregunta 
curiosa: «I... a Déu, li agrada la mú-
sica?» «Li encanta! Més que la meva 
música, el que li plau és que jo li de-
diqui la meva atenció, la meva sen-
sibilitat, el meu esforç, el meu art... 
el meu treball. Tocar un instrument 
tan bé com un sap i, conscient de 
la presència de Déu, és una forma 
meravellosa de pregar, d’orar. Ho 
tinc ben comprovat.»

Parlant del cant, s’atribueix a 
sant Agustí: «El que canta prega 
dues vegades»; una expressió que 
no es troba en cap dels seus escrits, 
però d’on surt aquesta frase? El sant 
bisbe va escriure sis llibres dedi-
cats a la música en forma de diàleg 
entre un mestre i el seu deixeble. 

Sant Agustí: «Qui canta 
prega dues vegades»

Oberts a l’amistat

A la Llobeta, sovint, a les reuni-
ons de tema improvisat dels dis-
sabtes a la nit, més d’una vegada 
m’havien preguntat: «No creus que 
l’amistat entre un noi i una noia 
pot degenerar en enamorament?» 
«No, de cap manera, si això passa 
no és degeneració, és canvi. Tots 
dos amors són diferents i tots dos 
són bons.»

Aquest no és el moment d’ex-
plicar les característiques de l’en-
amorament, tot i que ho tindré en 
compte. L’enamorament, si creix, 
es dirigirà i culminarà en l’estat ma-
trimonial. La seva vivència cremarà 
a l’interior de la família, que serà a 
la vegada forn i frontera.

L’amistat ha de ser oberta i com-
partida perquè, d’altra manera, es 
quedarà en pur companyerisme o 

caurà en la complicitat.
Abans de continuar, perme-

teu-me que posi algun exemple 
emblemàtic cristià. Francesc i 
Clara, Teresa d’Àvila i Joan de la 
Creu. Vicenç de Paül i Lluïsa de 
Marillac. Ignasi de Loiola i Francesc 
Xavier. Perpètua i Felicitat. L’espai 
del qual disposo no em permet 
afegir-ne més, però no puc dei-
xar de recomanar la descripció de 
l’amistat, el fonament i l’amor mutu 
que es van professar Basili Magne 
i Gregori Nazianzè. Són dos sants 
del segle IV, bisbes tots dos i decla-
rats doctors de l’Església. El 2 de 
gener sempre gaudeixo llegint la 

descripció que fa el mateix Gregori 
de la seva amistat amb Basili, a la 
segona lectura de l’Ofici Diví propi 
d’aquesta celebració. És una expli-
cació meravellosa del que suposa-
va i facilitava el seu quefer cristià.

Cal dir que l’amistat, com tot 
amor humà, ha de ser fecunda i 
no s’ha de tancar en la relació per-
sonal mútua i exclusiva. Si una de 
les característiques de l’amor ma-
trimonial és estar obert a la fertilitat 
biològica, paral·lelament, l’amistat 
l’haurà d’exercir en l’àmbit missio-
ner i caritatiu. Altrament és ego-
isme satisfet i compartit.

Sens dubte, la sociabilitat podrà 
ser inicialment companyonia i en 
aquest terreny germinarà l’amor 
generós. L’egoisme impedeix que 
neixi l’amor autèntic.

SABER ESCOLTAR
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viviu en els vostres pecats ... Si l’es-
perança que tenim posada en Crist 
no va més enllà d’aquesta vida, som 
els qui fem més llàstima de tots els 
homes» (1Co 15,14.17.19).

Els relats de la resurrecció i les 
aparicions de Jesús són per a no-
saltres i arriben a nosaltres. Per Pas-
qua l’Església canta: «Avui és el dia 
en què ha obrat el Senyor.» Aquest 
dia encara és viu, i els cristians en 
som testimonis.

Ho són els bisbes de Girona i, 
naturalment, tots els altres.

Potser ha arribat l’hora 
de recordar que estem 
cridats a viure la 
«perfecció» aquí 
a la terra

El bisbe Francesc de Girona, 
suara traspassat, en l’escrit per al 
dia del Seminari d’aquest any, deia: 
«Personalment considero que les 
causes més importants [de la man-
ca de vocacions al presbiterat] són 
la feblesa de l’experiència de la tro-
bada amb Jesucrist, i la poca vitali-
tat de les comunitats parroquials.» 
Justament, el seu lema episcopal 
era «Perquè tingueu vida». Vida de 
fe en el Ressuscitat, com diu l’epí-
leg de l’Evangeli segons Joan: «Els 
[senyals] que hi ha aquí han estat 
escrits perquè cregueu que Jesús 
és el Messies, el Fill de Déu, i, cre-
ient, tingueu vida en el seu nom.» 
Vida en l’experiència personal, i 
també en la comunitària.

El bisbe emèrit Carles, sorto-
sament entre nosatres, té per le-
ma «La veritat us farà lliures» (Jn 

8,32). Entenc que és «la veritat de 
l’evangeli» (Ga 2,14), «l’evangeli que 
us salva» (Ef 1,13), «la paraula de la 
veritat… que creix i dona fruit en tot 
el món» (Col 1,5-6), que ens allibe-
ra de la mentida i de la mort. «Tot-
hom qui peca és esclau» (Jn 8,34), 
però el Fill ens fa lliures de debò, 
fills adoptius del Pare, com va dir 
el Ressuscitat a Maria Magdalena: 
«Ves a trobar els meus germans i 
digues-los: Pujo al meu Pare, que 
és el vostre Pare» (Jn 20,17).

L’anterior bisbe (1973-2001), 
Jaume, té un lema veritablement 
sintètic, Surrexit Dominus, «El Se-
nyor ha ressuscitat», que fa diana 
en el nucli central de la fe: «Si Crist 
no ha ressuscitat, la nostra predi-
cació és buida, i buida és també la 
vostra fe ... si Crist no ha ressusci-
tat, la vostra fe és il·lusòria, encara 

Per Pasqua l’Església 
canta: «Avui és el dia en 
què ha obrat el Senyor»

La corrupció, a l’infern?

Fa uns dies, una alumna de reli-
gió va compartir a la classe: «Ens ha 
dit la catequista que l’infern no exis-
teix.» Segurament, la catequista 
volia corregir una imatge deforma-
da de l’infern, però el resultat va 
ser que l’alumna es va quedar amb 
una afirmació contrària al Magisteri 
de l’Església. Quan els alumnes em 
pregunten si els ateus aniran a l’in-
fern, els comparteixo el vídeo del 
papa Francesc en què en parla.

El Compendi explica magistral-
ment com es concilia l’existència 
de l’infern amb la infinita bondat 
de Déu: «És el mateix home qui, 
amb plena autonomia, s’exclou 
voluntàriament de la comunió amb 
Déu si, en el moment de la pròpia 
mort, persisteix en el pecat mortal, 
rebutjant l’amor misericordiós de 
Déu» (n. 213). I sant Agustí ensenya: 

«Déu, que et va crear sense tu, no et 
salvarà sense tu.» Per tant, no hem 
estat creats per ser «marionetes»; 
Déu és tan respectuós amb la nos-
tra llibertat que no ens obligarà a 
viure eternament amb Ell si nosal-
tres no ho volem. 

Dante Alighieri, a la Divina Co-
mèdia, al capítol dedicat a l’infern 
el descriu com una sèrie de cer-
cles que s’enfonsen, apropant-se 
progressivament a Satanàs segons 
la magnitud dels pecats dels con-
demnats. Els que hi surten més mal 
parats —més que els assassins, els 

heretges, els lladres, els adúlters— 
són els corruptes.

Però, com podem estimar el 
corrupte? Diu el papa Francesc: 
«Estimar-lo bé és buscar de dife-
rents maneres que deixi d’oprimir, 
és prendre-li aquest poder que no 
sap utilitzar i que el desfigura com 
a ésser humà» (Fratelli tutti, n. 241)

Moltes vegades m’han vingut 
al cap les paraules d’un prelat: «La 
perfecció al Cel!» Ara bé, no exis-
teix el perill que sota aquesta afir-
mació es puguin justificar tot tipus 
de pecats i d’abusos? Potser ha ar-
ribat l’hora de recordar que estem 
cridats a viure la «perfecció» aquí a 
la terra, a ser sants, a «portar el Cel» 
al nostre entorn i a unir-nos, amb 
el papa Francesc, a una «croada» 
contra la corrupció, començant pel 
si de l’Església. 

LA SAL DE LA TERRA

Resurrecció 
segons els bisbes

DES DEL MONESTIR

IGNASI DÍAZ 
Professor de Religió
catòlica d’Institut públic
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JAUME GABARRÓ
Monjo de Solius
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