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SOCIETAT

Sacerdots de Lleida 
han de fer missa 
amb mascareta

RELIGIÓ

❘ LLEIDA ❘ La diòcesi de Lleida 
obliga els seus sacerdots a ce-
lebrar missa amb mascareta. 
En una circular, van infor-
mar que els únics moments 
en què podran treure-se-la 
serà quan combreguin i du-
rant l’homilia. “El sacerdot 
haurà de mantenir la utilit-
zació de la mascareta sempre 
que estigui a prop de les es-
pècies del pa i el vi.” 

El VII Simposi de 
Llibertat de Premsa, 
avui a la UdL

CONFERÈNCIES

❘ LLEIDA ❘ L’auditori del Cen-
tre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera del campus 
de Cappont acull avui a par-
tir de les 15 hores el VII Sim-
posi de Llibertat de Prem-
sa, que en aquesta ocasió se 
centrarà en el periodisme en 
temps de guerra. La primera 
de les taules redones deba-
trà sobre la cobertura dels 
mitjans catalans de la invasió 
d’Ucraïna.

La jornada d’ahir es va completar amb una ruta i una exposició de tractors antics.

LAIA PEDRÓS

Penelles, capital de l’art urbà
Gràcies al festival GarGar, que ha rebut milers de visitants durant el cap de setmana || 
Cita artística ja consolidada que fa que el poble s’ompli de turistes tot l’any

LAIA PEDRÓS
❘ PENELLES ❘ Milers de persones 
procedents de tot Catalunya i 
fins i tot de la Franja o altres 
països es van atansar el cap de 
setmana fins a Penelles per gau-
dir d’una experiència artística 
inoblidable gràcies a la setena 
edició del festival de murals i 
art rural GarGar. L’alcalde, Eloi 
Bergós, va reconèixer que era 
difícil xifrar el nombre de visi-
tants encara que es va mostrar 
molt satisfet amb la resposta ja 
que els diferents espais han es-
tat plens tant dissabte i diumen-
ge en un cap de setmana amb 
nombroses propostes lúdiques 
a Lleida.

Bergós va afirmar que des-
prés de dos edicions limitades 
per la Covid, el GarGar ha tor-
nat a la seua màxima esplendor i 
va assegurar que “ja és un festi-
val totalment consolidat que ens 
posa al mapa de l’art urbà i que 
ha vingut per quedar-se”. Per al 
primer edil de Penelles, és molt 
important celebrar el GarGar 
perquè la resta de l’any sigui un 
degoteig constant de visitants, 
fet que dona vida als negocis lo-
cals i al poble en general, que es 

LLEURE CERTAMEN

manté “viu i dinàmic cada cap 
de setmana”, va detallar Ber-
gós. Després d’aquesta edició 
del festival, Penelles comptarà 
amb uns 125 murals. Val a re-
cordar que el cap de setmana 
es van citar en aquest municipi 

de la Noguera més de quinze 
artistes, que van pintar dotze 
nous murals i sis lones. Entre 
aquests va destacar la presèn-
cia de l’escriptora i il·lustradora 
Roser Capdevila.

La jornada d’ahir diumenge 

va ser especialment festiva. Els 
visitants van poder gaudir de les 
creacions artístiques dels murals 
així com d’exposicions, tallers, 
música, mercat d’artesania, cer-
caviles dels gegants i una ruta 
exposició de tractors antics.
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Demanen al nunci del Papa que intervingui
perquè el Bisbat de Tortosa retiri tota la
simbologia franquista de la Diòcesi - Canal
21
Compromís ha demanat al nunci papal Bernardito Auza que “faci tot el que estigui a les seves
mans” perquè el Bisbat de Tortosa retiri la simbologia franquista que encara hi ha en edificis de
la Diòcesi. És el cas de les esglésies dels municipis valencians de Sant Mateu o Cinctorres on
es mantenen “rètols indignes” en favor dels vencedors de la guerra civil espanyola. El senador
valencià Carles Mulet ha enviat diversos requeriments als ajuntaments i al Bisbat, que se’n
desentén i ni tan sols contenta les cartes. Els alcaldes defensen que no poden actuar en edificis
diocesans. La petició a Auza s’ha fet aprofitant que visitarà Tortosa dissabte vinent, per presidir
la inauguració de la rehabilitació de la façana de la catedral tortosina.

La coalició valenciana Compromís recorda al Bisbat de Tortosa que “no tot val” i que tenen
façanes d’edificis religiosos “contaminades amb simbologia de partits feixistes i colpistes de la
Guerra Civil”. El senador Carles Mules ha demanat la intervenció del nunci apostòlic del
Papa, Bernardito Auza, que visitarà la setmana que ve Tortosa per beneir la restaurada façana
de la catedral

Anunci

Mulet va iniciar el 2018 una campanya per la retirada de lemes, homenatges, carrers i
simbologia il·legal, prohibides per la Llei 52/2007 en matèria de memòria històrica. Ha enviat
cartes als alcaldes de municipis en els quals encara hi ha simbologia franquista, més de 2.000
d’aquests elements identificats per Compromís arreu de l’estat espanyol.

Carles Mulet ha recordat al Bisbat de Tortosa que estan incomplint la llei i que s’han fet els sords

https://www.canal21ebre.com/2022/05/01/demanen-al-nunci-del-papa-que-intervingui-perque-el-bisbat-de-tortosa-retiri-tota-la-simbologia-franquista-de-la-diocesi/
http://www.sebastia.info/


a diferència d’altres bisbats catalans o aragonesos que han contestat les missives del partit
valencià. Mulet ha dit que si es dignifica la façana de la basílica tortosina, s’ha de fer amb totes
les esglésies de la Diòcesi, i si aquestes es paguen amb fons públics, “els ciutadans no es
mereixen un tracte en el qual es blanquegi o se sigui permissiu amb les exaltacions feixistes”.
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La manifestació de l'1 de Maig a Manresa
acaba amb un tancament a la basílica de la
Seu | NacióManresa
La manifestació de l'

1 de Maig

de Manresa ha finalitzat a l'interior de la

basílica de Santa Maria de la Seu

, amb un tancament per reclamar al

Bisbat de Vic

i a l'

Ajuntament de la ciutat

que facin de mediadors entre la treballadora de la llar

Amy Ndoor

i la

Fundació Nou Camí

, vinculada a l'Església, a qui els sindicats reclamen

quatre anys de sou

durant els quals va tenir cura d'una dona gran amb dependència sense cobrar.

Una cinquantena d'activistes han entrat al temple al final de la marxa, que havia començat a

Crist Rei

, i s'han anat asseient en els reclinatoris. Els convocants han llegit un manifest de suport a la
treballadora i han anunciat que no sortiran de la basílica fins que no tinguin el compromís de les
parts per fer-se càrrec de les converses entre la treballadora i la fundació.

L'acció s'ha portat a terme amb el coneixement i el consentiment del rector de la Seu, el mossèn

Jean Hakolimana

, que només ha demanat no violentar la situació i respectar el temple. Per això, després de la
lectura del manifest, els convocants han demanat que "per respecte, o no, a aquestes creences,
us demanem que no feu cap acció contra el mobiliari del temple, ni poseu enganxeu adhesius".
A banda del cant de

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103049/manresa/amy-ndoor-primer-maig-seu-tancament


La Internacional

que han entonat alguns dels sindicalistes, el tancament està transcorrent amb normalitat.

La manifestació començava a la

plaça del Crist Rei

amb poca convocatòria de gent, unes dues-centes persones que durant el trajecte s'ha ampliat.
El bon temps de primavera i el fet de caure en diumenge han provocat una certa diàspora entre
les persones més conscienciades. El trajecte fins al

Parc de la Seu

ha transcorregut entre els habituals càntics laborals, feministes i contra el capitalisme, amb
enganxada d'adhesius a les entitats bancàries.

La convocatòria, sota el lema

Repartim el treball, repartim la riquesa

, estava

secundada

per Acció Sindical del Bages, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la CGT de Sallent, les
Aamas, l'Ateneu Popular la Sèquia, la PAHC, Endavant, la CUP, Arran i el Sindicat d'Estudiants
dels Països Catalans.

Quatre anys sense cobrar per no deixar tirada una dona gran dependent

El tancament a la Seu ha estat per reclamar una solució a la situació que viu l'Amy Ndoor, que
va tenir cura d'una dona gran dependent durant quatre anys, del 2016 al 2020, sense cobrar, i a
qui la Fundació Nou Camí, que va tenir a darrera hora la seva tutela,

no se'n vol fer càrrec

"i no deixa de donar-li llargues".

Tal com ha explicat la pròpia Ndoor a

NacióManresa

, va començar a cuidar la dona gran el 2013 per encàrrec de la seva filla. "Vaig estar cobrant des
del principi fins a 2016, quan

va morir la filla

", explica, "a partir de llavors ningú no es va fer càrrec de la dona, però jo em vaig quedar amb
ella perquè em feia pena i

l'estimava com si fos la meva mare



i ella m'estimava a mi com a una filla". "Si jo hagués marxat no sé què hagués passat amb ella ja
que el seu

net no se'n va cuidar

", justifica.  

La situació es va allargar fins que van declarar la

incapacitat de la dona

i va passar a ser tutelada per la Fundació Nou Camí. "Això ja va ser a última hora i al cap de poc
temps la van

portar a una residència

i a mi em van fer fora

com si mai no l'hagués estat cuidant

, com si no fos una treballadora", lamenta. És més, mentre va estar a la residència "era l'única
que anava a veure-la, que passejava amb ella pel jardí...", fins que va morir.

La treballadora continua vivint a la que era la casa de la dona, ja que era on vivia mentre en
tenia cura. Ara, reclama a la Fundació Nou Camí que li pagui els quatre anys que va estar
treballant en la seva cura a casa, una demanda que els sindicats han fet seva aquest

Primer de Maig

manresà: "denunciem l'explotació que pateixen les treballadores de cures i de la llar".
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FRANCISCO DE ANDRÉS 

Las iglesias cristianas ortodoxas rusa 

y ucraniana celebraron el pasado do-

mingo 24 -una semana después que 

los católicos- la mayor fiesta litúrgica 

del año, la Pascua de Resurrección, 

con un decorado muy dispar. Los ucra-
nianos bajo las bombas. Los rusos, al 

calor de las velas. En la solemne cere-

monia pascual celebrada en la cate-

dral de Cristo Salvador de Moscú, pre-

sidida por el patriarca Kirill y a la que 

asistió el presidente Putin, no hubo 

referencias a la guerra. Sí se mencio-

nó en la bendición del pan pascual tra-

dicional en esas fechas. Kirill pidió que 

la ofrenda que se enviaría luego a la 

región ucraniana del Donbass «sirva 

para calmar los corazones, mentes y 

almas  y traiga pronto la paz a la re-

gión». Ninguna crítica por parte de 

quien es cabeza de la iglesia ortodoxa 

rusa a la invasión del país vecino, her-

mano también en la fe. 

El mutismo del Patriarcado de Mos-

cú es ominoso y constituye un escán-

dalo para las otras catorce iglesias del 

mundo ortodoxo, autónomas en ma-

teria de gobierno pero unidas por la 

misma doctrina y una liturgia similar. 

El patriarca Kirill no solo se abstiene 

de pedir al Kremlin un alto el fuego en 

Ucrania, sino que en diversas ocasio-

nes ha ofrecido de modo indirecto su 

respaldo a las operaciones militares 

en ese país. Para el líder ortodoxo, el 

régimen de Kiev se ha aliado con «las 

fuerzas del mal», que Kirill identifica 

con las potencias occidentales y que,  

según dice, traerán a Ucrania la des-

trucción de la fe y de la familia.  

El trono y el altar 
Esta asentada visión apocalíptica de 

los acontecimientos que vive Ucrania 

desde su alejamiento de la órbita de 

Moscú tiene, además, una componen-

te política. Kirill –al igual que su ami-

go y aliado Vladimir Putin– acaricia 

el objetivo de reunificar los destinos 

tanto políticos como religiosos de Ru-

sia y Ucrania, de buen grado o por la 

fuerza.  

El nacionalismo exacerbado tizna 

de política y cultura la religión, en un 

concepto trasnochado de alianza en-

tre el trono y el altar en el que sigue 

atrapada la iglesia ortodoxa rusa. A 

diferencia de la católica, que hace si-

glos terminó de entender la diferen-

cia evangélica entre lo que es del Cé-

sar y lo que es de Dios. Para Kirill, ser 

ruso es ser ortodoxo y apoyar a ciegas 

los dictados del zar o de quien rija los 

destinos desde el Kremlin. 

Lógicamente, este concepto funda-

mentalista encaja como de molde en 

los planes de Putin, que no deja de mul-

tiplicar sus manifestaciones de afec-

to y apoyo a la iglesia ortodoxa rusa. 

El nacionalismo ruso de los dos líde-

res se retroalimenta. En 2012, el pa-

triarca Kirill dijo que el gobierno ruso 

era «un milagro de Dios». En el vera-

no del año pasado, cuando ya estaban 

avanzados los planes para invadir 
Ucrania, y a raíz de la independencia 

del Patriarcado de Kiev respecto al de 

Moscú, Putin escribió que : «Nuestra 

unidad espiritual también ha sido ata-

cada». 

Ucrania es, para los nacionalistas 

rusos, la madre patria de su religión y 

su cultura desde el siglo X. La Iglesia 

ortodoxa ucraniana, a la que pertene-

ce la mayoría del pueblo ucraniano, ha 

dependido desde hace siglos del Pa-

triarcado de Moscú, hasta que en 2014 

decidió erigirse en iglesia nacional, y 

en 2019 recibió el espaldarazo del Pa-

triarcado Ecuménico de Constanti-

nopla para constituir una autocefa-

lía en Kiev. A pesar de la creación de 

un nuevo Patriarcado –el decimoquin-

to– la mayor parte de las 12.000 parro-

quias ortodoxas ucranianas seguían, 

en vísperas de la invasión, siendo fie-

les al Patriarcado de Moscú. 
La situación ha cambiado de modo 

radical tras dos meses de guerra. Si 

Ucrania gana el conflicto, se espera un 

corrimiento general de las parroquias  

–que primero habrá que reconstruir– 

hacia el nuevo Patriarcado de Kiev. Si 

Moscú logra sus objetivos militares, 

tendrá que imponer una jerarquía or-

todoxa nueva a sus territorios conquis-

tados que tampoco servirá para parar 

la hemorragia. 

Lacras del comunismo 
En este fenómeno influye el nivel de 

práctica religiosa, mayor en Ucrania 

–donde influyó menos el siglo de ateís-

mo comunista impuesto por Moscú– 

que en Rusia. Otro elemento que expli-

ca el mayor nivel de tolerancia religio-

sa en Ucrania, y su percepción de la au-

tonomía relativa de la política respec-

to a la religión, lo constituye el 
importante porcentaje de católicos ucra-

nianos, hasta un 10 por ciento de la po-

blación. Ortodoxos y católicos tienen 

mucho en común, tanto en materia de 

fe como de liturgia y sacramentos. Los 

mayores obstáculos que se levantan, 

después de más de diez siglos de divi-

sión, son la primacía del Papa y el celi-

bato sacerdotal. La resistencia de la 

iglesia ortodoxa rusa a condenar la 

invasión de Ucrania, o al menos soli-

citar un alto el fuego, explican la pru-

dencia que muestra el Vaticano, que 

acaba de cancelar, por segunda vez, 

un encuentro previsto entre el Papa 

Francisco y el patriarca Kirill, «para 

evitar confusiones». Estaba previsto 

que la reunión, para tantear una me-

diación del Papa en la guerra, se ce-

lebrase en junio en Jerusalén.

La iglesia ortodoxa rusa se apaga en 
Ucrania al ponerse de perfil en la guerra

∑ La alianza entre el 
patriarca Kirill y Putin 
da el espaldarazo a la 
decisión de Kiev de 
tener una iglesia aparte

Creyentes salen de una iglesia ortodoxa en Pascua en una ciudad al sur de Mariúpol  // REUTERS

Después de dos meses de guerra  
en Ucrania son pocas las voces 
levantadas como protesta dentro 
del mundo ortodoxo ruso, por 
miedo o por la sordina impuesta 
por el Kremlin. Apenas se sabe de 
una carta de denunc ia firmada 
por unos 300 sacerdotes y 
diáconos ortodoxos rusos, que 
obtuvo muy poco eco. 
    No siempre fue así.  Cuentan 
que Iván el Terrible –el primer 
zar de toda  Rusia– mandó 

arrasar las ciudades y aldeas que 
no se le sometían. Un monje 
ortodoxo al que el monarca 
admiraba, Basilio, se presentó un 
día de Cuaresma de mediados del 
siglo XVI en el palacio del zar, y 
le ofreció una pieza de carne que 
llevaba como regalo. Iván le 
contestó que, como cristiano, no 
podía comerla en Cuaresma, a lo 
que el religioso contestó: «Si 
bebes sangre humana, ¿por qué 
no comer carne?».

El monje y el zar: «Si bebes sangre 
humana, ¿por qué no comer carne?»

Kirill y Putin coinciden en 
una visión integrista que 
aspira a recuperar la unidad 
política y religiosa eslava, de 
buen grado o por la fuerza

Guerra en Europa  // Otro frente abierto entre Moscú y Kiev
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Inauguració de l’Any del Mil·lenari de Sant Pere de Rodes - Diari de
Girona

Inauguració de l’Any del Mil·lenari de Sant Pere de Rodes | GENERALITAT DE CATALUNYA

Ahir es va inaugurar l’Any del Mil·lenari de Sant Pere de Rodes. Els nou pobles del Cap de Creus es van trobar al Monestir per conèixer els secrets i tresors
de l’entorn. Entre altres actes, l’Ajuntament d’El Port de la Selva va fer una donació del facsímil de la Bíblia de Sant Pere de Rodes, que estarà exposat a
l’església del Monestir.

https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2022/05/02/inauguracio-l-any-millenari-sant-65619217.html
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PÀGINA DOS | 

Prova d’atletisme a les pistes del Sícoris amb la Seu al fons / Fons Gómez Vidal (1971-72)

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

Adeu als Frarets
Fa un parell d’anys, la vigília de Nadal, vaig tru-
car als Franciscans per saber si hi hauria mis-
sa del gall. La persona que em va atendre al 
telèfon, suposo que el pare Recasens, va dir: 
“Mentre hi hagi un sol franciscà, als Frarets hi 
haurà missa del gall”. Doncs enguany no hi hau-
rà missa del gall perquè no quedarà ni un sol 
fraret. El govern de la Província Franciscana de 
la Immaculada Concepció ha decidit tancar el 
Santuari de Sant Antoni 
de Pàdua del carrer Vila 
Antònia per la manca 
de vocacions. Actual-
ment, queden quatre 
frarets d’avançada edat. 
La missa del gall dels 

Franciscans era de les més lluïdes de Lleida. No 
s’hi cabia. Però no només la missa del gall tenia 
requesta. L’eucaristia matinal rebia il·lustres fe-
ligresos com Àngel Ros quan era alcalde. Una 
altra comunitat que marxa de Lleida són les 
Carmelites Missioneres del Pare Palau. Aques-
ta desbandada religiosa només afecta la fe ca-
tòlica perquè, mentre no cessa el degoteig de 
seguidors cristians, creixen per una altra banda 

els prosèlits de Maho-
ma. Encara veurem el 
temple del barri del No-
guerola transformat en 
mesquita. En comptes 
de missa del gall hi hau-
rà ramadà. Afedemón!

La Punxa
Josep Ramon Correal
correalmodol@gmail.com

Enguany no hi haurà
missa del gall               

als Franciscans

SORTEJOS
ONCE DEL 01/05/22

16319 (DIA DE LA MARE)

12634 (CAP DE SETMANA)

SÚPER ONCE DEL 01/05/22

05-12-18-19-25-28-29-31-43-

46-47-53-57-62-65-66-67-

69-71-80 

GORDO PRIMITIVA DEL 01/05/22

14-19-39-47-54 CLAU: 7

 ENCERTANTS EUROS

5+1 0  POT

5+0 2  90.455,02 

4+1 8  4.111,59

4+0 134  286,38

3+1 833  52,65

3+0 7.623  18,70

2+1 13.864  7,91

2+0 128.583  3,00

REINT. 259.557  1,50

PRIMITIVA DEL 30/04/22

02-12-32-46-48-49  
COMPL.: 38 REINT.: 7

 ENCERTANTS EUROS

6+REINT. 1 30.537.879,84 

6 1  1.544.446,56

5+C 6  38.611,16

5 153  3.280,69

4 10.401 77,96

3 196.266  8,00

REINT. 1.332.044  1,00

EUROMILLONES DEL 29/04/22

      10-11-20-36-37 ESTR.: 7-3 
         ENCERTANTS EUROS

5+2 0 EUROPOT

5+1 1 1.222.554,57

5+0 9  31.747,90  

4+2 75  1.186,64

4+1 1.100  149,04

3+2 4.020  43,11

4+0 2.513  48,46

2+2 68.076  8,94

3+1 57.714  11,77

3+0 119.581 10,58

1+2 374.753  4,09

2+1 900.439 5,36

2+0 1.835.388  4,23

BONOLOTO DEL 30/04/22

06-18-26-31-34-48 
COMPL.: 16 REINT.: 4

 ENCERTANTS EUROS

6 0  POT

5+C 2  81.891,38

5 59  1.387,99

4 3.846  33,71

3 70.007  4,00

REINT. 427.905  0,50

LOTTO 6/49 DEL 30/04/22

19-29-35-36-40-48 
COMPL.: 03 REINT.: 6 

JOQ.: 769857

TRIO DEL 01/05/22

4·4·6

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

1808  A Madrid es produ-
eix l’aixecament contra les 
forces napoleòniques del 
Primer Imperi Francès, que 
desencadena la Guerra del 
Francès. 

1879  Pablo Iglesias impulsa 
la fundació del Partido Socia-
lista Obrero Español.

1968  A París tenen lloc les 
manifestacions estudian-
tils conegudes com el ‘Maig 
francès’.

2011  A Abbottabad (Pakis-
tan) Ossama bin Laden, líder 
de l’organització gihadista 
sunnita al-Qaida i promotor 
de l’atemptat contra les Tor-
res Bessones, és mort per un 
escamot de tropes estatuni-
denques. Va néixer el 1957.

MEMORIA
REJUVENECE
Associació familiars Alzheimer Lleida
TU

 

Refrany  El pardal vell no 
entra a la gàbia

Adivinanza  Puede ser 
blanco o marrón y no es nin-
gún disparate masticarlo con 
fruición, delicioso...                      
 SOLUCIÓN:

Maria Reparadora; Mare de Déu 
d’Araceli; santes Zoè, Mafalda i 

Virgínia

Al maig cada dia 
un raig (de pluja)

2
maig - 2022

DILLUNS

AVUI FA 
ANYS 

chocolate
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Soses inaugura l’Espai Memòria de la Batalla del Segre

Seró celebra el tradiconal aplec del Santuari de Refet

Maials celebra una nova edició de la Trobada de Gegants

Seró, que forma part del municipi d’Artesa de Segre, va celebrar ahir el tradicional aplec de Refet, una 
commemoració que té lloc cada primer de maig i que va comptar amb una bona assistència de veïnes i 
veïns. El santuari de Refet, que es troba dins l’antic terme de Tudela de Segre, és un monestir datat de 
l’any 1765 i actualment hi conviu una comunitat religiosa de monges. /FOTO: Jordi Farré

Maials va celebrar ahir la 18a edició de la seva Trobada de Gegants, amb la participació dels 10 gegants 
locals i dels 6 nous gegantonets, a més de diferents colles forasteres. /FOTO: Ajuntament de Maials

Soses va inaugurar ahir la recuperació de l’Espai Memòria de la Batalla del Baix Segre al Tossal de 
Sant Miquel, que restarà obert a l’ermita de Sant Miquel. Amb motiu de l’acte, es va fer una visita a la 
recreació històrica dels fets i a l’exposició de peces de la vida quotidiana dels soldats al front recuperades 
de diferents caps de batalla de la Guerra Civil, així com una visita guiada a les trinxeres. /FOTO: Diputació

Magraners celebra la Festa Major

Aplec de Sant Ermengol a Tiurana

Veïns d’Almacelles fan una processó

Gósol acomiada el festival Errant

El barri de Magraners va continuar ahir amb la Festa Major amb 
una intensa jornada que va incloure una sessió de ioga, un torneig 
de petanca i la recuperació de la Ruta del Vermut. /FOTO: Paeria

Tiurana va celebrar dissabte l’aplec a l’ermita romànica de Sant 
Ermengol, amb una missa i coca i moscatell per a la trentena 
d’assistents que van participar en la jornada. /FOTO: Aj. Tiurana

LAssociació Verge Mare de Déu de l’Olivar i els Amics de la 
Sardana d’Almacelles van organitzar la processó que va des del 
Barri de les Cases Barates fins l’Ermita de l’Olivar. /FOTO: J.P.

El municipi de Gósol es va acomiadar ahir del festival ‘Errant. 
Itineraris d’Art i Pensament’, una iniciativa que ha aplegat una 
trentena de creadors de disciplines força variades. /FOTO: Diputació

PONENT RECUPERA EL MAIG FESTIU

10 LLEIDA | DILLUNS 2 DE MAIG DE 2022
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Agraïment

Sr. Director:
La meva família i jo volem 

agrair al neurocirurgià Dr. Mar-
tínez Madrigal i el seu equip de 
l’HUAV la seva intervenció i 
atenció que varen tenir amb 
nosaltres el passat mes de març 
en una intervenció quirúrgica 
de cervicals, llarga i minuciosa, 
però molt exitosa. 

Un dia de tants nervis, agra-
eixes no solament l’excel·lent 
professionalitat, que n’és molta, 
sinó l’empatia i qualitat humana 
que l’equip ens van transmetre 
en tot moment.

M. B. L. 

Més sobre la pressa

Sr. Director:
Nous pensaments d’autors 

diversos sobre la quantitat i la 
pressa:

“... aquests temps d’ara, 
tan apressats i fragmentaris” 
(anònim).

 “Fart dia a dia, res no em 
satisfà: / mentre tot ho devoro, 
tot se’n va” (fragment de poema 
de W. Shakespeare).

“Córrer molt, no donar valor 
a res i envoltar-nos de lletgis-
me?” (Mireia Rosich).

“A vegades anem tan de pres-
sa que no sabem veure el que 
és important. I el que és impor-
tant és la gent del teu voltant, 
la teva família, els teus amics, i 
poder gaudir de tot això” (Paco 
Arango).

“Fes poques coses” (Marc 
Aureli).

J. B.

Carta d’agraïment  
de la confraria de la 
Mare de Déu de 
Montserrat de Lleida

Sr. Director:
El 27 d’abril, la Confraria de 

la Mare de Déu de Montserrat 
va organitzar la celebració de 
la festa de la Patrona de Cata-
lunya amb uns actes que tingue-
ren com a eix central la Catedral 
de Lleida, on està ubicat l’altar 
dedicat a la Moreneta. Des de 
les 9 del matí que es va obrir el 
temple, es va formar una corrua 
de persones devotes de la Verge 
Bruna que de forma entusiasta 
anaven a venerar la nostra Mare. 
Cal destacar la gran afluència 
que es va produir de forma esca-
lonada durant tot el dia, compta-
bilitzant prop de 4.000 persones, 
les quals desfilaren per la Ca-
tedral amb ciris i flors que van 
omplir totalment l’espai destinat 
a aquestes ofrenes. També a les 
Eucaristies celebrades en honor 
de la Patrona assistiren un gran 
nombre de fidels, molt especi-
alment a la solemne del vespre.

És per tot això que la Junta de 
la Confraria vol agrair a la ciutat 
de Lleida aquesta devoció en-
vers la Moreneta, que en aquesta 
ocasió va comptar amb una gran 
quantitat de participants en els 
actes programats, convertint-se 

LA CARTA DEL DÍA

SR. DIRECTOR:
Ayer, desgraciadamente, ocurrió lo que 

los vecinos de Ferran el Catòlic 38 (antiguos 
Bloques Santa Maria de Gardeny) temíamos 
desde hacía meses.

En febrero se instaló una persona sin techo 
a vivir entre los bloques 5 y 6.

Los vecinos teníamos claro que nadie de-
bería vivir en la calle y llamamos a la po-
licía urbana para que le informaran de qué 
albergues y servicios disponía. 

Supuestamente fue informado pero no 
quiso irse.

Estuvimos conviviendo durante unos me-
ses con su basura, orines y con sus, cada vez 
más, pertenencias (colchones, ropa, sillas, 
utensilios de cocina, patinete...). Con las se-
manas fueron viniendo más, hasta termi-
nar viviendo tres personas, con lo que eso 
implica.

Durante todo este tiempo fuimos llaman-
do al 112, el cual nos enviaba a la Guardia 
Urbana. Venía, daba un par de vueltas, les 
hacía un par preguntas y nos decía que no 
podían obligarles a irse... así que ellos se-
guían allí.

Comenzaron las peleas entre ellos y nues-
tro miedo a regresar tarde a casa y/o que 
algún día ocurriera alguna desgracia.

Finalmente ayer ocurrió. Hubo un incen-
dio en el rincón donde viven estas personas. 
El fuego rápidamente se extendió por todo el 
doble techo, causando explosiones y mucho 
humo. En pocos minutos nos vimos envueltos 
en un incendio muy aparatoso, peligroso y 
sobre todo innecesario. 

Los vecinos tuvimos que salir corriendo de 
nuestras casas, traspasando los portales lle-
nos de un humo negro y denso que nos causó 
ataques de tos, irritaciones y mucho miedo.

Vinieron policía y bomberos, acordonaron 
la zona y finalmente después de un largo y 
angustioso rato lograron apagar el incen-
dio. Afortunadamente nadie sufrió heridas. 
Ahora toca limpiar y arreglar los muchos 
desperfectos y quitarnos el susto del cuerpo. 

No acabamos de entender, primero, cómo 
es posible que haya personas viviendo en la 
calle. Segundo, cómo es posible que si una 
persona sin techo se niega a vivir en un al-
bergue o a recibir ayuda, no haya protección 
para el resto de ciudadanos. 

CALA CERVERA

Sin techo en Ferran el Catòlic

en una ciutat montserratina cap-
davantera al nostre país. Per tots 
aquests motius, ens cal donar les 
gràcies als preveres que van pre-
sidir les Eucaristies: Mn. Gerard 

Soler, president del Capítol de la 
Catedral, Mn. Jaume Pedrós, ca-
nonge i rector de Sant Pere i Mn. 
Josep M. Escorihuela, consiliari 
de la Confraria i al Petit Cor de 
la Catedral i al seu director, el 
mestre de capella, Mn. Joaquim 
Mesalles. Agrair també la pre-
sència de la representació de la 
Paeria i de la Diputació. Agra-
ïment especial als voluntaris 
que van col·laborar durant tota 
la jornada així com als confra-
res i a tots els fidels i devots de 
la Mare de Déu de Montserrat 
per la seva assistència als actes 
programats. Tots ells van acon-

seguir que aquesta celebració, 
tan participativa, es convertís 
en una lluïda festa. Finalment 
també el nostre agraïment a la 
premsa per la seva difusió.

Aquest any vam celebrar-ho 
amb un gran goig, ja que dins 
del calendari montserratí tenim 
dues commemoracions molt des-
tacades. Una que correspon a la 
nostra Confraria que enguany 
commemora el 75è aniversari 
de Romeria a Montserrat i que 
durant tots aquests anys ha es-
tat fidel a aquesta peregrinació 
a la Santa Muntanya; i una al-
tra al Monestir de Montserrat, 

que recorda el 75è aniversari de 
l’Entronització de la Imatge de 
la Mare de Déu al nou tron del 
cambril de la Basílica. Fet desta-
cat a nivell espiritual i també a 
nivell de país, que serà comme-
morat a totes les Catedrals ca-
talanes, també a Lleida el 10 de 
setembre, sota el lema Al voltant 

de Santa Maria amb els nostres 

bisbes. Moltes gràcies!  
JOSEP ESTRUCH BASCOMPTE  

PRESIDENT DE LA CONFRARIA DE LA MARE 
DE DÉU DE MONTSERRAT DE LLEIDA

Carta a los mutualistas 
de Muface en ASISA 

Sr. Director:
Quiero hacerles partícipes 

de la desagradable experiencia 
vivida el sábado 16 de abril y 
denunciar, a mi entender, un gra-
ve incumplimiento de atención 
sanitaria por parte de la entidad 
sanitaria ASISA.

Sobre las 20.45 h voy al CAP 
de Torredembarra (Tarragona) 
con claros síntomas gripales. Ya 
había pasado la Covid a media-
dos de marzo y estaba vacunado 
con las tres dosis. Cuando pre-
sento mi tarjeta de ASISA, me 
dicen que no me pueden atender, 
dado que los clientes de ASISA 
están excluidos de ser atendi-
dos en urgencias del CAP. En 
otras ocasiones hemos hecho 
uso del servicio de urgencias 
en este mismo CAP sin ningún 
problema. Entonces, decido lla-
mar al teléfono de emergencia 
de ASISA, 900 900 118. La Sta. 
que me atiende me confirma lo 
dicho por la administrativa del 
CAP, y que tengo que ir a una 
clínica de ASISA. No estando 
de acuerdo con su información, 
me pasa con una Dra. Coordina-
dora, que me vuelve a repetir la 
misma cantinela, que he de ir a 
un centro de ASISA, y me ofrece 
como solución ir al Vendrell, a 
17 km. Le traslado mi enfado, y 
me quejo del mal trato recibido 
y la mala gestión que llevan a 
cabo. Por curiosidad le pregunto 
a la administrativa del CAP si 
no atienden de urgencias a nin-
guna compañía, y me informa 
que sí atienden a otras, como 
ADESLAS y DKV, con lo cual 
aún crece más mi indignación.

Los ciudadanos de este país, 
que hemos trabajado y cotizado 
toda la vida, en mi caso más de 
42 años, esperamos que llegado 
el momento tengamos una aten-
ción sanitaria de proximidad y 
de calidad. ¿Cómo tienen ver-
güenza de decirme, en mi esta-
do, que coja un coche o taxi para 
desplazarme a otra localidad, a 
17 km, cuando hay al lado de mi 
casa un CAP de la Seguridad So-
cial? Es tan sencillo como que en 
caso de urgencia, y fuera de las 
localidades donde si hay servi-
cios sanitarios de las respectivas 
compañías sanitarias, poder ser 
atendidos en cualquier CAP de 
la Seguridad Social.

Que cada lector saque sus 
propias conclusiones sobre el 
servicio no prestado por ASISA.

JUANJO

Vuelve la Fiesta del 
Cine con entradas 
a 3,50 euros

z La 18 Fiesta del Cine volverá a 
celebrarse desde mañana hasta 
el jueves tras dos años de parón 
por la Covid. Los espectadores 
deberán acreditarse en la web 
www.fiestadelcine.com.

martes 03

Òscar Camps de 
Open Arms abre el 
ciclo ‘Dret al cinema’ 

z  El fundador de Open Arms 
será uno de los ponentes de la 
apertura del segundo ciclo Dret 

al cinema, que organizan la fa-
cultad de Derecho de la UdL y el 
Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

jueves 05

La Festa Major 
recupera de nuevo 
las calles de Lleida

z Las plazas Paeria y Sant Joan, 
así como los Camps Elisis, serán 
los principales escenarios de la 
Festa Major, que se prolongará 
hasta el día 11 con gran prota-
gonismo de la cultura popular.

viernes 06

LA SEMANA POR DELANTE

Envíe su foto a cercle@segre.com. Una selección más amplia de cartas puede encontrarse en 

ENCUESTA
¿Tiene ‘Alcarràs’ suficientes 

argumentos para poder 
aspirar a los próximos Oscar?

Vote y deje su comentario en  
www.segre.com
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Montornès estrena 
servei de préstec 
de jocs de taula 
per a infants

Montornès del Vallès

L’Ajuntament de Montornès 
ha posat en marxa un nou 
servei de préstec de jocs de 
taula a famílies amb infants 
d’entre 6 i 12 anys. Els prés-
tecs es poden fer de dilluns 
a divendres a través dels 
correus electrònics dels dos 
centres infantils Pintor Mir 
i La Peixera, pintormir@
montornes.cat i lapeixera@
montornes.cat, indicant de 
quin joc es vol disposar. Els 
responsables dels mateixos 
centres donaran cita a les 
famílies per fer la recolli-
da. Un cop recollit el joc al 
mateix centre, les famílies 
el podran tenir durant una 
setmana. Aquest servei va 
entrar en funcionament el 
mes passat i es va presentar 
amb una sessió de jocs de 
taula en família al mateix 
centre infantil Pintor Mir.

Els Xics descarreguen  
a Cardedeu el primer  
4 de 7 amb agulla  
de la temporada
Cardedeu Els Xics de 
Granollers van descarregar 
aquest diumenge a la plaça 
de l’Església de Cardedeu el 
seu primer 4 de 7 amb agu-
lla de la temporada. Ho van 
fer en el marc de la Diada 
Castellera de la Tripleta, 
que va tenir als mateixos 
Xics com a entitat amfitrio-
na i on també van actuar les 
colles dels Sagals d’Osona i 
els Castellers de Sabadell. A 
més del 4 de 7 amb agulla, 
la colla granollerina va des-
carregar també dos pilars 
de 4, un 4 de 7, un 3 de 7 i 
un 1 de 5, també el primer 
de la temporada. Els Sagals 
d’Osona van descarregar 
dos pilars de 4, un 3 de 7, 
un 5 de 6 i un 4 de 6. I els 
Castellers de Sabadell van 
descarregar dos pilars de 4, 
un 4 de 8, un 5 de 7 i un 3 
de 7.

E
S

C
O

L
A

 P
IA

 D
E

 G
R

A
N

O
L

L
E

R
S

Participants a la Granollers-Montserrat, en una fotografia de grup que es va fer dissabte al matí a Montserrat, un cop acabada la caminada

Més de 400 persones 
caminen fins a Montserrat
La Granollers-Montserrat i la Canovelles-Montserrat tornen després de dos anys d’absència

Granollers

EL 9 NOU

Més de 400 persones han 
caminat aquest cap de set-
mana fins a Montserrat des 
de Granollers i Canovelles. 
Les caminades Granollers-
Montserrat i Canovelles-

Montserrat han pogut 
reprendre la seva activitat 
després de tres anys de 
parèntesi a causa de la pan-
dèmia. La més multitudinà-
ria ha estat la primera, amb 
un total de 400 participants 
–l’aforament màxim amb què 
comptava l’organització–. A 

la marxa des de Canovelles 
hi van participar 65 perso-
nes, una xifra lleugerament 
inferior a la de les edicions 
anteriors a la pandèmia.

La Granollers-Montserrat, 
organitzada per l’Escola Pia 
i l’AFA del mateix centre, va 
oferir als seus participants 

tres itineraris possibles. El 
primer va sortir divendres 
a la tarda de l’edifici de Pri-
mària de l’escola. El segon va 
sortir a mitjanit des de Caste-
llar del Vallès (el Vallès Occi-
dental), on el primer grup 
havia fet una primera atura-
da. El tercer va sortir dissab-

te al matí de Monistrol de 
Montserrat (el Bages), on la 
resta de participants havien 
fet la segona aturada. Durant 
el mateix matí de dissabte 
els caminants van arribar a 
Montserrat, on es va llegir 
un manifest en contra de la 
guerra d’Ucraïna. Els des-
plaçaments fins a Castellar 
i Monistrol es van fer amb 
autobús des de Granollers.

La majoria de partici-
pants, 175 en total, van 
optar per fer l’itinerari des 
de Monistrol. 140 més es 
van sumar a la marxa des de 
Castellar. I els 85 restants 
van fer tot el recorregut. 
“Després de tres anys, per 
fi hem pogut recuperar la 
caminada i ha anat molt bé. 
Tot i que patíem perquè la 
predicció meteorològica era 
bastant dolenta, finalment el 
temps ens ha acompanyat i la 
valoració global de la sortida 
és molt positiva”, destacava 
Lluís Baella, professor de 
l’Escola Pia i membre de l’or-
ganització.

La Canovelles-Montserrat, 
organitzada per la Comissió 
Sant Antoni Abat, va sortir el 
mateix divendres a la tarda 
de l’església parroquial de 
Sant Fèlix, on prèviament 
s’havia oficiat una missa. La 
seixantena llarga de partici-
pants que van fer la marxa 
van arribar a Montserrat 
l’endemà al migdia.

En arribar  
a Montserrat 
es va llegir un 

manifest contra 
la guerra
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Alfred Bosch vuelve a la novela con una
parábola sobre la Sagrada Família
La Sagrada Família de Antoni Gaudí se sustenta sobre una parábola, la forma preferida del
arquitecto. Con la misma idea, Alfred Bosch (Barcelona, 1961), ha construido la novela que
marca su retorno a la literatura después de abandonar abruptamente la política, El temple dels
pobres (Columna, en castellano El templo de los pobres, en Destino): “He intentado hacer una
novela parabólica, con una línea ascendente, curva, y que vuelve a bajar. También refleja un
cambio en mí: hasta cierto momento yo creía bastante en la línea recta, más corta y ascendente.
A partir de un momento vi que la vida también es parabólica y natural”, asegura. “En el libro, sin
embargo, no hay nada casual, la arquitectura literaria también la he cuidado mucho”, insiste.

La novela retrata el primer crecimiento del templo hasta la Guerra Civil a través de la historia de
algunos de sus trabajadores, y en especial de Jaume Ferris, un niño que nace en aquel entorno,
estudia en las escuelas que se construyen y acaba trabajando. “Es también la historia de una
generación que sufrió horrores, y también quería retratarlos en un homenaje a la generación de
nuestros abuelos”, explica Bosch.

El novelista dibuja la sociedad enfrentada entre constructores y
destructores y, en medio, los supervivientes

La misma Sagrada Família de hecho “es como un protagonista que provee personajes: va
creciendo, los primeros años tira arriba bastante bien, hasta que se detiene hacia los años
treinta y no vuelve a arrancar de verdad hasta mucho más tarde”. Una novela, también, sobre la
paternidad de la Sagrada Família y de los protagonistas.

No solo Gaudí se convierte en personaje, sino también artistas como Opisso, Dalí, Le Corbusier,
Picasso u Orwell, algunos de los cuales ya reflejan el debate estético que ha acompañado al
templo desde el nacimiento hasta hoy mismo.

Además de Gaudí salen personajes como Opisso, Dalí, Le Corbusier,
Picasso u Orwell, algunos de los cuales ya reflejan el debate estético que
ha acompañado al templo desde el nacimiento hasta hoy mismo

Bosch construye la trama teniendo en cuenta el carácter expiatorio del templo, porque “es una
historia de redención y eso está muy grabado en la piedra del monumento pero también en la
mentalidad de los constructores, la gente normal y pobre que hizo aquel prodigio. Todos ellos se
redimen en la construcción”. El autor dibuja la sociedad enfrentada entre constructores y
destructores y, en medio, los supervivientes. “¿Llevamos el destino marcado al frente?
Probablemente no, excepto en un 95% de los casos. Los que vienen de un sitio tienden a actuar
de una determinada manera, y cuando son pequeños hacen grupos que se lanzan pedradas y
se hacen la pascua, pero cuando hay una guerra se meten tiros. Esta tensión está en todas
partes: en el mundo de los libros, de la política, en las empresas...”, asegura.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20220502/8236134/parabola-alfred-bosch.html


Alfred Bosch, davant de la façana del Naixement de la Sagrada Família

César Rangel

Unas fuerzas destructivas que también lo afectaron cuando en marzo del 2020 dimitió como
conseller de Acció Exterior por un caso de acoso en su departamento: “El final en la política fue
doloroso, pero tengo la conciencia muy limpia. Lo que me sabe mal de la política es que haya
muchas esperanzas frustradas, de mucha gente”. Al día siguiente de dimitir rescató unas libretas
con notas que quince años antes había empezado a tomar sobre la Sagrada Família, porque
“desde el primer momento tuve muy claro que tenía que volver a mi vida de escritor e
historiador”. El tiempo, sin embargo, había pasado factura en los ojos y ya no las podía leer, así
que lo primero “fue comprar una lupa y pasar las notas a otra libreta, un trabajo que me permitió
sumergirme en el mate rial y digerirlo”, hasta escribir parte de la historia de una iglesia que “es
hija de todas las adversidades y, a pesar de todo, todavía continúa”.

Versió en català, aquí

https://www.lavanguardia.com/encatala/20220502/8236136/parabola-d-alfred-bosch.html
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M. MARQUÈS

D
iu la tradició que sant 
Francesc d’Assís va visi-
tar Lleida el 1211 quan 

tornava del seu pelegrinatge de 
Santiago i durant la seua estada 
a la ciutat va realitzar diversos 
miracles, un dels quals, la Gua-
rició de l’home de Lleida, està 
representat en un fresc de Gi-
otto a la basílica d’Assís, en el 
qual el sant va salvar un home 
anomenat Joan d’una “mort se-
gura”. Tan sols sis anys després, 
el 1217, els primers franciscans 
de la península Ibèrica es van 
instal·lar a Lleida, on van cons-
truir un convent i una església 
a l’actual plaça Ricard Viñes. 
Ara, vuit segle després, els fran-
ciscans se’n van de Lleida da-
vant la falta de vocacions, però 
aquest no és només un problema 
de l’orde, sinó de tota l’Església 
Catòlica.

La seua marxa comportarà 
que a finals d’estiu tancarà l’es-
glésia de Sant Antoni de Pàdua, 
al carrer Vila Antònia, construï-
da entre 1950 i 1982, així com el 
convent (la part que no és la re-
sidència), construït el 1908 des-
prés que els frares residissin en 
diversos llocs de la ciutat, com 

l’actual església de Sant Pere, 
després de la destrucció del con-
vent a Ricard Viñes a causa de 
les guerres dels Segadors i de 
Successió.

A dia d’avui queden quatre 
frarets, però el frare franciscà 
del convent de Sant Antoni Jo-
aquín Recasens afirma que la 
comunitat de Lleida “sempre 
ha estat petita”. “Som els fills 
de sant Francesc i els nostres 
vots són l’obediència, viure 
sense possessions (pobresa) i 
la castedat.” 

Tot i això, Recasens deixa clar 
que “no som monjos” i que te-
nen el seu dia a dia com qual-
sevol, a més dels seus moments 
d’oració. “Tenim un estil de vida 
conventual i jo, per exemple, 
soc professor a l’IREL (Institut 
Superior de Ciències Religioses 
de Lleida), però hi ha frares que 
són arquitectes, metges o escrip-
tors, entre altres oficis.”

Recasens lamenta el tanca-
ment i, a l’hora de fer balanç, 
destaca la figura del frare Pere 
Sanahuja, historiador, membre 
de l’IEI i fill predilecte de Llei-
da, així com la desena de ter-
ciaris que hi ha a Lleida (Orde 
Franciscà Seglar).

VOTS

Els frarets viuen en 
obediència, sense res   
propi i en castedat amb    
un estil conventual

RELIGIÓ ORDES

Adeu als frarets 805 anys després
Els franciscans deixen Lleida davant la falta de vocacions, després que s’instal·lessin per primera 
vegada a la península Ibèrica a l’actual plaça Ricard Viñes || La comunitat lleidatana sempre ha 
estat de les més petites i els seus feligresos es quedaran sense l’església de Sant Antoni de Pàdua

ORDE FRANCISCÀ DE LLEIDA

Imatge del convent dels Franciscans, ara una residència, amb el riu al descobert.

ORDE FRANCISCÀ DE LLEIDA

ORDE FRANCISCÀ DE LLEIDA

M. MARQUÈS

Trobada de frares franciscans a Lleida el 1992.

Dinar al solar de l’actual església de Sant Antoni de Pàdua.

Dos dels quatre frares que queden a Lleida.

Sant Antoni de Pàdua.

HISTÒRIA

Sant Francesc d’Assís
z Va néixer a Assís el 1181 i va 
morir als 44 anys el 1226. Es diu 
que va visitar la ciutat de Lleida 
el 1211, on va realitzar diversos 
miracles, quan tornava del seu 
pelegrinatge de Santiago.

Els tres Ordes
z Va fundar l’Orde Franciscà, el 
segon orde conegut com Ger-
manes Clarisses i un de tercer, 
l’Orde Franciscà Seglar.

Lleida
z Els franciscans es van instal·lar 
a Lleida el 1217, sent la primera 
comunitat franciscana de la pe-
nínsula Ibèrica.

Vuit segles
z L’Orde Franciscà de Lleida se’n 
va després de 805 anys davant 
la falta de vocacions. La deci-
sió va ser presa en el capítol 
provincial (reunió que es du a 
terme per prendre mesures) i, 
dels quatre frares de Lleida, dos 
es traslladaran a Barcelona i els 
altres dos a Albacete.
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E
n aquestes pàgines teniu un resum-presentació de la 

Nota doctrinal sobre l’objecció de consciència que va 

aprovar la Comissió Permanent de la Conferència Epis-

copal Espanyola a la fi del passat mes de març. El títol és una 
cita de la carta de sant Pau als Gàlates: “Crist ens ha alliberat 

perquè siguem lliures” (Ga 5,1). Es va fer pública el dia 25 de 
març, Solemnitat de l’Anunciació del Senyor, data especial-
ment marcada com a Jornada de la Vida que celebren moltes 

entitats i associacions, que també es van manifestar al carrer 
per defensar la vida, des de la concepció fins a la mort natu-

ral. Va ser un dia molt adequat per recordar a tota la societat 
espanyola la dignitat de la vida i l’objecció davant les accions 
que porten a la mort. Malgrat la tragèdia de l’assumpte, es va 
voler donar un aire festiu a la celebració. No pretenc repetir 
els arguments que podeu trobar a l’esmentada Nota. Hi són 
expressats amb claredat seguint els principis de la Doctrina 

Social de l’Església i que tots nosaltres volem portar a la pràc-

tica diària. Em referiré només a qüestions prèvies.
1 . Totes les persones i grups socials tenen el mateix dret a 

manifestar les seves conviccions i les seves opinions. La lli-
bertat d’expressió empara tothom, sempre que no concul-
qui, atempti o entri en conflicte amb altres drets i llibertats. A 
vegades fa l’efecte que es nega o es discuteix aquesta llibertat 
als bisbes, a determinats grups de catòlics o a la mateixa Es-

glésia.
2 . La llibertat religiosa és un dels drets de la Declaració Uni-
versal de Drets Humans (Art.18). Està al mateix nivell que 
molts altres. A cops sembla que la mera declaració de la fe és 
un obstacle per aconseguir un determinat treball o per exer-

cir una funció. Si la fe s’expressa, es produeix un rebuig o un 
significatiu silenci. 
3 . L’actuació pública de tot ésser humà respon sempre a unes 
conviccions. No hi ha una neutralitat absoluta en les manifes-

tacions públiques o en les conductes privades. I això és vàlid 
per als pares quan eduquen els seus fills, per als mestres i 
pels qui treballen en hospitals i residències. En el cas dels ca-

tòlics procurem pensar, parlar i viure amb l’estil que ens va 
mostrar Jesús de Natzaret. Busquem sempre la coherència 

entre fe i vida.
4. Pot semblar una exageració fer normes i lleis per impedir 
resar davant d’unes clíniques que practiquen avortaments 
o per tractar de convèncer futures mares que no associen 

les seves vides a la cultura de la mort. No es pot arribar a 
aquests límits.  Com no s’ha volgut regular fins als mínims 
detalls la vaga de fam, la generositat absoluta cap als altres o 

la fonètica de les diferents regions d’una mateixa llengua. Les 
normes són fonamentals per a una respectuosa convivència 

però sense envair o violentar la pròpia consciència.
5 . Els catòlics demanem respecte a la nostra manera d’en-

tendre la naturalesa de l’ésser humà, creat per Déu, que l’im-

pulsa a l’amor i a la misericòrdia amb tothom. Ens sorprèn i 
ens entristeix quan la burla o l’animadversió es manifesten 
ridiculitzant les nostres creences.
6. Aconsello a tothom la lectura de la Nota. És un magnífic 
resum del que suposa per a l’ésser humà, la llibertat, la llei, 
la consciència, la funció de l’Estat, l’objecció… A més, serveix 
per recordar els aspectes morals del comportament.

L a celebració del Dia de la Mare es remunta a l’an-

tiga Grècia, en aquella època els honors es retien 
a Rea, la mare dels majors déus: Zeus, Posidó i 

Hades. Segles més tard, la celebració fou a la Hilària, 
que se celebrava el 15 de març. La comunitat cristiana 
vinculava el dia de la Mare amb el 8 de desembre, la 
Immaculada Concepció, dia que encara se celebra en 
alguns països. La globalització ha fet que a Catalunya 
celebrem aquesta diada el primer diumenge de maig i 

en els darrers anys ho fem amb aquella sensació de ser 

una tradició que es va perdent perquè només es concep 
o se la relaciona amb el capitalisme pervers i les cam-

panyes publicitàries d’una societat malalta de consum.
Avui és primer de maig i és també el dia de les mares 
(en aquest plural inclusiu); coincidències que sovint es 

produeixen i que quan ho fan ens fan reflexionar encara 
més en aquest binomi de la vindicació del dret al treball 
i de la vindicació del dret a tenir vida més enllà del tre-

ball. I és especialment coincident que sigui enguany en 
aquest 2022, que el situem com l’any postcovid i també com 
l’any de “la gran dimissió”; aquest fenomen que comença a 
preocupar als grans lobbies econòmics del món. Una revolta 
dels treballadors, en paraules de Krugman, que exigeixen un 

referèndum col·lectiu sobre les múltiples crisis i la precarietat 
en nòmina, que cada vegada és més sagnant, principalment 
en clau de gènere.
Però avui, des d’aquestes línies, em vull dirigir a les mares, a 
les mares perfectes i a les mares desastre. A les mares que se 
senten culpables per treballar moltes més hores de les que 
voldrien, d’arribar a casa tard i no poder llegir el conte cada 
nit, a les mares que no tenen temps –ni ganes– a tenir la dis-

fressa a punt i les manualitats més ben fetes, a les mares que 
no han fet mai unes croquetes casolanes i a les mares que van 

cansades perquè es posen a treballar abans que s’aixequin els 
petits i arriben a casa –de vegades– quan ja dormen. Mares 
esgotades per intentar arribar a tot arreu i no sé mai a l’hora 
enlloc. 
A  les mares i a les dones que vivim en un món que, encara 
avui, arrosseguem aquesta síndrome de la impostora: antepo-

sar sempre els desitjos dels altres per tenir acceptació i sen-

tir-se bé, amb la necessitat de rendir al màxim en tot amb un 
sobreesforç desmesurat, en creure que el bo que ens passa 
és qüestió de sort i que no ens ho mereixem prou, treballar 
full-time, adoptar un model masculí de lideratge en què s’ha 
de renunciar a tenir vida privada o s’ha d’invisibilitzar. I quan –
malgrat tot això– ets a la cúspide, tenir un sostre de vidre que 
encara sembla que hem de ser als llocs per raó de la quota, 

quan la capacitat està més que demostrada. El feminisme és 

un moviment de classe, que ens ha alliberat, ens ha em-

poderat i ens ha donat eines per decidir en tot moment 

quina vida volem tenir. Tanmateix, en aquest feminisme 
transformador i que s’articula des de la sororitat de to-

tes, encara avui quan moltes dones fan l’opció de ser 
mares i gaudir d’una professió que han conreat amb el 
seu esforç a moltes els rosega la culpa de pensar que no 
són prou bones mares. I malgrat que totes tenim clar 
que quan fas una opció de vida “n’has de pagar algun 
preu” aquest preu no pot ser la culpabilitat que corseca. 
La meva mare va treballar –molt– sempre. En el record 
de la meva infantesa s’hi desdibuixen les estones a la 
torre amb els padrins i tots els cosins; els dissabtes amb 

els avis; les visites a les garrigues o els cucalòcums i els 

circs amb els tiets. Els diumenges de matinar molt per 
poder fer una excursió a la platja o a la muntanya, mol-
tes estones d’avorriment a la botiga o els nadals sense 
mare, perquè treballant al carrer major de Lleida des de 
la puríssima fins després del primer cap de setmana de 

rebaixes no tenia ni un sol dia lliure. Es necessita tota una tribu 
per cuidar un infant i la meva petita tribu ens va acompanyar 
en aquesta criança que agafa el lema de la Pilarín Bayés: “sur-
ten com surten i fem el que podem”.
Crec que cal fer una oda a les maternitats imperfectes, a totes 

les mares del món. Fem el que podem, i els vostres fills us esti-

men. Ens estimen. Tal com som, amb les virtuts i els defectes; 
amb els desastres quotidians. Cuideu-vos i estimeu-vos més, 
mares, totes les què teniu petits, els que ja són grans, els que 
han esdevingut pols d’estel, a les madrastres i les que des de 
la convicció de no ser mares, a voltes n’esdevenen en forma 
de tribu. Un tribut a totes vosaltres, des de l’admiració i la so-

roritat compartida: A les mares.
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«Q
uantes partides 
pressupostàries val 
la meva llibertat?». 

Va ser la resposta, sense dubte, 
absolutament clarificadora de 
la secretària general d’ERC, 
Marta Rovira, el 2019 en una 
entrevista on la periodista li 
preguntava sobre el vot del seu 
partit en relació amb els pressu-
postos socials del Govern del 
president Pedro Sánchez. 

Clarament irritada mentre es-
coltava l’entrevistadora recor-
dant que amb l’aprovació dels 
comptes s’apujarien les pensi-
ons, s’incrementarien les parti-
des en educació i en sanitat, o 
que es podrien nodrir nous ser-
veis socials públics, la senyora 
Rovira va etzibar aquesta frase 
digna, certament, d’una antolo-
gia: «quantes partides val la 
meva llibertat?» 

Mai, mai a la història de Cata-
lunya, havíem escoltat una diri-
gent d’un partit polític que es 
pretén nacional supeditar el bé 
comú del conjunt de la ciutada-
nia a la seva situació processal 
personal. Mai. Un pot, legítima-
ment, discrepar o rebutjar uns 
pressupostos considerant que 
no són bons per la ciutadania, o 
que són millorables, però com-
partir els continguts (perquè re-
cordem que després ERC ha vo-
tat a favor dels pressupostos del 
Govern de Pedro Sánchez) però 
rebutjar-los en funció dels inte-
ressos d’una única persona és 
insòlit. I recordem el resultat 
d’aquesta, diguem-ne, lògica 
política: els independentistes, 
juntament amb el PP i Ciuta-
dans, van tombar els pressupos-
tos el que va obligar a anar a 
eleccions amb el risc subse-
qüent que la dreta i l’extrema 
dreta arribessin al poder. 

He recordat aquesta resposta, 
tristament, aquesta setmana 
quan ERC va decidir votar en 
contra del paquet de mesures 
socials impulsat pel Govern de 
progrés per ajudar la gent, a 
peu de carrer, en aquests mo-
ments de dificultats agreujades 
per la guerra d’Ucraïna. Així, 
veiem com un partit que afirma 
ser d’esquerres (i que no només 
ho diu, sinó que sovint es posa 
com a exemple) vota en contra 
de: abaixar els preus dels car-
burants (sí, sí, de què et costi 
menys diners omplir el dipòsit 
del teu vehicle), abaixar l’IVA 
de l’electricitat, limitar la puja-

da del lloguer, incrementar les 
quanties de l’ingrés mínim vi-
tal, impedir nous accessos al bo 
social que permet a moltes fa-
mílies poder pagar la llum, reti-
rar les ajudes als transportistes, 
etc. Està en contra ERC 
d’aquestes mesures concretes? 
No ho sabem perquè no van dir 
res sobre la qüestió, el que si 
sabem és que estan «molt enfa-
dats» per un presumpte espio-
natge i, davant d’això, la satis-
facció de les necessitats reals 
del comú dels mortals a peu de 
carrer (també de la gent que 
fins ara els ha votat) els repre-
senta, exactament, un zero a 
l’esquerra. Ells estan «molt en-
fadats» i punt, què la gent ha-
gués perdut totes les ajudes 
que he exposat abans, per a 
ells, quedava empetitit al costat 
d’això. Quasi es podia evocar la 
declaració de la senyora Rovi-
ra: «quantes partides val la me-
va llibertat?» És, tot plegat, 
d’una irresponsabilitat política 
increïble, impròpia d’un partit 
que es diu de Govern. 

I una dada no menor, és la se-
gona vegada consecutiva que la 

CUP, ERC i els incondicionals 
del senyor Puigdemont voten 
«no» a una mesura l’alt calatge 
social juntament amb el PP i 
Vox. La segona vegada consecu-
tiva... Primer van votar en con-
tra de la reforma laboral, el que 
hagués suposat mantenir la re-
forma impulsada el 2012 per al-
gú tan sensible als drets dels 
treballadors com el senyor Ra-
to. Doncs van votar que «no» a 
aprovar una reforma que comp-
tava amb el suport explícit dels 
sindicats representants, precisa-
ment, dels treballadors (tot i 
que la cara del senyor Rufián 
mentre sentia els crits d’entusi-
asme dels diputats de Vox quan 
en un principi semblava que la 
dreta s’havia sortit amb la seva 
mereixeria, segur, figurar al 
museu de cera). Doncs van vo-
tar que no, potser aleshores 
també devien estar «molt enfa-
dats». Quan un està en política 
ho està per millorar la vida de 
la gent i per transformar la rea-
litat, no per analitzar els estats 
d’ànim ni per fer cháchara. No 
ho oblidem quan es convoquin 
noves eleccions.

JOAN RUIZ  
Diputat del PSC per Tarragona 

L’article

La increïble irresponsabilitat d’ERC

Mai, mai a la història de 
Catalunya, havíem escoltat 
una dirigent d’un partit 
polític que es pretén 
nacional supeditar el bé 
comú del conjunt de la 
ciutadania a la seva situació 
processal personal. Mai 
 
Quan un està en política ho 
està per millorar la vida de la 
gent i per transformar la 
realitat, no per analitzar els 
estats d’ànim ni per fer 
‘cháchara’. No ho oblidem  
quan es convoquin  
noves eleccions

H
avia de passar. La 
controvertida reputa-
ció de les sogres ha 

topat amb l’Església. 
Podríem dir que per sorpre-
sa, el papa Francesc ha 
amollat un missatge especí-
fic sobre les sogres durant 
l’audiència de dimecres pas-
sat a la plaça de Sant Pere 
del Vaticà davant de milers 
de fidels. El Sant Pare ha 
demanat als gendres i a les 
joves que tractin bé les so-
gres, però també ha adver-
tit a les mares polítiques 
que «vagin amb compte 
amb la llengua» perquè «és 
un dels pecats més lletjos 
de les sogres».  

El papa Francesc ha re-
matat que «no dic que pen-
sem que són el diable, les 
sogres, però sempre es diu 
que són dolentes». Ve de 
lluny aquest penjament que 
subjuga les sogres. En una 
revista satírica del segle 
XIX, anomenada ‘Lo Gar-
bell’, vaig trobar els se-
güents versos sobre les so-
gres que ratifiquen l’exhor-
tació papal. Els versos, que 
transcric amb adaptació or-
togràfica actual, fan així: 
«Home hi ha que tot ho lo-
gra! / Amb sa sogra una 
pendència / tingué en Pi, i 
per la seva imprudència, / 
a viure sempre amb la so-
gra / va condemnar-lo l’Au-
diència. / Mes ell l’indult 
va alcançar / i l’hi varen 
commutar / la pena per la 
immediata: / és a dir, par-
lant en plata: / lo varen 
afusellar». 

El voraviu

El Papa i les 
sogres

Ha sortit en defensa de 
les sogres, tot i que també 
ha demanat a les mares 
polítiques que vigilin la 
llengua. Abans, la màxima 
condemna era viure  
amb la sogra

JOSEP RAMON CORREAL 
Periodista. Exdirector 
de Diari de Tarragona

Opinió
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Un agricultor troba per casualitat una estàtua
de 4.500 anys d'antiguitat a Gaza
Una estàtua de 4.500 anys d'antiguitat. Aquesta ha estat la troballa d'un agricultor palestí mentre
excavava la terra al seu camp a Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza.

Segons els arqueòlegs, l'estàtua data de l'any 2500 aC (edat de bronze) i representa Anat, que
forma part de la religió cananea, deessa de la bellesa, l'amor i la guerra. Mesura 22 centímetres
d'alçada, està creada amb pedra calcària i mostra clarament la cara de la deessa, que porta una
corona en forma de serp al cap.

Amb aquest descobriment, es constata que la Franja anteriorment era una important ruta
comercial per a les successives civilitzacions antigues i va ser originàriament un assentament
cananeu. Ara, viu sota atacs arran del conflicte entre Israel i els grups militants a Gaza,
governada per l'organització palestina Hamas.

L'estàtua, trobada mentre l'agricultor movia la terra

"L'hem trobat per casualitat. Estava enfangada i la vam rentar amb aigua", ha explicat l'agricultor,
Nidal Abu Eid, a la BBC.

"Ens vam adonar que era una cosa preciosa, però no sabíem que tenia un valor
arqueològic tan gran."

L'estàtua d'Anat, una de les deesses cananees més conegudes, ara s'exhibeix a Qasr al-Basha,
un edifici històric que serveix com un dels pocs museus de Gaza.

L'estàtua de la deessa Anat s'exhibeix a l'edifici històric Qasr al-Basha, a Gaza (EFE/
Mohamad Ibrahim)

L'estàtua s'ha presentat aquest dimarts en una conferència de premsa. Segons Jamal Abu Rida,

https://www.ccma.cat/324/un-agricultor-troba-per-casualitat-una-estatua-de-4500-anys-dantiguitat-a-gaza/noticia/3160697/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61228553


del Ministeri de Turisme i Antiguitats de Hamas, l'estàtua era "resistent al temps", i ha dit: "Aquests
descobriments demostren que Palestina té civilització i història, i ningú pot negar o falsificar
aquesta història."
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panya, lamentablement, no està 
tipificada en el Codi Penal», ex-
plica Juantxo Domínguez, presi-
dent de l’observatori espanyol 
sobre derives sectàries RedUNE. 
«Són grups sectaris a la vella 
usança, però adaptats al segle 
XXI. El seu primer manament és 
el de no acceptar ni mitja crítica. 
El control de la informació és fe-
rri», continua. 

A més de la petició a Chan-
ge.org –on s’han recollit més de 
50.000 firmes que demanen el 
cessament de l’activitat d’IM 
Academy- i l’operació policial re-
cent on es van detenir vuit perso-
nes, RedUNE pretén fer un pas de 
gegant i portar el cas a l’Audièn-
cia Nacional. 

Per captar joves, fins i tot me-
nors d’edat, IM Academy ofereix 
un discurs empoderador. «Et di-
uen que tu no deus voler ser com 
els teus pares, una generació de 
perdedors per treballar tantes ho-
res al dia. Et parlen de llibertat fi-
nancera i t’ofereixen una via ràpi-

da per enriquir-te sent el teu cap», 
explica Carlos Tamayo, youtuber 
que va publicar els primers repor-
tatges d’investigació sobre la 
criptosecta, vitals per a l’operació 
policial. «Les tècniques de persu-
asió que utilitzen són les mateixes 
que la secta El Palmar de Troya. És 
una manipulació de manual i 
aconsegueixen un nivell increïble 
de fanatisme. Hi ha gent que s’ha 
tatuat a la pell el nom d’IM Aca-
demy», destaca Tamayo. 

Respecte a l’estafa econòmica 
piramidal, el youtuber revela que 
els diners que guanyen presump-
tament els adeptes s’«evaporen» 
en altres despeses: la mateixa 
formació, els desplaçaments i 
l’entrada per als esdeveniments 
multitudinaris (com el que es va 
celebrar recentment a Badalona) 
o el lloguer de material per apa-
rentar una vida milionària a les 
xarxes socials. 

La mare de l’Esperanza, la no-
ia de 16 anys que ha deixat l’esco-
la i se n’ha anat de casa, assegura 

que està vivint un infern. «Sabem 
que ha vingut a casa, però quan 
nosaltres no hi érem. No entenem 
ben bé què ha passat, com s’ha 
transformat en una altra persona. 
Li han rentat el cervell. Les poques 
vegades que hem aconseguit que 
ens agafi el telèfon no li podem dir 
que està en una secta. No pots ra-
onar amb ella perquè l’adoctrina-
ment és absolut. Només hem de 
tenir paraules d’amor i carinyo i 
dir-li que sempre estarem allà. La 
meva esperança és que en algun 
moment comenci a qüestionar el 
grup», comenta. 

Malvivint i amb sarna 

La mare de l’Esperanza sospita 
que la seva filla malviu en un 
apartament amb altres integrants 
de la criptosecta. La mare de la 
Marta creu el mateix, que va ser a 
la trobada multitudinària de Ba-
dalona (on es van reunir 9.000 jo-
ves de tot el món) i ara planeja un 
altre viatge a Dubai amb el mateix 
objectiu. «Viuen en unes condi-
cions deplorables, tant d’alimen-
tació com d’higiene. La meva filla 
m’ha enviat fotos i té sarna. Li he 
ofert diners perquè vagi a un der-
matòleg. És per a l’únic que li do-
naré diners», comenta la mare de 
la Marta. 

Tant RedUNE com els pares de 
joves exigeixen als hotels i centres 
de convencions que, sabent el que 
hi ha darrere d’IM Academy, dei-
xin d’allotjar aquesta mena de 
trobades multitudinàries. 

Fonts policials expliquen que 
en aquests esdeveniments pre-
sencials organitzats en hotels es 
capten víctimes, igual que als 
parcs. A l’abordatge es convida els 
joves a inscriure’s a la plataforma 
formativa per afegir-se a un movi-
ment que els permetrà «oblidar-se 
de la vida laboral ordinària i arribar 
a la llibertat financera». Aquestes 
mateixes fonts expliquen que els 
nous membres han de fer un pri-
mer ingrés de 200 euros i després, 
una quota mensual de 150. Res-
pecte a la presumpta formació de 
la plataforma, es redueix a simples 
xerrades virtuals gravades en ví-
deo en què els responsables del xi-
ringuito parlen, entre altres coses, 
d’operacions financeres prohibi-
des a Espanya. n

Aina Martí

Informació 
bàsica, 
disponible 
gratis a la xarxa

Per assistir al congrés in-
ternacional que l’IM Aca-
demy va celebrar a Badalo-
na els dies 8, 9 i 10 d’abril 
els alumnes van pagar uns 
300 euros. Presumptament 
van rebre formació impar-
tida per experts en inversió 
en borsa o compra de crip-
tomonedes. Els responsa-
bles de l’entramat prome-
ten als alumnes l’anome-
nada «llibertat financera». 
És a dir, guanyar diners 
amb el telèfon mòbil i so-
breviure sense haver de 
treballar en coses munda-
nes. No és poc per a joves, 
molts de classe mitjana o 
baixa, a qui espera un ho-
ritzó  descoratjador.  

No era el cas de la Isabel, 
una assistent de 40 anys que, 
escudada darrere aquest 
nom fals, va assegurar a 
aquest diari que no havia 
après res. «El que explica-
ven els mestres era conei-
xement que jo ja tenia i que 
qualsevol pot obtenir fàcil-
ment d’internet», aclaria. 

La Isabel era més adulta 
que la immensa majoria 
d’assistents, que superaven 
per poc els 20 anys, i tenia 
experiència laboral en el 
camp de les finances i for-
mació acadèmica.  «Crec que 
en realitat això de Badalona 
anava de potenciar el senti-
ment de pertinença a la co-
munitat», aventurava.  

Els alumnes van sortir 
del congrés eufòrics, saltant 
com si celebressin el trofeu 
d’un equip de futbol. n

GUILLEM SÁNCHEZ  
Barcelona

Engany

Aquesta classe de 
grups coercitius 
capten els més joves 
amb promeses de 
«llibertat financera» 

«Els adoctrinen,  
els recluten i  
aconsegueixen que 
deixin les famílies», 
diu un expert en sectes

A Espanya no  
hi ha una llista 

oficial de sectes.

La de França 
n’inclou 173 i la 
de Bèlgica, 189. 

Els experts alerten  
que els tentacles  

de les sectes arriben  
a la universitat,  
l’esport olímpic i  
els conservatoris  

de música.

Les sectes ja no se centren  
en la religió. Ara, s’han 
diversificat cap al món  

de l’autoajuda, la filosofia,  
el creixement personal,  

les pseudoteràpies i  
el món financer.

Més enllà de l’estafa  
que implica pagar per  

una cosa que no serveix  
per a res, els grups de 
manipulació coercitiva  
són nocius i destructius  

a nivell psicològic.
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Raimon Panikkar, guerra i espionatge -
Antoni Bassas
La destrucció de Mariúpol a mans de l’exèrcit rus fa feredat i és impossible no pensar que fàcil
que resulta destruir una ciutat en comparació amb les generacions que costa aixecar-la. I encara
més: si ben entrat el segle XXI hi ha guerra a Europa, tampoc les nostres ciutats, és a dir, les
nostres vides, estan a complet resguard. Ja no ho estaven d’ençà que els blocs s’apunten amb
míssils, però la devastació ucraïnesa ens està servint de recordatori esgarrifosament pròxim.

D’això parlava ara fa 24 anys amb el professor Raimon Panikkar, que en una conversa
radiofònica el maig del 1998 va qualificar les armes atòmiques com “la degeneració total d’una
civilització, perquè es destrueix a ella mateixa”.

Quan parlava a Occident, Panikkar posava sempre les democràcies occidentals davant les
seves contradiccions. De com en l’ordre mundial, si volies ser tingut en compte, havies d’armar-
te. D’aquell intercanvi voldria rescatar-ne un paràgraf, perquè, un quart de segle després, retrata
el present, el de la guerra i el de l’espionatge: “Què se sap de tot el que està passant en
aquestes guerres brutes que intenten desestabilitzar països i governs? Des del moment que
hem de recórrer a sistemes -digues-ne CIA, digues-ne Cesid-, en què tot es fa d’amagat perquè
es tracta d’interessos nacionals, estem ja en un ordre injust, que difícilment es pot qualificar de
democràcia. Més aviat és una farsa. Exactament el mateix que passa en una religió hipòcrita
passa en una democràcia hipòcrita i en una política hipòcrita. I si alguna cosa he après de
l’Evangeli és que l’únic que posava nerviós Jesús era la hipocresia. La resta, tot ho perdonava”.
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