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L’exèrcit ucraïnès reclama ajuda al Papa
des de l’“infern” de Mariúpol
“M’adreço a vostè a la recerca d’ajuda: ha arribat el moment que només les oracions ja no són
suficients”. Així comença la carta que ha escrit al papa Francesc el comandant de la 36a brigada
d’infants de Marina ucraïnesos, Serguí Volina, que està defensant Mariúpol. L’exèrcit ucraïnès
està fent una crida directament al Pontífex per reclamar ajuda concreta per a aquesta ciutat
portuària assetjada per les tropes russes. Segons li diu, s’ha convertit en “l’infern sobre la terra”.

Concretament, Volina apressa el Papa que intervingui per evacuar els civils que encara són a
Mariúpol –on encara quedarien unes 100.000 persones– i salvi la seva vida “de les mans de
Satanàs, que vol cremar tots els éssers vius”.

“Les oracions ja no són suficients”, diu un combatent ucraïnès en una
carta al Pontífex

“Vostè segur que ha vist de tot en aquesta vida. Però estic segur que no ha vist mai el que ara
està passant a Mariúpol", afirma el militar, que confessa que és ortodox i no catòlic, a Jorge
Mario Bergoglio. “No tinc temps per descriure tots els horrors del que veig cada dia –continua–.
Dones amb nens vivint en búnquers. Tenen fred i estan famolencs. Cada dia estan sota el foc de
l’aviació enemiga. Els ferits moren cada dia perquè no hi ha medecines, ni aigua, ni menjar”.

No és l’única petició que ha rebut Francesc aquests dies directament de representants
ucraïnesos. Ivan Fedorov, l’alcalde de la ciutat de Melitòpol, una localitat situada relativament a
prop de Mariúpol que ha caigut a mans de les tropes russes, ha reclamat al Pontífex que
intercedeixi amb el president rus, Vladímir Putin, per garantir corredors humanitaris per a la ciutat
al mar d’ Azov.

Fedorov ha convidat el Pontífex al país i ha promès que en garantirà la
seguretat

Fedorov va ser segrestat a començaments de març per les tropes russes i poc després alliberat
en un intercanvi de presos. “Van ser sis dies perillosos perquè vaig entendre que la meva vida i
les vides dels civils no valen res per als russos”, va reconèixer en una entrevista per al diari italià
Il Messaggero , descrivint les hores de “durs” interrogatoris durant la seva detenció. Aquests dies
ha anat a Roma per participar en algunes de les cerimònies de Pasqua al Vaticà, i es va trobar
personalment dissabte amb Francesc i amb el cardenal secretari d’Estat, Pietro Parolin. “Volien
que fos un exemple del que passaria si no acceptàvem el que els russos volien”, va assegurar
Fedorov, dient que ha patit tortures psicològiques, però no físiques. Ahir Fedorov es va reunir
amb polítics italians, com el secretari del Partit Demòcrata, Enrico Letta, o el president del
Parlament, Roberto Fico.

La guerra a Ucraïna ha enfosquit les celebracions de Setmana Santa de la Santa Seu i ha
arribat a causar una veritable ensopegada diplomàtica després que el Vaticà es veiés forçat a
canviar un dels textos del viacrucis de Divendres Sant després de rebre crítiques per haver unit
una dona russa i una ucraïnesa en una de les medi tacions.

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220420/8208247/l-exercit-ucraines-reclama-ajuda-papa-des-l-infern-mariupol.html


Fedorov, com el president Volodímir Zelenski, ha convidat el Pontífex al país i ha promès que en
garantirà la seguretat. El Papa ja ha dit que està disponible per anar a Kíiv si la seva presència
pot ajudar a resoldre el conflicte, però fins ara els seus intents de mediació i les seves peticions
perquè acabin els combats no han tingut èxit. En el seu missatge previ a la benedicció urbi et
orbide Diumenge de Resurrecció, el Papa es va referir a l’amenaça d’una guerra nuclear i va
tornar a reclamar posar fi a aquesta guerra “cruel i insensata”.
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n L’Ajuntament d’Avià, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal 
del Berguedà, han posat en servei la 
primera àrea pública condicionada 
amb serveis per autocaravanes del 
municipi. Està situada a l’aparca-
ment que hi ha just davant de l’esco-

la Santa Maria d’Avià i està dotada 
d’un punt d’aigua, electricitat i un 
servei per descarregar aigües grises 
i negres. Aquest nou espai dona res-
posta a la creixent demanda d’esta-
cionament de pernoctació per a au-
tocaravanes i vehicles camperitzats. 

Els dies laborables en època es-
colar només es poden ocupar les 5 
parcel·les destinades a vehicles cam-
per. L’aparcament és compartit amb 
el personal del centre educatiu i no-
més el poden utilitzar els vehicles au-
toritzats. Els caps de setmana, dies 
festius i períodes de vacances es po-

dran utilitzar totes les places. 
L’estada màxima permesa és de 

48 hores i tots els serveis són gratuïts 
(estacionament, aigua i descàrrega 
d’aigües grises i negres) excepte la 
llum. Per disposar d’electricitat cal 
introduir 3 euros al moneder del 
born elèctric i triar el número d’en-
doll que es vulgui fer servir. 

Per omplir els dipòsits d’aigua po-
table s’haurà de connectar una mà-
nega, obrir l’aixeta i prémer el botó 
situat a dalt a l’esquerra. El sistema 
romandrà obert durant 5 minuts.  

Pel que fa a la gestió de les deixa-

lles, cal emprar la caseta de fusta que 
hi ha a la zona on hi ha els conteni-
dors de cadascuna de les fraccions. 
L’Ajuntament d’Avià demana als usu-

aris que es faci un triatge adequat de 
les deixalles dipositant cada fracció 
en el seu contenidor corresponent 
per poder fer un reciclatge correcte. 

Avià estrena la primera àrea 
per a autocaravanes del poble

REDACCIÓ. AVIÀ

u L’aparcament serà 
compartit amb el personal 
de l’escola Santa Maria d’Avià 
durant el període lectiu

La nova àrea per autocaravanes d’Avià AJ. D’AVIÀ

Una exposició reconeix tres obres de la 
regió central en temps de l’abat Oliba

n El monestir de Sant Llorenç de 
Guardiola de Berguedà, l’església 
de Santa Maria de Matadars del 
Pont de Vilomara i el castell de Boi-
xadors de Sant Pere Sallavinera són 
els protagonistes d’una exposició 
que destaca el valor patrimonial 
dels monuments i els contextualit-
za en l’època d’abat Oliba, una figu-
ra amb una notable influència en 
les comarques centrals entre els se-
gles XX i XI. 

El monestir de Sant Llorenç va 
acollir ahir la inauguració d’una 
iniciativa de la Diputació de Barce-
lona. La mostra serà itinerant i ro-
mandrà en aquest punt fins al vol-
tant de Sant Joan. L’exposició cons-
ta de plafons amb explicacions i 
imatges així com de recursos au-
diovisuals. 

Hi ha quatre espais diferenciats: 
els tres que destaquen les caracte-
rístiques arquitectòniques i funci-
onals de cada monument i exposen 
la tasca de restauració del Servei de 
Patrimoni de la Diputació, i un al-

tre que dóna a conèixer la figura 
d’Oliba i exposa el context polític, 
social i econòmic del període en 
que va viure. 

En la inauguració de la mostra, 
l’alcalde de Guardiola de Bergue-
dà, Josep Lara, va agrair que s’hagi 
escollit aquest monument per es-
collir la ruta, i va recordar que s’ha 
convertit en un centre cultural neu-
ràlgic a la comarca. En la mateixa lí-

nia, Pere Pons, diputat d’Infraes-
tructures de l’ens provincial, va po-
sar en valor que, a part d’haver-se 
recuperat, sigui un espai «amb 
vida». 

Oliba (971 -1046) va ser abat, 
bisbe de Vic, comte de Berga i Ri-
poll i fundador del monestir de 
Montserrat. Joan Closa, comissari 
de l’exposició, va comentar que  
Oliba va ser un dels precursors de 
la romanització i el cristianisme, a 
part de tocar els tres centres de po-
der que predominaven en aquells 
moments: la noblesa, els mones-
tirs i les esglésies, representats en 
els tres monuments ja esmentats. 

L’exposició al monestir de Sant 
Llorenç és una síntesi de la mostra 
que es va poder visitar a la seu cen-
tral de la Diputació, a l’edifici Can 
Serra, durant els mesos de febrer i 
març de l’any 2020, però que a cau-
sa de la pandèmia del coronavirus 
va haver de tancar les seves portes, 
i que després va poder visitar-se vir-
tualment a la pàgina web del Servei 
de Patrimoni Arquitectònic Local.

u La mostra itinerant destaca el valor patrimonial d’un monestir, un castell i una església del romànic
GUILLEM CAMPS. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

D’esquerra a dreta, Pere Pons, Josep Lara i Joan Closa GUILLEM CAMPS

L’abat Oliba toca els 
tres centres de poder 
representats en la 
mostra: la noblesa, els 
monestirs i les esglésies

El PSC demanarà 
al Govern si 
preveu desplegar 
la fibra òptica a 
tota la comarca
REDACCIÓ. BERGA

n El grup del PSC presentarà una 
bateria de preguntes al Govern de 
la Generalitat sobre quina previ-
sió té amb el desplegament de la 
fibra òptica al Berguedà. La for-
mació recorda que l’executiu es va 
comprometre l’any 2020 a portar-
la als 31 municipis de la comarca, 
i ara demana que no s’incomplei-
xi aquesta promesa. 

Tal com va recollir aquest diari 
en l’edició del passat dilluns, la 
Generalitat treballa ara en el des-
plegament de la fibra en tres trams 
diferents: entre Guardiola i Caste-
llar de n’Hug, entre Guardiola i 
Gósol i entre Cercs i Vilada.  

Un cop s’hagin executat aques-
tes actuacions al voltant d’un 95% 
de la població berguedana dispo-
sarà d’aquest servei del Govern, 
però encara en quedaran fora di-
versos micropobles. En aquest 
sentit, el partit assegura que «en 
totes les reunions, sempre s’havia 
acordat el desplegament, total i 
integral, dels 31 municipis, com 
no pot ser d’altra manera». 

COL·LABORA

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DEAMB EL SUPORT DE

PATROCINAPATROCINA

MÚSICA - EL CLUB DE LA CANÇÓ

SANTABÁRBARA
‘Le llamaba Charly...’ i aviat farà 50 anys

dijous, 21 d’abril de 2022
19 h - KURSAAL - Sala Petita

Santabárbara eren Enric Milian, Alberto López i Mario Balaguer. Els dos últims ens van 
deixar fa temps, però l’ànima del grup va perviure en la veu i les cançons de l’Enric 
Milian. Des de fa anys, les fa volar de nou als escenaris i ens torna a emocionar acom-
panyat per dos grans músics, Jerónimo Martínez i Carlos Rodas. 
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Almenys sis persones van morir ahir i setze 
més van resultar ferides en tres explosions 
en una escola de secundària a Kabul, a 
l’Afganistan. La comunitat on va tenir lloc 

l’atemptat és de la minoria ètnica hazara, de 
la branca islàmica xiïta, que sovint pateix 
els atacs de grups sunnites com l’Estat 
Islàmic. La minoria també ha sigut blanc 

d’atacs dels talibans, que ostenten el poder 
al país des de l’agost del 2021 i que han 
negat diverses vegades acusacions sobre 
discriminació i abusos contra els hazares.

SIS MORTS EN  
UN ATEMPTAT  
A KABUL

Disculpa de Johnson,  
que s’escuda en Ucraïna

racions en què assegurava que no 
s’havien trencat les regles anticovid 
a Downing Street], que no se’m va 
ocórrer llavors ni posteriorment 
que una reunió a la Sala del Gabinet 
[la breu festa d’aniversari, amb pas-
tís inclòs, per la qual ja ha rebut la 
primera multa] just abans d’una re-
unió vital sobre l’estratègia de co-
vid, podria suposar un incompli-
ment de les normes. Repeteixo que 
va ser el meu error i demano discul-

pes per això sense reserves. Respec-
to el resultat de la investigació po-
licial que encara està en curs i no-
més puc dir que respectaré la seva 
presa de decisions”. 

Així Johnson també va avançar 
que, encara que rebi més multes, no 
té cap intenció de dimitir. Entre al-
tres raons perquè, va dir, “és preci-
sament perquè sé que tanta gent es-
tà enfadada i decebuda que sento 
encara més l’obligació de complir  

amb les prioritats del poble britànic 
i de respondre amb les millors tra-
dicions del nostre país a l’atac bàr-
bar de Putin contra Ucraïna”. Una 
ziga-zaga verbal que li ha servit per 
tornar a situar la pilota en el terreny 
en què millor es mou els darrers me-
sos, i que sens dubte li ha salvat la 
pell: la guerra d’Ucraïna. “Estic lide-
rant el món contra Putin”, va pro-
clamar en un moment d’excitació 
mentre contestava a una diputada 
laborista si el seu dia mil a Downing 
Street seria, també, el seu últim dia.  

El fantasma d’una dimissió 
Ni de lluny, però. El debat, sorollós 
i acolorit des del punt de vista del 
llenguatge, com en les grans ocasi-
ons del gran teatre de Westminster, 
va ser una altra exhibició del fron-
tó polític en què s’ha convertit la 
cambra, on els conservadors comp-
ten amb una majoria de 75 diputats. 
Per aquesta raó, la sessió que tindrà 
lloc demà, en què es debatrà i es vo-
tarà si el Parlament ha d’investigar 
el possible engany deliberat de Bo-
ris Johnson a la cambra, serà poc 
més que una representació per a la 
galeria del refinat art de la retòrica 
dels diputats.  

Perquè els conservadors, de mo-
ment, no faran el pas. Johnson, 
doncs, continua fora de perill. Els 
pròxims dies, si li imposen més mul-
tes, i sobretot les pròximes setma-
nes, en funció del resultat de les mu-
nicipals del 5 de maig, el vent podria 
tornar a bufar en contra i arrossegar 
de nou el cap de govern al centre de 
la diana. Si hi hagués catàstrofe 
electoral, la situació a Ucraïna 
s’hauria d’agreujar encara molt més 
perquè li servís d’excusa. Les en-
questes d’opinió, fins ara, no perdo-
nen Johnson i, si tenen translació a 
les urnes, el seu partit començarà a 
pensar com desfer-se’n.e

El primer 
ministre 
britànic, 
Boris Johnson, 
ahir a la tarda 
al Parlament. 
AFP

El ‘premier’ reitera els seus “errors” en el Partygate

Agra sessió a la cambra dels Co-
muns. Mil dies de Boris Johnson a 
Downing Street, mil dies des que va 
ser escollit primer ministre britànic 
i relleu de Theresa May, i l’aniversa-
ri el va haver de passar ahir a la tar-
da d’una manera prou habitual els 
darrers mesos: disculpant-se “pels 
meus errors”, segons les seves pa-
raules, en relació amb l’escàndol del 
Partygate, esquivant els atacs d’una 
oposició sense pietat i també el foc 
amic que li arribava des d’alguna po-
sició de la bancada pròpia.  

L’escàndol de les festes a 
Downing Street és de nou a l’agenda 
política britànica gràcies a la multa 
que el premier, la seva dona, Carrie 
Johnson, i el ministre del Tresor, 
Rishi Sunak, van rebre la setmana 
passada per haver participat en la 
festa d’aniversari de Johnson, el 19 
de juny del 2020, mentre el país en-
cara vivia en confinament i estaven 
prohibides les reunions socials. 
Mentre Scotland Yard continua una 
investigació que pot comportar més 
multes i més desgast per al primer 
ministre, Johnson va comparèixer 
per primer cop davant dels diputats 
després de rebre i pagar la multa. 
L’excusa oficial, però, era comuni-
car a ses senyories que havia parlat 
amb Joe Biden i altres líders occi-
dentals sobre la situació a Ucraïna. 
Però abans de procedir va mostrar-
se, un cop més, penedit.  

Johnson ha entomat la multa i el 
càstig, com ja va anunciar la setma-
na passada, i va voler dir una darre-
ra paraula: “Permeteu-me dir tam-
bé, no a manera de mitigació o excu-
sa, sinó únicament perquè explica 
les meves paraules anteriors en 
aquesta Cambra [es referia a decla-

LONDRES
QUIM ARANDA

La violència marca la Pasqua 
jueva i el Ramadà a Palestina

tina. Mitjans israelians apuntaven 
ahir que la responsable seria la Jihad 
Islàmica Palestina i també que Ha-
màs s’hauria desvinculat del llança-
ment en un missatge dirigit als medi-
adors egipcis, que en les últimes set-
manes han intentat evitar el llança-
ment de coets. El que està fora de 
dubte són els motius de l’atac: en els 
últims dies, la policia israeliana ha ir-
romput diverses vegades a l’Esplana-
da de les Mesquites de Jerusalem, el 
tercer lloc més sagrat de l’islam, i ha 
ferit més de 170 persones i n’ha detin-
gut més de 400. 

Des de divendres passat, les esce-
nes de violència s’han repetit a l’in-
terior de l’Esplanada i al voltant del 
recinte: palestins llançant pedres i 
focs artificials des de l’interior de la 
mesquita d’Al-Aqsa; policies armats 
irrompent al temple per detenir-los, 

trencant finestres i llançant gasos i 
bales de goma; agents dispersant a 
cops fidels que resaven pacíficament; 
àrabs tirant pedres contra autobusos 
o atacant jueus que resaven al Mur 
de les Lamentacions... I tot al 
mateix temps que arribaven a 
Terra Santa els primers pele-
grins cristians des de l’inici 
de la pandèmia. 

L’Oficina de la Presidèn-
cia palestina ha considerat 
aquests fets una “seriosa 
escalada i declaració de 
guerra”, mentre que Hamàs 
ha condemnat “les barbàri-
ques agressions dels soldats de 
l’ocupació contra els fidels” i ha 
promès el seu suport “en la lluita per 
Al-Aqsa”. Per la seva banda, el govern 
israelià ha assegurat que la policia no-
més ha respost a les agressions prèvi-
es de “centenars d’esvalotadors” i que 
el seu principal interès és permetre la 
llibertat de culte. “Els agents han ac-
tuat amb valentia en aquestes cir-
cumstàncies tan complexes, ja que 
tractaven amb persones violentes 

El llançament de dos coets contra ter-
ritori israelià des de la franja de Ga-
za dilluns al vespre ha sigut l’últim ex-
ponent d’una escalada de la violència 
a Terra Santa que coincideix amb la 
celebració del Ramadà, la Pasqua ju-
eva i la Setmana Santa cristiana, un 
fenomen que passa només cada tres 
dècades.  

Els projectils van ser destruïts pel 
sistema de defensa Cúpula de Ferro 
i no van causar víctimes, i l’exèrcit is-
raelià hi va respondre bombardejant 
suposades fàbriques d’armes de Ha-
màs a Gaza. Feia més de cent dies que 
no es llançaven coets contra Israel 
des de la Franja. L’atac no ha estat rei-
vindicat encara per cap facció pales-

JERUSALEM
P.J. ARMENGOU

que agafaven pedres i vares de ferro 
per fer mal a la llibertat de culte”, va 
dir divendres el ministre de Segure-
tat Pública, Omer Bar-Lev, que va afe-

gir que Israel “no té cap interès que 
el mont del Temple [el nom que 

els jueus donen a l’Esplanada] 
es converteixi en un epicen-

tre de violència que malme-
trà tant els fidels musul-
mans com els jueus al Mur 
de les Lamentacions”. 

Els xocs a Al-Aqsa venen 
precedits per quatre 

atemptats terroristes en els 
quals han mort catorze ciuta-

dans israelians i que han anat 
seguits per desenes d’incursions 

de l’exèrcit israelià a Cisjordània, en 
les quals han mort una vintena de pa-
lestins. La confluència religiosa 
d’aquests dies també juga un paper 
cabdal en la creixent tensió als llocs 
sants. Coincidint amb la Pasqua, 
grups radicals jueus han amenaçat 
amb sacrificar animals a l’Esplanada, 
on s’aixecava el Temple de Salomó, el 
lloc més sagrat del judaisme.e

Fidels 
musulmans 
caminant pels 
voltants de  
la mesquita 
d’Al-Aqsa.  
AMIR LEVY / GETTY

REGNE UNIT

PRÒXIM ORIENT
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L’enterrament del bisbe Francesc Pardo i un
cementiri musulmà | MATEU FRIGOLER
TEIXIDOR | El lector escriu | El Punt Avui
Fa pocs dies vaig sentir per la ràdio un jove musulmà que es queixava de l’Ajuntament de
Girona perquè no tenia un lloc on poder enterrar dignament els seus difunts. Un jove carregat de
raó que parlava un perfecte català (aquí tenim gent que hi viu de fa 50 anys i encara no el
parlen). Si aquest col·lectiu musulmà viu i treballa a Girona i la comarca, per què en el cas d’un
difunt han d’anar a enterrar-lo al País Valencià?

Quan vaig veure l’enterrament del bisbe gironí, amb tota la pompa i el seu panteó excavat a
l’interior de la catedral, com a cristià em va caure la cara de vergonya. La nostra estimada seu no
ha d’ésser un cementiri de bisbes. La catedral és patrimoni de tots els gironins i han d’ésser ells
els qui ho decideixin. Estic segur que amb una votació el Bisbat es quedaria amb un pam de
nas.

Jesucrist ens va donar el millor exemple enterrat en una cova dins un senzill sepulcre de pedra.
Si tots som fills d’un déu, per què uns tenen una catedral per panteó i altres ni un pam de terra
perquè hi reposin els seus éssers estimats?

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/23-lectorescriu/2128356-l-enterrament-del-bisbe-francesc-pardo-i-un-cementiri-musulma.html
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Sagrada 
Familia gratis 
para Jordis y 
Jordinas 

►Podrán visitar la 
basílica junto a un 
acompañante, para 
acercar el templo al 
público local. 

La Sagrada Familia de Barcelona 
ofrecerá el día de Sant Jordi acceso 
gratuito a todas las personas que 
se llamen Jordi y Jordina --y sus 
variantes en otros idiomas--, como 
hace tradicionalmente cada 23 de 
abril.

Quienes celebren su santo ese 
día podrán visitarla sin necesidad 
de reservar previamente y junto 
con un acompañante, ha explica-
do la Basílica en un comunicado 
este martes.

Con la voluntad de acercar la 
Sagrada Familia al público local, 
también ha organizado una visita 
ciudadana fuera del horario habi-
tual, así como una visita-taller en 
colaboración con la Associació 
d’Amics de la Gent Gran y la Fun-
dació Artenea Art i Teràpia dirigi-
da al colectivo de gente mayor del 
barrio de la Sagrada Família.

En la visita-taller, los participan-
tes realizarán un recorrido por la 
Basílica en el que descubrirán «la 
importancia de la luz y su signifi -
cado cargado de esperanza y sen-

tido vital», y crearán una instala-
ción artística con rosas de 
metacrilato que se expondrá en el 
balcón del Jubé.

Esta actividad se realizará los 
días 19, 20 y 21 de abril y acogerá 
al colectivo de la Associació 
d’Amics de la Gent Gran y a usua-
rios de diferentes residencias del 
barrio de la Sagrada Familia.

Respecto a la visita ciudadana 
fuera del horario habitual, será a 
puerta cerrada durante la vigilia 
de Sant Jordi entre las 20.30 y las 
22 horas en diferentes turnos; en-
tre el 11 y el 19 de abril se han sor-

teado 180 entradas dobles para 
disfrutar de esta propuesta.

Este mismo año, el cardenal ar-
zobispo emérito de Manila, Luis 
Antonio Tagle, y el cardenal arzo-
bispo de Barcelona, Juan José 
Omella, celebraron en la basílica 
de la Sagrada Família la VI edición 
de ‘Sent la Creu’ (‘Siente la 
Cruz’).

Tagle visitó  Barcelona invitado 
por Omella con motivo del V Cen-
tenario de la llegada del Cristianis-
mo al archipiélago fi lipino, infor-
mó el Arzobispado de Barcelona 
en un comunicado.

L.R.  BARCELONA

Barcelona busca la complicidad de Kiev

David Fernández . BARCELONA

A petición del PP, Kiev será la 
próxima ciudad invitada de las 
fi estas de la Mercè en Barcelona el 
año que viene. La Comisión de 
Derechos Sociales y Cultura así lo 
ha acordado esta mañana por 
unanimidad. El teniente de alcal-
de de Cultura, Jordi Martí, ha ex-
plicado que llevaba días trabajan-
do en esta invitación en 
conversaciones con el alcalde de 
la capital ucraniana. La propuesta 
llega apenas poca semanas des-
pués de que el gobierno municipal 
de Ada Colau rechazase suspen-
der el hermanamiento entre Bar-
celona y San Petersburgo.

«Es la primera vez que invita-
mos a una ciudad en guerra. Tra-
bajaremos para establecer un 
puente cultural entre Kiev y Bar-
celona», señaló Martí. De hecho, 
el teniente de alcalde de Cultura 
de la capital de Ucrania, Valentyn 
Mondryivskyi, ha intervenido por 
videollamada a la comisión para 
aceptar la invitación.

Para el representante municipal 
del PP, Óscar Ramírez, la capital 
catalana «tiene el deber moral» de 
tener un gesto de este tipo con una 
de las urbes «más castigadas por 
la invasión rusa, donde los ciuda-
danos están luchando para salva-
guardar su patrimonio».

Los populares aseguran que 
nombrarla ciudad invitada a la 
Mercè sería «un gran acierto», no 

solo desde el punto de vista de so-
lidaridad entre ambas capitales, 
sino también por compartir el po-
tencial artístico y cultural de la 
urbe ucraniana.

A principios de febrero, el Ayun-
tamiento de Barcelona anunció 
que Roma será la ciudad invitada 
de las Fiestas de la Mercè de este 
año, que se celebrarán del 23 al 26 
de septiembre. La capital italiana 
toma el relevo en La Habana, que 
fue la ciudad invitada en las fi estas 
del 2021. El consistorio justifi có la 
elección de Roma para ser «cuna 
cultural del Mediterráneo» y por-
que Barcelona tiene fuertes víncu-
los.

Desde que Barcelona invita a 

otra ciudad por la Fiesta Mayor, 
han participado Medellín (2007), 
Quito (2008), Estambul (2009), 
Dakar (2010), San Petersburgo 
(2011), Montreal (2012), Viena ( 
2013), Estocolmo (2014), Buenos 
Aires (2015), París (2016), Reikia-
vik (2017), Lisboa (2018), Beirut 
(2019), Barcelona (2020 por la cri-
sis sanitaria) y La Habana (2021).

Por su parte, el Concierto por la 
Paz organizado por la Fundación 
Victoria de los Ángeles, el Ayunta-
miento de Barcelona y la Genera-
litat en benefi cio del proyecto de 
Creu Roja ‘Ucrania nos necesita’ 
ha recaudado 55.147 euros que se 
destinarán a la acogida de refugia-
dos ucranianos que atiende la en-

Panorámica del centro de la capital de Ucrania 

LA RAZÓN

►La capital de 
Ucrania acepta la 
propuesta de 
participar en las 
fi estas de la Mercè 
de 2023

Los populares 

aseguran que 

nombrarla ciudad 

invitada sería «un 

gran acierto»

«Es la primera vez 

que invitamos a una 

ciudad en guerra. 

Trabajaremos para 

establecer un puente»

►La Dirección General 
de Atención a la Infancia 
y la Adolescencia 
(Dgaia) de la Generalitat 
ha acogido 769 jóvenes 
migrados no acompaña-
dos en este 2022, según  
explicó ayer su directora 
general, Ester Cabanes, 
en comisión parlamen-
taria sobre Infancia. 
Cabanes ha precisado 
que entre el 1 de enero y 
el 30 de marzo han 
llegado 613 jóvenes, de 
los cuales 170 son de 
Ucrania, y entre el 1 y el 
18 de abril han llegado 
156 jóvenes, de los 
cuales 76 son ucrania-
nos y 80 de países 
africanos, sobre todo 
Gambia y Marruecos. 
Un principio de año con 
más llegadas que nunca. 

Un 25 % de los 
jóvenes llegados 
son ucranianos

tidad catalana. L’Auditori de Bar-
celona acogió este evento el 
pasado 30 de marzo y ha alcanza-
do esta cifra entre la recaudación 
de la taquilla (50.919 euros) y la 
Fila 0 (4.228 euros), ha informado 
Creu Roja en un comunicado este 
martes.

Los músicos han participado sin 
recibir ninguna retribución, por lo 
que la recaudación se destinará 
íntegramente al alojamiento de 
urgencia para 5.641 personas en 
Cataluña, de entre las más de 
22.000 personas refugiadas en la 
comunidad atendidas por Creu 
Roja desde marzo. En la organiza-
ción ha participado el Ayunta-
miento de Sant Cugat del Vallès.
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M.CABELLO 
❘ LLEIDA ❘ El empresario, periodis-
ta y mecenas leridano Tatxo Be-
net será el encargado de inaugu-
rar el 16 de mayo la 24 Setmana 
Cultural de la Fecoll, fiesta que 
precederá una de las ediciones 
más importantes del Aplec del 
Caragol de Lleida. Y es que, des-
pués de dos años de cancelacio-
nes a causa de las restricciones 
sanitarias, la ciudad recuperará 
del 20 al 22 de mayo su evento 
gastronómico más importante. 
Y lo hará “en todo su esplen-
dor”. Así lo aseguró el presiden-
te de la entidad organizadora, 
Ferran Perdrix, quien presidió 
ayer la segunda de las tres asam-
bleas ordinarias previas a esta 
gran fiesta, que en sus tres días 
llega a reunir a unas 200.000 
personas. Además de abordar 
las novedades de la central de 
compras, los socios acabaron de 
concretar el programa de acti-
vidades que complementará el 
Aplec del reencuentro. Según 
Perdrix, además de la comida, 
la bebida y la diversión que ca-
racterizan el encuentro, durante 
toda la semana habrá una trein-
tena de propuestas lúdicas para 
todos los públicos. Una de las 
más destacadas será el nuevo 
festival de músicos emergentes, 
que se celebrará el sábado 21 
de mayo en la glorieta de los 
Camps Elisis para “dar voz al 
talento musical de las comarcas 
leridanas”. Con la maquinaria 
a pleno rendimiento para orga-
nizar el que durante tres días 
será un pequeño pueblo de más 
de 13.000 habitantes, el presi-
dente de la Fecoll apuntó que 

Tatxo Benet, pregonero del XLI Aplec 
La Fecoll ultima los preparativos para el reencuentro de esta importante fiesta gastronómica, que 
se celebrará el 20 al 22 de mayo || Una treintena de propuestas lúdicas complementarán el evento

FESTEJOS TRADICIÓN 

La sala de actos de Mercolleida acogió ayer la segunda de las asambleas de la Fecoll. 

MAGDALENA ALTISENT 

“a la complicada logística que 
implica el evento se suma la di-
ficultad que todavía afrontan 
algunos proveedores después 
de la pandemia”. El año pasa-
do, ante la imposibilidad de ce-

lebrar el Aplec en su formato 
habitual, la Fecoll organizó la 
campaña #Aplecsíosí. Entre las 
acciones que se celebraron se 
encontró L’Aplec als aparadors 
y el concurso en las escuelas 

Pinta el penó de l’Aplec. Ade-
más de las cargolades en casa, 
en mayo también hubo visitas 
familiares a Raimat Natura y 
la ofrenda floral a la estatua de 
Manolo Calpe. 

De periodista y 
empresario a 
coleccionista de 
arte censurado 

n Tatxo Benet comenzó 
su carrera profesional 
periodística en el Diario 
de Lérida, como redac-
tor de información local 
y deportes. Estrechamen-
te vinculado al mundo de 
la cultura, Benet exhibió 
por primera vez en 2018 
en el Museu de Lleida la 
serie fotográfica Presos 
políticos en la España 
contemporánea, obra del 
madrileño Santiago Sierra 
que el leridano adquirió 
tras su censura en la feria 
Arco de Madrid. En sep-
tiembre de 2020, el Cen-
tre d’Art Contemporani la 
Panera también expuso su 
colección Censored, con 
todo tipo de obras mar-
cadas por la censura y la 
represión. 

Algunos de los vecinos de Preixana que participaron ayer en la fiesta dedicada a su virgen.

Preixana vuelve a honrar     
a la Verge de Montalbà

TRADICIONES FIESTA

LAIA PEDRÓS
❘ PREIXANA ❘ Preixana celebró ayer, 
día después del lunes de Pascua, 
su fiesta más tradicional dedi-
cada a la Verge de Montalbà en 
el parque de la ermita que lle-
va su nombre recuperando la 
normalidad tras dos ediciones 
marcadas por la Covid. La jor-
nada empezó con una romería 
hasta la ermita donde se ofició 
una misa en honor a  la virgen. 
Seguidamente se celebró un 
desayuno popular en el que es 

tradición comer pan con tomate 
y xoriç de Preixana. El desa-
yuno estuvo presidido por el 
presidente de la diputación de 
Lleida, Joan Talarn, que puso 
en valor las fiestas tradicionales 
porque “dan identidad a los mu-
nicipios” y fomenta el arraigo 
de la gente a un territorio. El 
alcalde, Jaume Pané, se mostró 
satisfecho por recuperar la nor-
malidad en la fiesta en la que los 
vecinos se reúnen en el entorno 
de la ermita de Montalbà.

LAIA PEDRÓS

SEGRE

El leridano Tatxo Benet 

107
‘COLLES’ 

Son las peñas que participarán en 
la fiesta de este año. De momen-
to, hay otras 8 en lista de espera.

13.500
PEÑISTAS 

Personas que forman parte de las 
‘colles’ del Aplec, récord de parti-
cipación en la historia del evento. 

6
MILLONES DE EUROS 

Es el impacto económico que ge-
nera en la ciudad esta fiesta, que 
supone un revulsivo turístico. 

DATOS
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L’Agrupació Coral Sant Fruitós porta el cant de les caramelles per les
places de la vila - Regió7

L’Agrupació Coral Sant Fruitós porta el cant de les caramelles per les places de la vila | J. GRANDIA

L’Agrupació Coral Sant Fruitós va recuperar la tradicional cantada de Caramelles pel municipi sota la direcció d’Anna Maria Riera, després que els darrers
dos anys es va viure des de cada casa a través de l’emissió de peces musicals des de Ràdio Sant Fruitós. Donada la situació sanitària dels darrers mesos,
la Coral infantil i juvenil no va actuar en aquesta edició, esperant poder recuperar per la pròxima Pasqua la cantada conjunta de grans i petits. Les
actuacions de la Coral van ser al Cobert de la Màquina de Batre, a Cal Casajoana, a la plaça de l’Església i finalment a la plaça de la Vila. Cada any, els
cantaires fan un homenatge a una persona col·laboradora de les Caramelles del poble, enguany es va recordar a la pianista Maria Guitart Bové de ca la
Munda (Navarcles 1915-Sant Fruitós 1998). -Jaume Grandia

https://www.regio7.cat/societat/vida-social/2022/04/20/l-agrupacio-coral-sant-fruitos-65163214.html
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Onze rescats 
durant la 
Setmana Santa 
a Lleida
A Catalunya s’han  
fet 69 serveis

EMERGÈNCIES

❘ LLEIDA ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat han portat a terme 
un total de 69 rescats al me-
di natural aquesta Setmana 
Santa en el conjunt de Cata-
lunya. A les comarques llei-
datanes, segons van informar 
ahir els Bombers, es van dur 
a terme nou actuacions, set 
rescats de muntanya, una re-
cerca i una actuació en una 
cova. 

D’altra banda, als munici-
pis lleidatans de la comarca 
de la Cerdanya es van fer tres 
rescats més d’excursionistes 
accidentats al medi natural. 
El penúltim va tenir lloc diu-
menge a la tarda, quan els 
Bombers van rescatar un es-
peleòleg atrapat en una cova 
al congost de Mont-rebei, a 
Sant Esteve de la Sarga, des-
prés de quedar exhaust a l’in-
terior. I l’últim va tenir lloc 
aquest dilluns, també a Sant 
Esteve de la Sarga, quan va 
ser rescatada una excursio-
nista que s’havia lesionat el 
turmell.

Recuperen l’autocaravana 
robada a una atleta 
d’Agramunt
Gràcies a la difusió a les xarxes socials

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

Imatge de l’autocaravana.

A. GUERRERO

❘  AGR AMUNT ❘  La difusió a les 
xarxes socials ha estat clau 
perquè la corredora de mun-
tanya d’Agramunt i directora 
d’INEF de la Seu d’Urgell, Sílvia 
Puigarnau, pogués recuperar 
ahir l’autocaravana que diven-
dres passat uns lladres li van 
robar a Sitges, on havia acudit 
a entrenar-se amb un company, 
com va avançar SEGRE ahir.

L’at leta va expl icar que 
“aquest matí [per ahir] ens ha 
contactat un amic per explicar 
que un dels seus contactes a Ins-
tragram havia vist la publicació 
i que creia que l’autocaravana 
estava aparcada en un carrer 
de Cubelles. Ens hem posat en 
contacte amb ell i amb els Mos-

sos d’Esquadra i hem pogut con-
firmar que ho era”, va explicar 
ahir la lleidatana a aquest diari. 
Puigarnau, que era a Barcelona 
per motius laborals, es va des-
plaçar ràpidament fins a Cube-
lles. Abans que pogués veure 
l’estat en el qual es trobava l’in-
terior, la policia científica va fer 
una inspecció ocular i va pren-
dre mostres a la recerca d’em-
premtes dels lladres. “S’han em-

S.P.

portat l’ordinador, tota la roba 
tècnica i el GPS però han deixat 
la bici i la meua documentació”, 
va comentar.

L’autocaravana, que utilitza 
amb la seua parella i també at-
leta Eduard Hernández per anar 
a competicions, estava aparcada 
a uns vint minuts del lloc d’on 
la van robar. Ho va denunciar 
davant dels Mossos d’Esquadra 
i va demanar col·laboració ciu-

tadana a través del seu perfil 
a Instagram, on compta amb 
10.600 seguidors i explica els 
seus reptes esportius. Ha estat 
efectiu. 

“Gràcies a tots. L’hem trobat 
a Cubelles gràcies a la vostra di-
fusió. No podem estar més agra-
ïts”, va escriure ahir en aquesta 
xarxa social, i va posar així fi 
a un malson que s’ha allargat 
durant quatre dies.

DE SITGES A CUBELLES

La van sostreure divendres 

a Sitges i la van trobar ahir a 

Cubelles tot i que sense part 

del material que hi havia

Revisen la teulada d’una 
casa a Agramunt

❘ AGRAMUNT ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van retirar ahir 
teules que es van despren-
dre de la teulada d’una casa 
d’Agramunt. Van ser alertats 
a les 17.25 hores i tres do-
tacions, una amb un camió 
escala, van acudir al número 
4 del carrer Germandat de la 
Sang. Possiblement, el des-
preniment va ser per la pluja 
i es va tractar d’una actuació 
preventiva per evitar que cai-
guessin a la via pública.

Curs per als futurs 
bombers voluntaris

❘ LLEIDA ❘ L’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya va 
acollir ahir la presentació del 
curs de formació bàsica per 
als nous bombers volunta-
ris que faran classe els dies 
feiners. Concretament, ho 
faran 211 persones, de les 
quals 23 són dones.

Investiguen pintades en 
una església d’Andorra

❘ ENCAMP ❘ El Govern d’Andor-
ra i el Comú d’Encamp han 
denunciat davant de la poli-
cia l’aparició de pintades a 
l’església de Sant Romà de 
les Bons. Els grafitis es van 
localitzar aquest dilluns a 
la banda exterior de l’absis 
de l’església amb un esprai 
negre.

Foto d’arxiu de l’exgerent de Salut a Lleida, Divina Farreny, que va declarar com a testimoni al març.

JORDI ECHEVARRIA

A. GUERRERO

❘ TREMP ❘ La residència Fiella de 
Tremp no va aplicar cap tipus 
de protocol durant el brot de 
Covid-19 que hi va haver el no-
vembre del 2020 i que va acabar 
amb la vida de 64 dels 142 usua-
ris. Això és el que van declarar 
ahir sis empleats del geriàtric 
que van anar com a testimonis 
al jutjat d’instrucció número 1 
de la capital del Pallars Jussà, 
segons va informar l’advocat de 
l’acusació popular, Xavier Prats. 
Els treballadors han estat citats 
en relació amb la causa per un 
delicte social que se segueix 
contra l’exdirectora del gerià-
tric, Remei Navarri, i l’exres-
ponsable d’Higiene Sanitària, 
M.R.N.O, també imputades per 
homicidi imprudent i vexacions 
per la mort dels usuaris. Tots 
els testimonis d’ahir, tret de la 
germana de la directora inves-
tigada, van afirmar que no hi 
havia cap tipus de control, no 
tenien material de protecció o 
sectorització dels espais, la qual 
cosa corrobora el que van dir el 
passat 8 d’abril altres empleats, 
que van parlar de “caos”, que 
només tenien una mascareta a 
la setmana i que fins i tot tro-
baven pacients demanant ajuda 
als passadissos.

També van explicar ahir que 
el novembre del 2020, quan es 
va declarar el brot, hi havia un 
sol vestidor al soterrani sense 

El geriàtric de Tremp no aplicava 
protocols de Covid durant el brot
Així ho van afirmar ahir davant del jutjat sis empleats || La germana de l’exdirectora 
va assegurar, en canvi, que hi havia un pla de contingència i material de protecció

TRIBUNALS INSTRUCCIÓ

ventilació i que hi havia una ta-
quilla per a cada tres empleats. 
Quan el departament de Salut 
va intervenir el geriàtric, es 
van habilitar tres vestidors en 
diverses plantes i amb ventila-
ció, sempre segons el lletrat de 
l’acusació popular i que també 
exerceix l’acusació particular de 
diverses famílies en l’altra cau-
sa. Per la seua part, la germana 

de l’exdirectora del geriàtric va 
reconèixer que no es prenia la 
temperatura als treballadors i 
que no existia cap control horari 
però va dir que disposaven de 
material i que hi havia un pla 
de contingència que tots havien 
firmat.

Les següents declaracions 
dels empleats tindran lloc di-
marts que ve i els dies 8 i 15 

de juny. Les dos investigades 
no han estat encara citades. Els 
primers a declarar van ser els 
agents dels Mossos d’Esqua-
dra que van portar a terme la 
investigació i la llavors gerent 
de Salut a les regions sanitàries 
de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, 
Divina Farreny, que van corro-
borar que “hi va haver un des-
control total”.
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L'acte vandàlic al Monestir
Diuen que en aquest món hi ha d'haver de tot, i això inclou la gent que gaudeix embrutant o
malmetent tot el que pot, com ara les pedres mil·lenàries del Monestir de Sant Cugat. El 13
d'abril passat, uns vàndals van fer-hi unes pintades i fins i tot van escriure-hi: "He sido yo". A
partir d'aquí, ha calgut la intervenció del Centre de Restauració de Béns i Mobles de
Catalunya per mirar d'esborrar-les sense perjudicar la pedra.

Més info: Atac vandàlic al Monestir de Sant Cugat: apareixen grans pintades a les parets 

 Hom dirà que no hi ha dret, ja que es tracta d'un patrimoni històric que hauria de merèixer el
respecte de tothom, i és cert. Però em temo que els autors no pensen així. De fet, el concepte de
respecte és massa complex per a ells. Es mouen en àmbits mentals força primaris i les seves
accions són fruit més aviat de les pulsions i dels instints, com les bestioles, que no pas del
pensament elaborat i de la reflexió.

 Però això no és tot. El motor principal dels seus actes vandàlics és la necessitat de reafirmació,
la necessitat de sentir-se mortals diferenciats mitjançant l'enuig que provoquen en la
col·lectivitat. I quan aquesta, ves quin remei, es veu obligada a restaurar allò que han malmès,
estan satisfets; la col·lectivitat els mira, encara que sigui amb disgust, i això els fa sentir
importants. "Destrueixo; per tant, existeixo". De fet, són individus que entren en flagrant
contradicció, atès que volen ser reconeguts, però amaguen el nom. La covardia no els deixa
adonar que per fer-se veure de debò haurien d'identificar-se i assumir-ne les conseqüències.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a
Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.
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Las mayores 'locuras' del Gótico español:
catedrales de récord
En la madrileña localidad de Mejorada del Campo existe la “catedral” menos solemne del
mundo. No está acabada. De hecho, ni siquiera tiene permisos de obra, arquitecto o el
reconocimiento del obispado. La empezó a construir en 1961 un labrador llamado Justo Gallego
(1925-2021), y lo hizo sin conocimientos de albañilería.

Tildado de loco, al principio tuvo que soportar la crueldad de sus conciudadanos. Se recluyó en
su solar de construcción, hasta que las burlas se tornaron en fascinación. Tiene todo lo que
tuvieron las catedrales del Románico o el Gótico. Tres naves centrales, un claustro, una cripta, y
hasta elementos del Clasicismo bizantino o del Modernismo. Pero ni siquiera se puede decir
que sea un templo de línea ecléctica. Es más bien una interpretación espontánea de esos
estilos que, por su idealismo infantil, a veces raya lo kitsch.

¿Para qué lo hizo? “Yo busco la verdad infalible, tal y como Cristo quiere”, le dijo a un reportero
en una conversación grabada en 2009. Y continuó: “No hay cosa mejor que hacer algo para el
Creador. (…) Todos somos profetas de Cristo”. Esta era su justificación para una vida entregada
a una tarea titánica. Como colofón a ese diálogo, aquel hombre más bien rudo le espetó al
periodista: “¿Te has enterao?”. Y, como si no esperara respuesta, él mismo zanjó la
conversación: “No, no te has enterado”. 

Lee también Ana Echeverría Arístegui

Aunque a los ojos de un contemporáneo parezca ininteligible, el pensamiento de Justo Gallego
entronca bien con la historia de las catedrales españolas. El afán por “dar gloria a Dios”, como
decía él, inició en el siglo XII una carrera por que los viejos templos románicos tocaran el cielo.
Era la era del neoplatonismo, cuando los escolásticos creían que las iglesias debían asombrar
en lo visual para inspirar lo espiritual.

Lo lograron mediante unos avances técnicos que dieron paso a lo que más tarde se conoció
como el arte gótico. Para comprenderlo mejor, proponemos un recorrido por las catedrales más
impresionantes del Gótico español, aquellas que batieron récords.

Sevilla

La mayor catedral gótica del mundo

De todos los récords coleccionables, el más apetecible es cualquiera que incorpore el
calificativo de “mayor”. En lo que se refiere a catedrales, ese honor le corresponde a la de
Sevilla, que es la mayor catedral gótica del mundo. Aunque en sus 11.520 m2 de superficie
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haya numerosos lugares en los que detenerse, como el majestuoso Retablo mayor, el Patio de
los Naranjos o la Giralda, lo primero que maravilla al visitante es su tamaño. 

Lejos de ser un armatoste, es un edificio construido al más riguroso estilo gótico, donde dominan
la gracilidad y la luz. Y es que, concluida en 1506, cuando la moda ya era el estilo renacentista,
podría decirse que la obra representó el cénit del Gótico. 

En parte, su tamaño se debe a que descansa sobre la antigua mezquita hispalense, construida
por los almohades en el siglo XII, y que ya era una de las mayores del mundo musulmán. De ahí
su enorme Giralda, antaño un alminar que, tras la reconquista de la ciudad en 1248, fue
reconvertido en campanario. Eso sí, añadiendo en su cúspide una estatua de bronce que
representaba el triunfo de la fe cristiana sobre el islam. 

Lee también Josep Tomás Cabot, doctor en Filosofía y Letras

La reconversión del lugar no fue inmediata. Tras la entrada de Fernando III el Santo (c. 1199-
1252) en la ciudad, pasaron cien años hasta que se iniciaron los proyectos del nuevo templo
gótico. La voluntad del cabildo era que fuera “el más grande y el más bien dispuesto que haya
en nuestros reinos”. Se podría decir que lo lograron. 

Girona

La genialidad que nació de la necesidad

A diferencia de en Sevilla, los constructores de la catedral de Girona no disponían de todo el
espacio que quisieran. Pegado a la muralla, el viejo templo románico estaba encajonado en un
espacio que incluso obligó a deformar el claustro. Así hasta llegar al siglo XIII, cuando se
decidió que la cabecera de la iglesia no reflejaba suficientemente la importancia que había
adquirido la ciudad. 

Las primeras ideas para ponerle remedio fracasaron, pues una planta de tres naves resultaba
ridícula para un espacio tan reducido. A partir de ahí, lo que siguió fue una discusión entre
arquitectos y maestros que se alargó casi 50 años, hasta llegar a 1417. Entonces, cansado de
esperar, el cabildo catedralicio obligó a los arquitectos a tomar una decisión.

El desenredo consistió en prescindir de la planta tripartita para crear una única nave. Una idea
rompedora, puesto que sería la primera, pero a la vez genial. El resultado fue una nave
gigantesca, tanto que, con sus 23 metros de amplitud, solo es superada por la basílica de San
Pedro, en Roma.

León

Un éxtasis de luz
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Calidad más que cantidad, la catedral de León destaca por ser el mejor ejemplo de arquitectura
gótica en España. Sin embargo, sus cimientos son un recorrido por la historia de esa ciudad y la
arquitectura. Durante unas obras de restauración en el siglo XIX se encontraron restos de unas
termas romanas construidas por la Legio VII Gemina. 

Como es sabido, la ciudad debe su nombre a las legiones romanas que acogía. Siglos más
tarde, y tras la reconquista de la ciudad, el rey Ordoño II (c. 871-924) mandó construir allí un
templo cristiano al que siguió otro románico en el siglo XI. Así hasta llegar al año 1255, cuando,
bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, se decide la construcción de una sede episcopal de estilo
gótico. A la luz de la nueva moda venida de Francia, las paredes gruesas y el techo agazapado
antaño típicos debían desaparecer.

Lee también Javier Cisa

Esto fue posible gracias a la sustitución de los arcos de medio punto románicos por arcos
apuntados y bóvedas de crucería. Ya se había conseguido en Reims o Amiens, donde los muros
eran mucho más altos y estaban repletos de vitrales. A su vez, la verticalidad de los templos se
aseguraba mediante el uso de arbotantes en el exterior. 

Lee también José Luis Corral

La de León no solo imitó a sus hermanas francesas, sino que las superó en luminosidad.
Llevando los muros a su mínima expresión, los maestros lograron llenar 1.764 m2 de pared con
vitrales. Solo igualada por la de Chartres, la catedral leonesa contiene el conjunto de vidrieras
más importante del mundo. El sueño de los escolásticos se cumplió en León, dejando entrar la
luz divina que debía iluminar las almas de los fieles.

Palma de Mallorca

Un rosetón de récord

En la catedral de Palma de Mallorca, esa luz divina adquiere tonos rojizos, amarillentos y
azulados. Son los colores del gran rosetón que domina su presbiterio, el mayor de todas las
catedrales góticas. Por algo es conocido como el Ojo del Gótico. De hecho, con sus 13,8 metros
de diámetro y casi 100 m2 de superficie, es uno de los mayores rosetones del mundo cristiano. 

Un torrente de luz que supone un colofón genial para una catedral que fue proyectada con
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medidas espectaculares. Con dos metros de diferencia, su nave central es casi tan ancha como
la de Girona, y su bóveda se levanta hasta los 45 metros. Si bien la catedral de Beauvais la
supera en altura, es difícil igualarla en la elegancia que le dan sus estrechos pilares.

No era para menos, pues la construcción del templo fue el pago de una deuda contraída con la
Virgen María. Cuando los barcos del rey Jaime I (1208-1276) se dirigían a la isla para
conquistarla de manos de los musulmanes, se vieron envueltos en un crudo temporal. Pidiendo
la intercesión de la Virgen, el rey prometió la construcción de una catedral en su honor si
lograba llegar a su destino, y así fue. 

Lee también José Luis Corral

Un templo rodeado de misterio, y donde esa magia se torna real dos veces al año. Hacia la
fecha de la festividad de la Candelaria (2 de febrero) y la de San Martín (11 de noviembre), la luz
que penetra por el rosetón se proyecta sobre la pared opuesta del templo, como si fuera una
aparición.

Hoy en día el espectáculo sigue fascinando a peregrinos y turistas, y seguramente agradaría al
abad Suger, que allá por el siglo XII fue uno de los iniciadores del Gótico. Al fin y al cabo, quiso
usar el genio de sus maestros para conjugar la ciencia y el Evangelio, enardeciendo el alma de
los fieles. 

https://www.instagram.com/p/Ca98LX7DpWI/
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Hoy felicitamos

¡Feliz cumpleaños, 
Daniel! Te quiero 
muchísimo. Papá.

Feliz cumplea de 
12 años. Albertito, 
tu familia te felicita.

EMAIL 
VIDASOCIAL@DIARIDE-
TARRAGONA.COM 
 
 
CORREO 
DIARI DE TARRAGONA 
DOMÈNEC GUANSÉ, 2 
43005 TARRAGONA

Ataviados con las tradicio-
nales capas –negras las da-
mas y blancas los caballe-
ros–, los miembros de la 
delegación de Tarragona de 
la Orden del Santo Sepul-
cro celebraron la esperada 
misa de Pascua en la Cate-

dral de Tarragona. Con es-
te oficio, la orden vaticana 
lleva a cabo su programa 
anual de actos con norma-
lidad, tras el paro por la 
pandemia, y prepara nue-
vas acciones solidarias. 
Concretamente, este vier-

nes 22 de abril organizarán 
en la misma basílica la de-
cimoprimera conferencia 
Pascual acerca de la obra 
social que desarrolla la or-
den en Tierra Santa para 
conservar la estructura del 
Patriarcado y mantener las 

escuelas que escolarizan a 
niños y niñas de las tres re-
ligiones. Además, el en-
cuentro contará, un año 
más, con un concierto del 
Cor Jove de la Schola Can-
torum dels Amics de la Ca-
tedral.

Los Armats 
visitan a sus 
mayores 
 
El Centre de Dia de la Pobla de 
Mafumet, gestionado por Accent 
Social, recibió la visita de los Ar-
mats del pueblo. El encuentro es-
tuvo enmarcado dentro de la ce-
lebración de Semana Santa, contó 
con un desfile por el jardín del 
centro, que representó la proce-
sión y la introdujo a los usuarios, 
y además conmemoró la ceremo-
nia religiosa. El acto supuso la 
evocación de este evento religio-
so y permitió al público revivir ex-
periencias del pasado.

Riudoms vibra al son de las ‘caramelles’
Llegada la Semana Santa, 
Riudoms recuperó las tradi-
cionales caramelles que se 
cantan por estas fechas pa-

ra celebrar la resurrección 
de Jesucristo. La noche del 
sábado, después de la Vetlla 
Pasqual, las calles del muni-

cipio vibraron de la mano de 
un grupo de vecinos devo-
tos. La velada contó además 
con una misa solemne, recu-

perando así el programa ori-
ginal después de dos años 
con limitaciones por la pan-
demia.

Los caballeros y damas de la OESSJ participaron en la misa solemne que tuvo lugar en la Catedral de TGN. FOTO: CEDIDA

El acto permitió revivir experiencias pasadas a los usuarios del centro. FOTO: CEDIDA

Vecinos y vecinas salieron a la calle para participar en este acto, que se recuperó tras dos años de restricciones. A. MARINÉ

La Orden del Santo Sepulcro celebra 
la Pascua con nuevos actos solidarios
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#religió #setmanasanta

Redacció  /  @diarideterrassa

Cap de setmana de 
tradició religiosa

A dalt, el Via Crucis pels 
carrers del centre de la 
ciutat. A la primera foto, 
el bisbe Salvador Cristau 
presideix les catorze 
“estacions”, seguit per les 
figures del Crist a la creu 
i la Verge Maria amb el fill 
als braços. Al centre, els 
portants de les Arenes 
amb  Jesús Nazareno. 
A baix, els natzarens i 
un grup de dones amb 
mantellina participant 
en la desena edició de la 
processó de l’Encuentro
/ LLUÍS CLOTET

La Setmana Santa va tornar a 
treure al carrer el sentiment religiós 
catòlic. Dijous, amb la processó de 
l’Encuento al barri de les Arenes, 
i divendres, amb el Via Crucis pel 
centre de la ciutat.
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En nom del senyor - Diari de Girona
L’any 1889 s’acaba d’encetar. Nietzsche passeja per Torí quan veu una escena que el commou.
Un cotxer fustiga amb fúria al seu cavall que defalleix i cau a terra. El filòsof s’hi acosta i abraça
l’animal amb llàgrimes als ulls. És veritat que l’autor d’Ecce Homo des d’un temps ençà
comença a donar mostres de fragilitat mental, però la imatge en què s’apiada del sofriment del
cavall és el millor corol·lari a tota la seva obra. El darrer cop de martell al cristianisme. Déu ha
mort, és l’hora d’abraçar la nostra animalitat. Se li recorda haver escrit que la filosofia mai ha
acabat d’entendre el nostre cos. Milan Kundera a La insostenible lleugeresa de l’ésser es
pregunta si Nietzsche en abraçar al cavall no perdonava a Descartes per haver afirmat que els
animals no tenien ànima. El filòsof fos el que fos el que sentí en aquell moment, devia haver-se
imaginat en algun moment o altre abraçat a un cavall. La seva proximitat a Wagner i a
Schopenhauer que estimaven els gossos, el seu Zaratustra acompanyat quasi sempre
d’animals, i la lectura de Crim i Càstig de Dostoievski en què Raskolnikov, assassí d’una vella,
tingué la pensada d’abraçar-se a un cavall maltractat, poden explicar perquè féu seu el sofriment
d’una criatura indefensa.

Nietzsche desplomat al costat del cavall abraça a una humanitat despullada de segles de
filosofia, d’humanisme, de teologies vàries i d’altres històries en què la humanitat ha envernissat
la barbàrie. Els animals no tenen ànima, diu la Bíblia i amb ella, com un eco obstinat, clergues i
gent docta. Doncs, benaurats, no saben el pes que es treuen de sobre. De què ens ha servit a
nosaltres ser mereixedors d’una ànima del color de la neu verge, sinó per haver convertit el
missatge evangèlic «estimeu-vos uns als altres» en un odiem-nos com més millor. Montesquieu
digué que el cristianisme havia sembrat la terra de creus.

Totes les inhumanitats sempre es cometen en nom del senyor, sempre en nom d’essències,
d’entelèquies i de qüestions simbòliques. El nihilisme o un món sense Déu, al contrari del que
molts pensen, no convida a barra lliure. Però imaginar-se un món sense Déu és fer ciència
ficció.

Puc entendre que es mati a un animal per necessitat. Però que un caçador ben alimentat apunti i
dispari, o que una massa pintoresca i enfervorida faci voleiar els seus mocadors perquè al
matador se li concedeixin orelles i cua, són escenes certament deplorables. Cada vegada que
es maltracta un animal com ara els nostrats correbous no fem altra cosa que perpetuar un
malentès històric. Els animals són simples teloners a l’espera de l’aparició en escena del plat
fort de la creació: l’espècie humana. Sovintegen maîtres à pensar enfaristolats ells en els seus
coneixements il·lustrats i en els seus raciocinis metafísics, que miren amb desdeny a qui gosi dir
que hauríem de protegir a la resta d’espècies perquè consideren que els animals no tenen drets.
Com si els drets formessin part del nostre ADN! En l’Atenes de Pericles, considerada bressol de
la democràcia, només tenien drets uns senyors embolicats amb llençols que debatien a l’Àgora
sobre el sexe dels àngels.

Comencem a saber algunes coses sobre la consciència. Gràcies a la neurociència sabem que
la consciència es pot explicar per la feina de cent milions de neurones amb les seves tres trilions
de connexions, particularment d’un grup de neurones localitzades en la part posterior del cervell.

Els animals tenen la seva consciència, senten i pateixen com nosaltres. Acariciar un animal
hauria de ser una cura d’humilitat. Ens hauria d’animar a baixar del pedestal on tanta història
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fantàstica ens ha instal·lat.
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