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El Museu de Lleida rep una
taula gòtica del segle XV
Propietat de Joan-Artur Roura, que la va adquirir
a París, s’atribueix al pintor Francesc Solives
El Museu de Lleida ha rebut
en dipòsit una taula gòtica
del segle XV, propietat del
col·leccionista barceloní
Joan-Artur Roura i Comas.
Lleida
REDACCIÓ / ACN
A l’obra s’hi representa santa Anna, la Verge i el Nen, enmig de les
dues figures femenines, nu, amb
un ocell amb la mà dreta i, amb la
mà esquerra, jugant amb el contingut que es troba en el cistell
que subjecta santa Anna. La Verge aguanta el Nen amb el braç esquerre i amb la mà dreta sosté un
fil, que subjecta l’ocell. L’estat de
conservació de la taula (167 x 88
cm) és bo i es conserven els pinacles i el marc de la part inferior, a
diferència del de la part superior.
Això permetria deduir, expliquen
des de l’equipament lleidatà, que
al damunt hi hauria una altra tau-

la, que no s’ha conservat. L’especialista en pintura tardogòtica catalana, Alberto Velasco, creu que
el seu autor seria Francesc Solives, actiu a Banyoles durant l’últim terç del segle XV i amb només
un retaule conegut a l’església de
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) i un retaule procedent de
Santa Maria de la Bovera (Guimerà, Urgell), conservat al MEV,
Museu d’Art Medieval de Vic.
Solives és seguidor de l’estil del
pintor barceloní Jaume Huguet,
i el seu interès rau en el fet que
es coneixen només tres obres seves, totes elles documentades en
terres lleidatanes. L‘obra, de força
interès pel Museu de Lleida vol
explicar les relacions artístiques,
socials i econòmiques de Lleida
amb el seu territori d’influència
al llarg de la història.
Roura va remarcar la “gran
satisfacció” de poder recuperar

Les biblioteques
públiques tindran
llibres infantils
escrits en ucraïnès
El Departament de Cultura està distribuint a les biblioteques
públiques catalanes un total
de 1.400 exemplars de llibres
infantils escrits en ucraïnès impresos a Catalunya. El Servei de
Biblioteques també ofereix a
les biblioteques un seguit d’activitats culturals especialment
dirigides als infants ucraïnesos i material de traducció de
l’ucraïnès al català.

Caixaforum Lleida
estrena el taller
familiar ‘Gratacels.
Reptes d’alçària’

FOTO: Oriol Bosch / Joan Giralt (d) i el col·leccionista Joan-Artur Roura

aquestes obres que per circumstàncies diverses “se’ns han escapat de les mans i no les hem pogut
gaudir ni conservar”. En aquest
sentit, va dir que els col·leccionistes tenen l’obligació d’afavorir
els museus, especialment el de

Lleida, amb el que ha patit els darrers anys per les entregues d’art
a l’Aragó. El director del Museu de
Lleida, Josep Giralt, va destacar la
“fita” que suposa dotar el museu
amb una sèrie de “mecenes” disposats a ajudar-los.

CaixaForum Lleida comença
una nova proposta adreçada a
les famílies amb nens i nenes a
partir de 5 anys que tindrà lloc
els dissabtes 7, 14 i 21 de maig i
4 de juny (18.00 hores) i els diumenges 8, 15 i 22 de maig i 5
de juny (12.00). Es tracta del taller Gratacels. Reptes d’alçària
experimentaran conceptes associats a la construcció de gratacels, dissenyant i aixecant les
seves pròpies construccions.

FOTO: Tony Alcántara / Els més petits van gaudir de l’espectacle

Més de 400 infants de la
demarcació participen en
la cantata escolar ‘La Clika’
FOTO: Tony Alcántara / La imatge del mural reflecteix una nena collint fruita d’un arbre amb un padrí

Homenatge d’Oriol Arumí
a la pagesia a Benavent
Benavent de Segrià compta amb el seu primer mural
d’art urbà, una creació del pintor i muralista Oriol
Arumí que s’ha ubicat en una façana del carrer Major i

que té unes dimensions de prop de 90 metres quadrats.
El mural és un homenatge a la pagesia en què l’artista
ha reflectit elements quotidians que formen part del
dia a dia de la població lleidatana com ara un arbre
fruiter, una nena collint peces de fruita i un padrí que
l’observa de prop.

L’Auditori Enric Granados va acollir ahir la segona edició a Lleida,
primera presencial, de la Cantata Escolar La Clika, organitzada
per les Cases de la Música, que
ha comptat amb la participació de més de 400 nenes i nens
que van arribar de disset escoles
de primària del Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, el

Segrià, el Solsonès i l’Urgell. La
Clika és un projecte de les Cases de la Música que consisteix
en l’aprenentatge escolar d’una
cantata, onze cançons que fomenten l’autoestima, l’amistat,
la diversitat, l’ecologisme o la
igualtat de gènere, de la mà de
La Clika, una colla d’amics d’una
escola imaginària.
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El col·leccionista Joan-Artur Roura diposita una taula gòtica al Museu
de Lleida

Joan-Artur Roura Al costat de la Taula Gòtica Que Ha Dipositat Al Museu De Lleida @ep

El col·leccionista d'art barceloní Joan-Artur Roura ha dipositat al Museu de Lleida una taula gòtica amb les figures de la Mare de Déu, el Nen i
Santa Anna atribuïda al pintor gironí Francesc Solives.

A la presentació de la peça aquest dimecres, el col·leccionista ha explicat que va decidir recolzar el museu lleidatà després del trasllat de 44 peces
al Reial Monestir de Villanueva de Sijena (Osca).

Joan-Artur Roura ha explicat que, el març del 2021, a la presentació al Museu d'Art Medieval de Vic (Barcelona) d'una peça que va cedir en
dipòsit, va demanar explícitament el suport per al Museu de Lleida i que tres mesos després l?antiquari barceloní Sergi Clavell li va posar al
corrent que a París estava a la venda la taula.

L'especialista en pintura tardogòtica catalana Alberto Velasco ha atribuït la peça a Francesc Solives, actiu a Banyoles (Girona) durant el darrer
terç del segle XV i autor d'un retaule a l'església de Sant Llorenç de Morunys (Lleida) i un altre procedent de Santa Maria de la Bovera de Guimerà
(Lleida), conservat al Museu d'Art Medieval de Vic (Barcelona).

A la presentació de la peça hi han participat el director del Museu de Lleida, Josep Giralt; l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i directora general de
Patrimoni de la Conselleria de Cultura, Sònia Hernández, que han agraït a Joan-Artur Roura el dipòsit de l'obra al museu.
A més del Museu de Lleida i el Museu d'Art Medieval de Vic, Roura també ha dipositat obra al Museu de l'Empordà de Figueres (Girona).
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I PER QUÈ?

A ESTONES

Carlota Riera i Claret

Carles Duarte i Montserrat

DIRECTORA DE DESENVOLUPAMENT CORPORATIU. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES

POETA

EL CONFLICTE COM A OPORTUNITAT

V

aig tenir ocasió, fa pocs dies,
d’assistir a una sessió de treball d’un grup de directius
per als quals havíem preparat, des d’UManresa, una sessió de demostració de treball i millora d’equips
mitjançant l’ús de la simulació.
El cas és que en la preparació del
cas a treballar, vam estar contextualitzant el conflicte i, més enllà, la relació
que tots hi tenim (la forma com el
conflicte ens impacta emocionalment
o ens condiciona el comportament).
Va ser tan enriquidor, que és el que he
volgut compartir aquesta setmana en
aquesta columna.
La primera perla: que el conflicte
l’entomem sempre, segons l’estat
emocional en què ens trobem. Sembla
obvi, però val la pena recordar-nosho, i mirar de fer esforços quotidians i
diaris per tractar de trobar el centre,
l’equilibri, en tot allò que puguem.
Com més centrats ens atrapi un problema, millor pronòstic de solució.
La segona idea clau és que el conflicte es gestiona d’una forma molt diferent en funció de si en som «art i
part», o si en som la via de mediació.

Aquesta figura més neutra o imparcial, pot resultar-nos de gran ajuda quan
la nostra mirada estigui esbiaixada per
la pròpia implicació personal en l’afer.
Com no podia ser d’altra manera
en un equip directiu, també va sorgir
la «mandra» que a vegades fan els
conflictes. Perquè sovint són qüestions mundanes i menors entre persones que, per falta de maduresa, no troben la manera de resoldre-ho plegats i
busquen que la solució vingui «de
dalt». La pèrdua de temps i energia
que cal destinar a aquestes qüestions,
certament provoquen, a vegades, desgana.
I finalment, va sorgir la joia en tota
gestió de conflictes: la comunicació.
L’estil comunicatiu i l’assertivitat, no

«Sent el conflicte inherent a la
vida, val la pena dedicar temps i
esforç per aprendre a resoldre’l
i per aprendre resolent-lo»

obstant, no són eines puntuals que es
puguin utilitzar interessadament quan
hem de resoldre un problema, sinó
que es tracta més aviat d’un estil relacional global, d’entesa, escolta i interès vers les altres persones, que cal
aplicar cada dia.
Des del punt de vista del desenvolupament personal i dels equips de
treball, el conflicte probablement sigui
l’element més transcendent que tinguem entre mans. Perquè són inevitables, i perquè justament suposen una
oportunitat de creixement i desenvolupament. Els conflictes que es superen positivament, impliquen un salt
endavant, mentre que els conflictes
que no s’han pogut resoldre bé, sovint
impliquen estancament (o fins i tot retrocés) en el desenvolupament personal i professional.
Sent el conflicte inherent a la vida,
val la pena dedicar temps i esforç per
aprendre a resoldre’l i per aprendre
resolent-lo. No només en el conflicte
amb els altres, sinó també en els conflictes que tenim amb nosaltres mateixos, que també suposen grans reptes
de creixement personal.

BADANT

Pere Bonet Dalmau
PSIQUIATRE

SABA NOVA

L

’any 2019, amb un conveni, es va
crear amb seu a la Unitat Docent de Medicina del campus
Manresa, la Càtedra de Salut
Mental, mitjançant un conveni entre la
Universitat de VIC-UCC, la Fundació
d’Estudis Superiors de Ciències de la
Salut i la Fundació Althaia. La primera
amb aquest nom i els seus objectius de
tot l’Estat. I la tercera amb aquest nom
del món, però sense els mateixos objectius.
Aquest article és el primer que firmo
com a psiquiatre i no com a director de
la Càtedra. El projecte, darrere la Càtedra, existia i existeix un projecte, ha evolucionat de manera satisfactòria i després de tres anys calia replantejar una
renovació de la direcció, i fer-ho de manera que permeti, en les bases posades,
consolidar-lo i fer-lo créixer: les mateixes institucions han estat treballant en
els darrers mesos per nomenar una persona amb capacitat de liderar el projecte.
Doncs bé, el passat dia 22 d’abril es
va realitzar a la sala d’actes de la Fundació Althaia un acte acadèmic on es va visualitzar el relleu de la direcció. Durant
el mateix es va posar en relleu la neces-

sitat de continuar treballant en la formació i creació de coneixement basada
en l’atenció Integral i Integrada a les
persones en recursos comunitaris; i
amb una especial atenció a la Promoció
de la Salut Mental i la Prevenció de les
malalties psiquiàtriques. Una recerca
que permeti conèixer els determinants
socials en les disfuncions mentals, com
la lluita contra l’estigma. Sí i l’objectiu de
l’atenció és atendre a les persones en la
Comunitat, aquesta, la població ha d’estar sensibilitzada per acompanyar i afavorir la recuperació de les persones
afectades. Fem una reflexió, ara que
trontollen els valors democràtics; un
sistema d’atenció en salut mental de
qualitat i respectuosa amb els drets de
les persones, requereix d’una societat
democràtica.

«I és que cada vegada més les
persones amb malalties han
de formar part i involucrar-se
en el procés terapèutic»

Per no badar més, l’actual director de
la Càtedra és el Dr Antoni Corominas
Díaz, Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, antic director de salut mental de Mollet i, responsable en la
Divisió de Salut Mental de Manresa
d’haver liderat el primer Hospital de Dia
per malalts mental, lligat a un hospital
general, basat en criteris comunitaris. El
relleu, per part del Dr. Corominas, en la
direcció només fa esperar la consolidació del projecte i la visió de ser referents
en aquest camp. Manresa sempre ha sigut visualitzada pel seu potencial i qualitat en l’àmbit sanitari, i més en els darrers anys en el camp de la salut mental,
un feliç i esperançador relleu.
L’acte acadèmic no va estar només
protagonitzat per professionals sinó que
la veu i l’assistència de persones i familiars d’afectats va ser protagonista, i és
que cada vegada més les persones amb
malalties han de formar part i involucrar-se en el procés terapèutic. La Fundació Althaia i Osonament han sigut líders en capacitar a persones afectades
per tal que puguin actuar com agents de
salut. Un èxit que tindrà continuïtat, ja
es prepara una segona edició i, com havia de ser, millorada.

EL PARE UBACH
AL PAÍS DELS
CEDRES

U

n dels relats més antics que coneixem, la història de Gilgameix i Enkidu, situada a l’antiga Mesopotàmia, a
tocar de l’Èufrates, ja ens parlava de la
terra dels cedres, on vivia el mític Humbaba,
que Gilgameix i Enkidu van derrotar, i el Primer
Llibre dels Reis ens explica com el rei Hiram de
Tir va posar a disposició del rei Salomó els cedres dels seus boscos per construir el temple a
Jerusalem. Doncs bé, entre els qui ens han
transmès les seves impressions sobre els cedres
de la vall de la Qadisha cal esmentar el monjo
Bonaventura Ubach, que a l’inici del segle XX
va viatjar a Terra Santa per capbussar-se en el
món bíblic fins a esdevenir-ne una veritable autoritat. Estudiós de l’àrab, l’hebreu i el siríac, va
impulsar la traducció de la Bíblia al català i va
constituir una col·lecció excepcional d’arqueologia del Món Antic, que es conserva al Museu
de Montserrat. Ara la publicació a cura de la
professora Lourdes Godoy del volum Bonaventura Ubach al país dels cedres i a la Transjordània. Impressions del Mont Líban ens permet
aprofundir en el coneixement d’aquest monjo
excepcional. El llibre inclou diaris de viatge,
però també notes sobre els costums i la manera
de viure al Mont Líban entre 1908 i 1910. S’inicia amb un pròleg del pare Josep Massot, referent de saviesa traspassat recentment, una introducció contextualitzadora del professor
Christian Taoutel de la Universitat Sant Josep
de Beirut i una presentació de Lourdes Godoy.
A continuació ens endinsem en la narració que
el pare Ubach fa dels seus desplaçaments. Hi
parla del Carmel i la festa de Sant Elies, del convent del Sacrifici, dels drusos o, ja al Líban, del
Seminari de Charfet o el monument a la Mare
de Déu a Harissa. Aquell jove benedictí s’aboca
amb entusiasme a l’aprenentatge i ens retrata
les manifestacions d’espiritualitat que descobreix. Des de Charfet, on s’instal·larà, el pare
Ubach farà un seguit d’excursions, que ens
atansaran indrets com el riu Adonis-Abraham o
el bosc dels cedres. Un cop conclosa l’estada a
Charfet, el pare Ubach emprendrà un viatge a
Jerusalem, però primer anirà a Biblos. Una segona etapa del viatge a Jerusalem es desenvoluparà entre Beirut i Damasc, on evocarà Sant
Pau. Endinsant-se en l’actual Jordània, recorrerà, superant entrebancs, Amman, Gerasa (d’on
dibuixarà la porta triomfal), Màdaba (i el preciós mosaic de l’església de Sant Jordi) i arribarà a
Petra, s’acostarà al monument d’Aaron i pujarà
al Mont Nebó, per contemplar el panorama que
va veure Moisès abans de morir. A la darrera
part el pare Ubach ens aporta informacions sobre la construcció de cases, els utensilis domèstics, l’obtenció de seda, els menjars típics, supersticions, els hàbits i les celebracions de caràcter religiós, el protocol davant d’una mort,
les salutacions, la gestualitat... La lectura
d’aquest llibre esdevé una oportunitat per reviure l’experiència fascinant d’aquell intrèpid
monjo de Montserrat.
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La diplomàcia vaticana naufraga a Ucraïna
La petita illa caribenya va ser l'escenari d'un altre esdeveniment històric només uns mesos més
tard: la trobada entre el cap de l'Església catòlica romana i el patriarca de l'Església ortodoxa
russa, les dues branques principals del cristianisme des que Moscou i Roma van trencar
relacions fa mil anys. La breu reunió, celebrada el febrer del 2016 a l'aeroport de l'Havana, va
marcar l'inici d'un llarg procés de reconciliació encara en marxa, que havia d'escriure el segon
capítol a Jerusalem aquest mes de juny. Però la Santa Seu va cancel·lar la reunió entre
Francesc i el patriarca Kirill per evitar enviar “senyals ambigus”, segons va confirmar el pontífex
en una entrevista al Corriere della Sera.
Francesc va reconèixer al diari italià que els seus intents per aconseguir una mediació que freni
l'escalada de la violència no han estat fructífers. I va confessar que ni tan sols pot comptar amb
la col·laboració del líder de l'Església ortodoxa russa, ja que a la conversa per videoconferència
que tots dos van mantenir al març “els primers vint minuts em va llegir totes les justificacions de
la guerra”. Unes declaracions que el Patriarcat de Moscou va definir ahir com a “lamentables” i
poc útils per a “l'establiment d'un diàleg constructiu”.
El multimilionari patriarca ortodox, braç espiritual del president rus Vladímir Putin, està en el punt
de mira de les sancions impulsades per la Unió Europea per les seves arengues a favor de la
invasió d'Ucraïna. Una guerra que ha justificat amb vehemència des del seu privilegiat púlpit
utilitzant fins i tot proclames homòfobes, com quan va afirmar que l'objectiu de l'atac era acabar
amb el lobi gai que, segons el líder religiós, impera a Occident.

Missatges per la pau
Des que Rússia va atacar Ucraïna al febrer, Francesc ha posat en marxa tota la maquinària
diplomàtica vaticana, encapçalada pel cardenal Pietro Parolin, per obrir una via de diàleg amb
Moscou. Tot just 24 hores després que esclatés la guerra, Bergoglio es va presentar a
l'ambaixada de Rússia davant la Santa Seu, a escassos metres de la plaça de Sant Pere, per
deixar un missatge en contra de la guerra. “La Santa Seu està disposada a tot per la pau”, va
llançar el pontífex en un dels primers Àngelus després de l'inici del conflicte.
El seu primer moviment oficial va ser enviar dos dels seus cardenals de més confiança a Kíiv:
l'almoiner papal, Konrad Krajewski, i el responsable del Dicasteri per al Desenvolupament
Humà Integral, Michael Czerny, que es van reunir amb representants locals de l'Església
ortodoxa. Tot i així, en aquell moment els nuncis vaticans -una mena d'ambaixadors de la Santa
Seu- ja estaven treballant a ple rendiment a través dels canals diplomàtics.
Cap iniciativa ha donat resultat i ni tan sols l'autoritat moral de què gaudeix el pontífex ha estat
suficient per frenar el vessament de sang. No ha servit de res tampoc la prudència mostrada les
primeres setmanes del conflicte, en què Francesc va intentar ser conciliador en els seus
discursos per no posar en perill el diàleg ecumènic amb l'Església ortodoxa. El pontífex evitava
anomenar Rússia i Putin en públic, mentre que en privat parlava per telèfon amb Volodímir
Zelenski. El papa Francesc va mostrar al president ucraïnès el seu interès per visitar Kíiv, però
recentment el pontífex ha reconegut que abans que viatjar a Ucraïna, el seu desig és reunir-se
amb el líder del Kremlin a Moscou per demanar-li que aturi la guerra. “Encara no hem rebut
resposta, però seguim insistint, encara que em temo que Putin no pot i no vol tenir aquesta

reunió ara mateix”.
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Un falso sacerdote se cuela en Windsor y
pasa la noche con los soldados que
protegen a Isabel II
El ejército británico ha iniciado una investigación urgente después de que un intruso que se hizo
pasar por sacerdote pasara la noche en el cuartel de las tropas que custodian a la reina Isabel II,
de 96 años, en el castillo de Windsor. La estancia del intruso en las dependencias reales duró
16 horas.
El pasado 26 de abril, un hombre vestido de sacerdote logró colarse en los llamados Victoria
Barracks, los barracones que ocupan los guardias encargados de la protección de la monarca y
de los reales sitios, como es el caso de Windsor. La agencia de noticias Reuters explica que el
falso religioso se presentó como un amigo del capellán militar de los llamados guardias de
Coldstream, el regimiento del ejército británico encargado de funciones más domésticas y que
hacen guardia fuera del palacio con sus distintivas chaquetas rojas y sombreros de piel de oso.

La banda de los guardias de Coldstream toca para conmemorar el 96.º cumpleaños
de Isabel II, junto al batallón de esta misma compañía, durante el cambio de guardia
en el castillo de Windsor
Jonathan Brady
El falso sacerdote —del que no ha trascendido nombre, edad o cualquier otro dato— pasó la
noche comiendo y bebiendo con los oficiales antes de que le ofrecieran una cama para pasar la
noche, a pesar de que no mostró identificación ni credenciales.

La reina Isabel de Inglaterra en el castillo de Windsor
Europa Press / EP
Según ha contado una fuente a la revista People, “en el transcurso de un par de horas, estaba
bebiendo en el bar con los oficiales y contándoles historias de cómo había servido en Iraq”. Al
parecer, esas anécdotas, que fue exagerando conforme se alargaba la noche y los tragos,
hicieron que empezaran a sospechar de él.
Entre otras historias, el supuesto sacerdote empezó a contar “que había trabajado como piloto
de pruebas de asientos eyectables y que le habían cambiado algunos órganos internos para
hacerlos resistentes a la fuerza de la gravedad y entonces empezaron a sospechar”. A las 10.20
de la mañana del miércoles 27 abandonó el recinto acompañado de guardias de seguridad.
Según la agencia AP, no fue detenido.

A salvo
La reina estaba en Sandringham celebrando su 96.º cumpleaños y
regresó a Windsor cuando el intruso ya no estaba
Desde el palacio se ha informado de que la reina no se encontraba en el recinto mientras estaba
el falso religioso, sino que estaba en Sandringham celebrando su 96.º cumpleaños. La monarca
regresó a Windsor a última hora del día. Además, también ha confirmado que se trata de un
asunto responsabilidad del ministerio de Defensa.

El coche fúnebre llega al castillo de Windsor en el funeral por el duque de
Edimburgo, el 17 de abril del 2021.
MAX MUMBY / GETTY IMAGES

Brecha en la seguridad
La policía dice que "los procesos de seguridad se activaron momentos
después de que el hombre entrara en los terrenos [del castillo]”
La responsable de policía encargada de la zona del valle del Támesis ha explicado en un
comunicado que “los procesos de seguridad se activaron momentos después de que el hombre
entrara en los terrenos [del castillo]” y también que “no accedió a ningún edificio”. Por su parte,
desde Defensa aseguran que “el ejército se toma esta brecha de seguridad absolutamente en
serio, y será investigado en profundidad como un asunto de prioridad". Y añaden: “Desde ahora
este incidente forma parte de una investigación ya en marcha y, por tanto, sería inapropiado
hacer más comentarios a partir de este momento”.
Desde que estalló la pandemia, la soberana y su marido, el fallecido duque de Edimburgo,
decidieron abandonar el palacio de Buckingham y establecerse en Windsor, donde fueron
atendidos por un grupo reducido de personal. Después, la reina no quiso abandonar su retiro,
donde el 9 de abril del 2021, el duque de Edimburgo fallecía a los 99 años tras un tiempo
ingresado en un hospital de Londres. De hecho, su funeral se llevó a cabo en el reciento y está
enterrado bajo la bóveda real de la capilla de San Jorge.

Instalada definitivamente
El pasado marzo, Isabel II decidió que el castillo de Windsor sea su
residencia oficial
El pasado marzo, la propia reina Isabel II decidía que el castillo de Windsor sea, legalmente, su
residencia oficial, en lugar del palacio de Buckingham, en el que nunca se sintió cómoda.
Siendo todavía princesa, la monarca pasó mucho tiempo tiempo en el castillo de Windor junto a
su hermana, la princesa Margarita y, por tanto, es un lugar lleno de recuerdos para ella.

Con armas y disfraces
No es la primera vez que hay brechas de seguridad en el entorno de
Isabel II, y algunas han sido muy rocambolescas
No es la primera vez que hay brechas de seguridad en el entorno de Isabel II, y algunas han
sido muy rocambolescas. Estas pasadas Navidades, un intruso armado con una ballesta trató de
colarse en Windsor cuando Isabel II y su familia celebraban allí las fiestas. Los soldados dieron
con él rápidamente y vieron que “no era un peligro público”, según afirmaron. En octubre del
2013, otro hombre trató de colarse en Buckingham armado con un cuchillo, pero fue
rápidamente detenido. En el 2003, un sujeto disfrazado de Osama Bin Laden hizo lo propio en la

fiesta del 21.º cumpleaños del príncipe Guillermo.

A solas con la reina
En 1982, Michael Fagan se coló en los aposentos de Isabel II y charló diez
minutos con la reina; fue juzgado y absuelto
El incidente más famoso, sin embargo, tuvo lugar en junio de 1982, cuando Michael Fagan se
coló en Buckingham, llegó hasta los aposentos de Isabel II y charló diez minutos con la reina.
Tras ser juzgado, quedó absuelto.
El cuartel está cerca del castillo, a 50 kilómetros (30 millas) al oeste de Londres. Se esperan
miles de turistas en Windsor el próximo mes cuando el Reino Unido celebre el jubileo de platino,
que marca los 70 años de la reina en el trono.
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Tarragona i Constantí commemoren els 700
anys de l'arribada del Braç de Santa Tecla
Després del preludi de l'any passat, les ciutats de Tarragona i Constantí es preparen per
celebrar els actes commemoratius dels 700 anys de l'Arribada del Braç de Santa Tecla . El 17
de maig de fa 700 anys tenia lloc la solemne arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla a la
ciutat de Tarragona. El braç, provinent d'Armènia, va ser traslladat fins al port de Salou, i d'allà
portat a Constantí, on va estar un temps fins que el 17 de maig del 1321 va ser traslladat fins a la
Catedral de Tarragona en solemne processó.

Aquest matí, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà , acompanyat de la consellera de Cultura,
Inés Solé ; l'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez , i la regidora de Cultura, Dolors Fortuny ,
han presentat en roda de premsa a l'Antic Ajuntament de Tarragona el detall dels actes
commemoratius que es duran a terme aquest mes de maig a Constantí i que culminaran durant
la Santa Tecla d'aquest 2022, al mes de setembre a Tarragona.

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà , acompanyat de la consellera de Cultura, Inés Solé ; l'alcalde de
Constantí, Óscar Sánchez , i la regidora de Cultura, Dolors Fortuny @Tjerk van der Meulen

L'alcalde Ricomà ha explicat que "Santa Tecla 700 és una gran oportunitat per reivindicar la
nostra festa com l'expressió cultural més viva, multitudinària i integradora de la ciutat" i ha
expressat que " la commemoració d'aquest any ha de ser una explosió festiva, una tornada

als nostres carrers i places, una reivindicació creativa i cultural que posi en valor les
arrels, el llegat i el futur de la nostra festa ”. Ricomà ha conclòs dient “serà una exposició de
talent i tarragonisme cap a la resta del país i el món que deixarà el nom de Tarragona a una gran
altura”.

Per part seva, l'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, ha volgut destacar “la importància històrica
que té per al nostre municipi aquesta efemèride relacionada amb els 700 anys del trasllat del
Braç de Santa Tecla des de Constantí fins a Tarragona”. Sánchez ha subratllat la
transcendència d'aquesta programació d'activitats "no només per a Constantí, sinó també per a
tot el Camp de Tarragona, fet que posa de manifest la gran rellevància de les nostres comarques
a la història medieval de Catalunya". L'alcalde de Constantí ha destacat que “portem treballant
en aquesta commemoració des de fa uns anys i fruit d'això, el nostre municipi ha organitzat una
programació d'actes pròpia del 8 al 14 de maig”.

14 de maig, un Seguit excepcional

Així, dissabte dia 14, Constantí organitza una professió extraordinària i simbòlica amb la
presència del seguici popular de la seva ciutat així com també, de manera excepcional per a
l'ocasió, de gran part del seguici de Tarragona. participaran: el ball de Diables de Constantí,
Drac de Sant Roc de Tarragona, Àliga de Tarragona, Mulassa de Tarragona, Lleó de Tarragona,
Magí dels Timbals, Gegantons Negrits, Gegants Moros, Gegants Vells de Tarragona, Gegantons
de Constantí, Gegants de Constantí, Nans Vells de Tarragona, Ball de Pastorets de Constantí,
Ball del Patatuf de Constantí, Ball de Gitans de Tarragona i Ball de Valencians de Tarragona. A
més, també hi serà present el Braç de Santa Tecla per commemorar aquesta entrada de la
relíquia des de Constantí fins a Tarragona. El Seguit sortirà a les 18 hi recorrerà els carrers de
Constantí que històricament van formar part del recorregut que va fer la relíquia ara fa 7 segles.

Segons ha explicat la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, “aquest
serà el retorn del seguici al carrer de manera itinerant i la segona vegada a la història de la festa
tarragonina que una part important del nostre seguici popular es trasllada fora de la ciutat,
després que al 1998 ho fes a Elx amb motiu del Congrés Internacional de Teatre Medieval”.

Actes previs

Abans d'aquest dia, però, aquest dijous 5 de maig, el Museu Bíblic Tarragoní acollirà la
presentació dels Goigs en llaor del Braç de Santa Tecla patrona excelsa de Tarragona, a càrrec
dels gogistes tarragonins.

Diumenge 8 maig tindrà lloc una caminada des de Constantí fins a Tarragona per commemorar
els 700 anys del trasllat del Braç de Santa Tecla de Constantí a Tarragona. La marxa sortirà a
les 10 h des de la plaça de les Escoles Velles de Constantí. I a les 13 h tindrà lloc la rebuda a la
Catedral de Tarragona.

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny, ha destacat el paper
fonamental que juguen les entitats i associacions de Constantí, tant "en aquesta Caminada del
dia 8 de maig com a tota la programació d'actes organitzats a Constantí". Fortuny ha subratllat
que "una vegada més es posa de manifest el dinamisme i la implicació de les nostres entitats i el
nostre teixit associatiu a l'hora de donar forma a una programació tan extensa i variada". Ha
destacat el paper de “tots els constantinencs i constantinencs, els Tres Tombs de Constantí, el
Cercle Cultural Recreatiu i Esportiu, la Parròquia de Sant Feliu Màrtir i el Capítol de la Catedral,
l'Esbart Dansaire Constantí, els Balls de Cercavila de la Societat El Casino, el Museu Bíblic
Tarragoní, les Forques Teatre Associació d'Amics del Teatre de Constantí, el guia Oriol Nicolau,
l'historiador Ferran Marín i l'empresa Patrimonium, el Gremi de Marejants i el Gremi de Pagesos
i l 'Ajuntament de Tarragona”.

Santa Tecla 2022. La Santa Tecla més excepcional

Com ja es va anunciar ara fa un any, durant la Santa Tecla d'aquest 2022 serà quan la
commemoració de l'efemèride a Tarragona arribarà al punt culminant amb el gruix d'activitat. Tot
un seguit d'actes extraordinaris que comptaran amb una participació important d'entitats i
associacions i en general del teixit cultural de la ciutat.

De manera excepcional per a l'ocasió, aquestes festes de Santa Tecla tindran una durada
superior . S'iniciaran el 12 de setembre i s'allargaran fins al dia 25, ampliant-se per tant 4 dies.

El 12 de setembre, la TAP acollirà l'espectacle inaugural de gran format, ideat pel director teatral
Marc Chornet i el músic i compositor Roger Conesa. Els dos tarragonins oferiran un espectacle
contemporani que s'endinsarà als fonaments del teatre medieval per oferir una mirada
contemporània de la nostra cultura popular i la nostra festa, un diàleg entre contemporaneïtat i
tradició, entre elements populars i elements sublims.

L'acte ha estat concebut especialment per a l'ocasió i per ser gaudit en format 360°, motiu pel
qual s'ha triat la TAP com a escenari. L'espectacle omplirà tota la plaça amb diferents accions
que es desenvoluparan entre el públic, on tots els elements propis de la tradició tarragonina
dialogaran amb expressions artístiques modernes. L'espectacle, en clau feminista i els recursos
tècnics més innovadors, comptarà amb músics i actors professionals i tindrà un preu molt
popular.

El 25 de setembre, la catedral serà l'escenari del concert de conclusió on s'interpretarà una peça
musical de creació nova, obra del prestigiós compositor Josep Vila, sota la direcció de Xavier
Pastrana. L'espectacle comptarà amb la participació de 150 intèrprets tant professionals com
amateurs de les corals i altres col·lectius musicals de Tarragona com el Cor de la URV, Cor In
crescendo, Cor de Cappo, Cor Ciutat de Tarragona i diferents corals infantils.

Una Mostra de Folklore Viu de luxe i altres cites destacades

El 17 de setembre, Tarragona viurà un dels moments més esperats de la celebració amb
l'excepcional Mostra de Folklore Vivo, on tots i cadascun dels elements del Seguici tarragoní
convidaran els elements més significatius del país on serà la Mostra de Folklore Visc més gran i
extraordinària vista fins ara, ja que replicarà el Seguici de Tarragona amb els millors elements
dels Països Catalans.

Altres cites destacades de l'efemèride, dins del calendari tecler d'aquest any, seran la
presentació del llibre il·lustrat de Joan Carles Blanch Operació Tecla que, adreçat a tots els
públics, explica la història de l'origen de la santa. La vida de Tecla, la construcció de la catedral
de Tarragona, la ciutat medieval, les intrigues entre reis, papes i les guerres i les festes… en
definitiva, aquest llibre il·lustrat apropa el lector a tot el detall de la relació entre Santa Tecla i
Tarragona.

Una altra cita serà la presentació del documental sobre la recuperació de la festa a càrrec dels
tarragonins Maria Roig, Joana Zapata i Sergi Morris. La peça se centra en la recuperació de la
festa durant els darrers 20 anys del segle XX i posa cara i veu als protagonistes d'aquesta
represa cultural i festiva a través de diversos testimonis d'una generació que ha protagonitzat
aquesta etapa d'efervescència de cultura popular .

La companyia tarragonina La Imperfecta estrenarà al Teatre Tarragona en el marc de les festes
de Santa Tecla un espectacle de dansa contemporània confeccionat també per a l'ocasió per
apropar, a través del cos i del moviment, el personatge històric de Santa Tecla i conèixer la dona
que va ser.

Finalment, de la mà del també tarragoní David Oliete, es presentarà el projecte fotogràfic
multidisciplinari i de llarg termini Santa Tecla: del cor a la festa, que permetrà documentar,
preservar i divulgar la festa de Santa Tecla a partir de retrats dels joves teclers de les entitats del
Seguit avui i d'aquí 15 anys, per fer un acostament a l'essència generacional de la festa.
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los masones. Eso dio mucha visibilidad a estos últimos y les confirió
importancia mayor de la que tenían. Culpaban a los masones de
todos los males del mundo. Y estos estaban encantados por la relevancia que eso les daba”
La masonería, según el británico, ha influido en movimientos
dispares. “La mayoría de la gente
piensa que estaba en todas partes
conspirando, pero es solo un modelo organizativo, una hermandad que está formada por células
locales, las logias, que componen
una red más amplia. Esa idea de
interconexión es muy contagiosa
y por eso fue adoptada por grupos
criminales como la Mafia siciliana, el Ku Klux Klan y, por qué no,
por la Iglesia mormona o los Rotarios, que han imitado muchos de
sus rituales. Todos tienen un
ADN masónico”.

Teorías conspirativas

John Dickie, el martes en el Ateneo de Madrid.

/ JUAN BARBOSA

El historiador John Dickie analiza y desmitifica en su último libro la importancia
del movimiento a lo largo de los siglos, que fue alimentada por sus enemigos

La masonería, el culto que supo
inventarse sus secretos
VICENTE G. OLAYA, Madrid
Que en 1969 el astronauta Buzz
Aldrin fundase una logia en la Luna no le parece nada extraño a
John Dickie (58 años, Dundee,
Reino Unido), autor de La Orden.
Una historia global del poder de los
masones (Debate, 2022). Al contrario, sostiene que su creación prueba “la confianza y el orgullo” que
mostraban hacia EE UU y que muchos cosmonautas pertenecían a
esta sociedad secreta creada en
Escocia en el siglo XVIII. “Tiene
un sentido irónico, pero es un hecho que los astronautas llevaban
banderas de seda [del mismo material que los mantones masónicos] en sus misiones espaciales y
que ahora se muestran en los museos masónicos”, asevera.
Al autor, entre otros libros, del
superventas Cosa Nostra (2006),
tampoco le resulta chocante escribir casi 500 páginas muy documentadas de unas logias cuya clave fundacional reside en el secretismo. “Es una paradoja generada
por ellos y por gente externa. Sus
secretos no han sido realmente secretos. La gente les tenía miedo,
sobre todo la Iglesia católica, porque pensaban que querían engañar a los demás y que guardaban
siniestros arcanos. Cuando John
Coustos, un joyero londinense de
40 años, fue torturado por la Inquisición portuguesa en 1743, lo
reveló todo, pero sus captores no
creyeron que les estaba diciendo
la verdad, porque los supuestos
terribles secretos guardados resultaban muy banales”.
Dickie afirma que el gran secreto oculto de los masones es
que “todos vamos a morir”. Los
tres grandes grados masónicos se
resumen en “ser una buena perso-

na, intentar un mundo mejor y
que la muerte es algo muy serio
sobre lo que hay que reflexionar.
Solo eso”. El escritor e historiador
sostiene que el elemento que cohesiona a la hermandad no es tanto el conjunto de secretos como el
oscuro ceremonial que la rodea y
“la sensación de unión”. Cree que
los ritos, que incluyen el rasgado
de vestiduras, entrega de símbolos, arrodillamientos o juramentos, “no hay que tomarlos de manera literal. Si así lo hiciésemos,
tendríamos que entender que la
comunión de los católicos sería
canibalismo. Y a nadie se le ocurre tal cosa”.
El escritor, que es profesor de
Estudios Italianos en el University College de Londres, mantiene
que el enfrentamiento entre la

Iglesia y los masones hunde sus
raíces el siglo XVIII, un momento
de importantes luchas religiosas.
“Para entender la masonería hay
que considerarla una religión de
segundo orden, porque sus miembros pueden pertenecer a cualquiera de ellas. No se puede ser
ateo. La muerte es un elemento
fundamental de las religiones y
los rituales masónicos incluyen
sus símbolos, así como los de la
resurrección. Como dijo el filósofo Bertrand Russell: ‘La religión
gira sobre el miedo a la muerte’.
Lo masónico también”.
El historiador cree que el gran
error del papa Pío IX fue dar a los
jesuitas “un papel crucial” en su
lucha contra los masones al ponerlos al mando en 1850 de la revista Cività Cattolica, una publica-

Truman, Disney, Mozart,
Newton y otros miembros
El libro de Dickie pone sobre
la mesa las contradicciones de
los valores universales de la
masonería con las acciones, a
veces brutales, de sus integrantes. Por ejemplo, el presidente
estadounidense Harry S. Truman, masón, ordenó el lanzamiento de la primera bomba
atómica y provocó cientos de
miles de muertes de civiles.
“Los masones fueron cruciales
para el Imperio Británico y en
todos los crímenes que se
cometieron. Apoyaron también un programa antisemita
mucho antes de que Hitler
llegara al poder. Hay muchísi-

mos más ejemplos, como la
división por niveles sociales,
su tradición antiafricana en
Estados Unidos o la exclusión
de las mujeres. No obstante, la
masonería toma muchos principios de la Ilustración: la
sociedad moderna, la transparencia, la igualdad entre personas, los derechos humanos. Es
una enorme paradoja”.
Dickie —“lo he contrastado
en los archivos”— ofrece multitud de nombres de personajes
históricos que han pertenecido
a las logias de medio mundo.
Menciona a Garibali, Bolívar,
Washington, Conan-Doyle,

“Los jesuitas los
culpaban de todo. Eso
les daba relevancia”,
explica el escritor
El autor no tiene
datos que aseguren
la militancia de
Franco en sus filas

ción concebida para difundir el
mensaje de la Santa Sede entre el
mayor número posible de lectores. “Los jesuitas se convirtieron
así en el enemigo número uno de

Goethe, Oscar Wilde, Sibelius,
Peter Sellers, Newton, Oliver
Hardy, Walt Disney, Buffalo
Bill, Nat King Cole, Mozart,
Haydn... “Su pertenencia está
más que comprobada. El problema es si eran masones
porque eran importantes o
eran importantes porque eran
masones. A los masones les
encanta alardear de ellos, pero
está claro que Winston Churchill, por ejemplo, no tenía
tiempo para asistir a las obligadas reuniones. Pero era una
excepción, por eso él dejaba
que se utilizase su nombre
como uno de sus integrantes.
Los casos de Mozart o Hayden
resultaban distintos, la masonería formaba parte de su
cultura ilustrada. Su misión en
la vida era seguir los objetivos
de la masonería”.

Dickie no puede asegurar que
Francisco Franco —“no lo he encontrado, aunque haya gente que
lo sostenga”— fuese masón, aunque sí que su hermano Ramón lo
intentó y no fue admitido. El escritor piensa que el dictador creía
firmemente en la conspiración
judeomasónica. “Era un conspiranoico”, pronuncia trabajosamente esta última palabra en español
porque recuerda que en inglés no
existe, pero resume muy bien una
actitud vital.
El historiador recuerda que,
tras la Revolución Francesa, los
valores se habían invertido, lo
que dio pie a las modernas teorías
conspirativas para explicar el
cambio. “La idea de que había
una élite culta que manejaba los
hilos de la sociedad tradicional,
eso era la masonería, se vuelve
muy contagiosa en Europa y se
fusiona con el antisemitismo católico. Así se origina la falsa imagen
de una plutocracia judía que maneja el capital y que quiere socavar la sociedad junto a los masones. Es una idea que adopta la extrema derecha, como Hitler, y la
extrema izquierda, como los bolcheviques. Franco asumió esa tradición, porque era el más católico
de los dictadores europeos. Se
consideró heredero de esas guerras culturales y se convirtió en el
mayor defensor de la teoría de la
conspiración”.
Dickie, que deja claro que no
es masón, da una razón: “Soy ateo
y para ser masón tienes que creer
en Dios, en un ser supremo. Mi
abuelo sí lo era porque era una
persona para quien la ética era
importante. Una cosa que choca
cuando se le pregunta a uno de
sus integrantes qué significa para
ellos la masonería es que sus ojos
se empiezan a humedecer y ves la
importancia del sentimiento de
pertenencia a una logia, de que
están intentando alcanzar algo en
la vida y la metáfora de pertenecer a un grupo con valores parecidos a los antiguos albañiles que
levantaron iglesias en el Medioevo. Han cometido muchas hipocresías, pero les tengo respeto”.
Cuando se le pregunta que cómo es posible que, si para los masones la simbología es fundamental, el pub inglés donde se creó la
Gran Logia en 1717 —Goose and
Gridiron— fuese derribado y no lo
impidieran, contesta riéndose:
“Imagino que será por una razón
tan ridícula para los masones como su valor inmobiliario”.
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El Moviment Ecumènic
organitza una pregària
per la unitat dels cristians
M. C. • @campsmanel #ReligióDS

Francesc Bartolomé, en una imatge d’arxiu a la seu de l’Agrupació de Pessebristes / LLUÍS FRANCO

Bartolomé,
reelegit president
M. Camps R. • @campsmanel

Afronta el segon cicle
de quatre anys al capdavant
de l’Agrupació de Pessebristes
ENTITATS

Francesc Bartolomé continuarà quatre anys més al capdavant
de la junta directiva de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell. Així ho van decidir el 76%
dels socis –més d’un 57% de la
massa social– presents en la votació celebrada durant l’Assemblea Ordinària de l’entitat cultural: “Tenir el suport de la gent és

molt important. No puc amagar
la meva satisfacció. Hem ampliat
la junta, de cinc a nou membres,
amb gent d’experiència en el món
dels pessebres i jove, per aportar
noves idees”, explica Bartolomé,
mentre detalla que, tot i ser l’única candidatura que es va presentar a la presidència, “volia conèixer quin era el grau de confiança

que tenia per afrontar els reptes i
els nous projectes”. La pandèmia
va marcar part del primer mandat,
especialment, “l’activitat bàsica,
la de fer pessebres i l’exposició.
Però també ens ha donat l’oportunitat de reinventar-nos en una
agrupació de més de 80 anys. Intentem ser molt propositius, bàsicament per la ciutat”, reconeix.
De cara al futur a mitjà i llarg termini, un dels reptes de l’agrupació
cultural serà modernitzar les sales d’exposició des d’un punt de
vista “més tècnic”. És a dir, “que
la tecnologia entri dins el pessebre, no perquè sigui menys clàssic
sinó dotar-la d’aquella modernitat amb la il·luminació que és molt
important en el pessebre”.
Així mateix, i entre altres novetats, esperen poder tornar a repetir el concert de Nadal d’enguany
que ajudi a l’agrupació a “convertir-nos en un actor central de les
festes de Nadal i que la gent vegi el
pessebre com una exposició d’art,
de cultura. Més enllà de les arrels
religioses”.

Catòlics, evangèlics i anglicans celebraran el pròxim 4 de
juny una pregària per la unitat
dels cristians, a l’església baptista el Redemptor, organitzada pel Moviment Ecumènic
de Sabadell, amb la col·laboració de l’església evangèlica
baptista El Redemptor. “Els
ecumènics continuem pregant per la unitat des de la base
o des de les institucions cristianes, mentre no arribi el moment i en la forma en què Crist
vulgui”, apunten fonts del Moviment Ecumènic de la ciutat.
Els textos per a la celebració de la pregària 2022 han estat elaborats pel Consell de
les Esglésies de l’Orient Mitjà,
amb seu a Beirut. La versió en
català és obra del Centre Ecumènic de Catalunya, al qual es
troba vinculat el Moviment
Ecumènic de Sabadell.

“Influència del cristianisme”
Des de fa més de seixanta anys,
el Moviment ecumènic de Sabadell ha celebrat presencialment, durant la tercera setmana de gener, la pregària per la
unitat dels cristians, que té un
caràcter espiritual i alhora cívic “atenent la influència encara important del cristianisme a
la nostra ciutat i al nostre país”,
afegeixen.
Per això, aquest any, es torna
a traslladar l’acte als voltants
de la Pentecosta, que també es
dedica a la pau i la justícia: “la
guerra porta mort, destrucció,
ruïna econòmica, migracions i
tota mena de misèries. Sense
justícia no pot existir una pau
veritable, com han reiterat diversos líders religiosos de totes les tendències. Però hi ha
esperança que Crist portarà la
seva pau i la seva justícia”.

Més
Ciutat
COMENÇA EL CURS
D’EDUCACIÓ DIGITAL
PER A SÈNIORS
El curs Educació digital
per a sèniors va començar dimarts a la Facultat
d’Economia i Empresa de
Sabadell de la UAB, una
formació organitzada per
EUTIME, Alumni UAB i
la mateixa UAB. El curs,
de vuit sessions, ocuparà

l’aula d’informàtica tots
els dimarts i dijous de
maig. El propòsit d’aquesta formació és reduir
l’escletxa digital entre la
població sènior.

RAMON GIRBAU CAMPS
Vidu de TERESA MARIA PEDRAGOSA VILÀ
Advocat
Ex-Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell
Creu de Sant Ramon de Penyafort
Ha mort cristianament a l’edat de 92 anys el dia 3 de maig del 2022
A.C.S.
Els seus fills Ramon i Ana, Teresa Maria i Joan, Josep i Lourdes, i Rosa, els seus nets
Guillem, Mireia, Claudia, Marta, Ramon, Marta, Albert, Àlex, Anna i Ona, i la Sra. Elvia, ho
fan saber a llurs amics i coneguts i els agrairan que el tinguin present en el seu record.
La cerimònia de cos present tindrà lloc avui dia 5 de maig a dos quarts d’onze a l’església
parroquial de Sant Fèlix de Sabadell.
La missa funeral tindrà lloc el dia 19 de maig a les 20h a l’esmentada església.

El ‘cocido’ gallec, aquest cap de setmana

El Centro Galego Nós recupera el proper 8 de maig el
seu tradicional cocido gallec, per recuperar la normalitat després de la pandèmia. La cita, que tindrà lloc
dissabte vinent a les 14 h, és a la seu de l’entitat cultural, al carrer de Fernando Poo, 34 (Can Feu). A finals del
2021 el centre gallec ja reprenia les seves activitats amb
la festa ‘Do Magosto’.

Mitjà: Diari de Tarragona
Publicat: 05/05/2022
Edició: GENERAL
Secció: REGIONAL TARRAGONA

Audiència: 75.000 Lectores
Difusió: 7.650 Ejemplares
Valor: 308€

cultura & vida 51

Frases del día
«Me gusta que mi superheroína fracase a
menudo»
Elizabeth Olsen
Actriz

«Quien tenga una visión crítica del amor
romántico será muy
infeliz»
Jorge Drexler
Músico

vida social
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El acto contó con la asistencia de los profesores y directores de los 12 centros participantes. FOTO: CEDIDA

Amics de la Catedral premia la literatura
El decano presidente de la Catedral de Tarragona, monseñor
Antoni Pérez, y el concejal de
Educació de Tarragona, Manel
Castaño, no pudieron rechazar
la invitación a la segunda edición de los Premis Relats a la
Catedral, organizados por la
asociación Amics de la Catedral. Este proyecto pidió a
alumnos de Primaria, ESO y
Bachillerato presentar un trabajo sobre los 700 años de la
llegada del Brazo de Santa Tecla o, en su lugar, de un tema
libre que tenga como escena-

rio la Catedral. El acto, que estuvo dirigido por el presidente
de Amics de la Catedral, Hilari
Alfaro, contó con la asistencia
de los profesores y directores
de los 12 centro participantes,
procedentes de Tarragona,
Reus, La Canonja y Puigpelat.
De las 164 obras presentadas,
esta edición se eligieron cinco
premiados, que pertenecen al
Col·legi Lestonnac - L’Ensenyança, Col·legi El Carme, INS
Sant Pere i Sant Pau, los tres
de Tarragona, e Institució Tarragona - Aura de La Canonja.

Esta edición recibió un total de 164 obras en las
tres categorías propuestas. FOTO: CEDIDA

Las jugadoras y el equipo técnico acudieron al consistorio municipal para encontrarse con el alcalde y celebrar el
ascenso desde el balcón. FOTO: CEDIDA
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Reus recibe al equipo de Fundació Futbol Base
El alcalde de Reus, Carles Pellicer, recibió el lunes en el Ayuntamiento al
primer equipo femenino de la Fundació Futbol Base Reus, al cuerpo
técnico y a los directivos del equipo,
con motivo de su ascenso a Primera

Catalana. En el acto también participaron el concejal de Esports, Pep
Cuerba, y otros concejales. El primer
edil de la capital del Baix Camp dedicó unas palabras de reconocimiento al equipo y aprovechó para entre-

gar a sus jugadoras una placa conmemorativa por el mérito deportivo.
Tras el encuentro, el equipo salió al
balcón de piedra del consistorio para saludar y celebrar el ascenso de
categoría.
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Breda a punt pel retorn de la Fira del
Monestir i la Festa de l'Ajust 2022 |
NacióBaixMontseny
El cap de setmana 7 i el 8 de maig
Breda
celebrarà la
5a edició Fira del Monestir
, un esdeveniment que va néixer l'any 2016 amb la intenció de posar en relleu el patrimoni
bredenc, especialment l'antic
Monestir de Sant Salvador
. Enguany tornarà després de dos anys d'absència provocada per la pandèmia de la Covid-19,
pel que aquesta edició és més esperada que mai.
Des de la seva creació la Fira del Monestir s'associa amb la
Festa de l'Ajust
, una festa d'origen medieval que recorda el trasllat de part de les relíquies dels màrtirs
cordovesos Sant Iscle i Santa Victòria al monestir de Sant Salvador de Breda, i que enguany
arriba a la 759a edició.
La fira combinarà aspectes de la
vida monacal
amb altres atraccions com la divulgació del patrimoni bredenc amb visites guiades al conjunt
arquitectònic de l'antic Monestir de Sant Salvador o un
mercat artesà
amb productes alimentaris i manufacturats tals com formatges naturals, joguines de fusta,
embotits, treballs de cuir, ceràmica, cristall, dolços i pastes medievals, sabons naturals, esmalts,
icones, perfums i molts altres.
Paral·lelament tindrà lloc la
759a edició de la Festa de l'Ajust
, que conté activitats d'un caire més festiu. Aquest 2022 un dels actes més destacats serà la
renovació del pubillatge. Dissabte 7 al matí la plaça Lluís Companys acollirà la cerimònia de
comiat del pubillatge vigent i la proclamació del nou amb la presència de pubilles i hereus
d'arreu de Catalunya.

El programa complet de la Fira del Monestir i Festa de l'Ajust 200 a
www.breda.ca
t
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Un itinerari guiat que visita les portades de les
esglésies de Verdú i Vilagrassa
La iniciativa de les diocèsis amb seu a Catalunya, Catalonia Sacra, que treballa per difondre el patrimoni
arquitectònic i artístic vinculat a l'Església Catòlica de Catalunya celebra el seu desè aniversari.
Per això, proposa realitzar el 7 de maig, un itinerari guiat per conèixer les dues portades de les esglésies
parroquials de Santa Maria de Verdú i la de Santa Maria de Vilagrassa, totes dues ubicades a la comarca
de l'Urgell.
El recorregut serà guiat per la Dra. Immaculada Lorés i començarà a les 10.30 hores del matí des de
l'Església de Santa Maria de Vilagrassa. La inscripció és de 8 euros i es pot tramitar mitjançant aquest
enllaç.
Aquest any, Catalonia Sacra ha programat visites a 10 portades dels 10 bisbats del territori català per tal
d'incrementar les visites en aquestes construccions de caràcter patrimonial. Aquest 2022, ofereix entre els
mesos de març i novembre una quarantena d'activitats, entre elles: visites guiades, conferències, actes
de patrimoni immaterial, etc. En total es desenvoluparan 35 propostes, en 22 comarques diferents esteses
pel territori dels deu bisbats amb seu a Catalunya.

Cartell '10 anys portades' ©Catalonia Sacra

Les portades de les esglésies de Verdú i Vilagrassa
Aquestes portades es caracteritzen per haver conservat les respectives portades medievals, d'estructura i

realització molt similar. De tradició romànica, tot i que es daten ja molt avançat el segle XIII, són un bon
exemple de seguiment -per part d'escultors més modestos- de models que en aquell moment estaven de
moda en el territori. La rica decoració escultòrica és clarament deutora del que es coneix com a "escola de
Lleida", que té entre les obres més destacades les portades de la Seu Vella de Lleida i d'Agramunt.
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Santa Maria del Mar mostra l’exposició de la Seu en 3D - Regió7

L’exposició es va estrenar l’any passat a la Casa Lluvià | ARXIU/OSCAR BAYONA
L’exposició La Seu de Manresa, 700 anys. De Berenguer de Montagut a Gaudí es pot veure fins al 3 de juliol a la cripta de la Basílica de Santa Maria del
Mar de Barcelona. Comissariada per Fermí Bataller i Francesc Rafat, es va estrenar l’any passat a la Casa Lluvià, la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya a Manresa.
La mostra es basa en les modelitzacions en 3D de l’evolució constructiva que Bataller va crear per al documental La Seu de Manresa, set segles de vida,
que es pot veure a la mateixa sala. Mitjançant la tecnologia d’impressió 3D s’han realitzat maquetes de les diferents èpoques constructives de la basílica de
la Seu de Manresa, des de l’església romànica del segle XII, fins a la basílica actual. Alhora, vol ser un petit homenatge a Berenguer de Montagut, mestre
d’obres de la basílica manresana i de la barcelonina.
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El búnquer - Mariam Soulakiotis, la monja
grega líder d'una secta que cuidava
tuberculosos
04/05/2022
Programa 02x133. Avui us portem fins a Grècia! Gairebé mai hi hem anat. Que recordem ara¿
Amb la Maria Callas¿ i poca cosa més (segur que n'hem fet més, són 317 biografies, no ens ho
tingueu en compte). Doncs això, que aquesta biografia passa a Grècia i és una història molt
agradable; és la història d'una monja que va fundar un monestir que servia de sanatori de
tuberculosos. El problema és que aquesta bona dona torturava les seves feligreses amb tota
mena de tortures medievals i vexacions. Però, a part d'això, era una bellíssima persona.

