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Fumera als afores de Kíiv després d’un atac 
rus ahir. OLEG PETRASYUK / EFE

Res canvia si no canvia res.
Papers cap de setmana + accés digital per 64,90 €/trimestre
Canvia a l'ARA a http://diari.ara.cat/canvis o escanejant el codi. També 
ens pots trucar a 93 275 11 10

EL  PERIODISME 
QUE   CANVIA       COSES

20/02/2021

Assetjament sexual i abús de poder a 
alumnes de l’Institut del Teatre

21/02/2022

L'Institut del 
Teatre porta a la 
Fiscalia dotze 
exdocents

Amb investigació, responsabilitat, 
reivindicació, llibertat i compromís.

Rússia torna a atacar 
Kíiv un mes després

GUERRA A EUROPA

Rússia va tornar a atacar Kíiv ahir, després de 
més d’un mes sense cap explosió a la capital 
ucraïnesa. L’alcalde de la ciutat, Vitali Klitx-
kó, va afirmar que hi havia hagut diverses ex-
plosions als afores i que havien deixat una per-
sona ferida.  A més, les forces russes també van 
disparar míssils contra la localitat de Brovary, 
a la regió de Kíiv. El ministeri de Defensa rus 
va detallar que els atacs havien destruït tancs 
i altres vehicles blindats enviats per països 
europeus a Ucraïna que estaven a una planta 
ferroviària de reparació de vagons. 

Aquests atacs van coincidir amb l’amena-
ça del president rus, Vladímir Putin, que  ata-
carà nous objectius si Ucraïna rep míssils de 
llarg abast dels Estats Units i altres països oc-
cidentals. “Si arriben a subministrar-los, treu-
rem les conclusions apropiades i farem servir 
les nostres armes per atacar aquells objectius 
que encara no hem atacat”, va dir en una en-
trevista. Es referia així al paquet d’ajuda mi-
litar que Washington va anunciar la setmana 
passada, que inclou sistemes de llançament de 
coets HIMARS amb un abast de fins a 70 qui-
lòmetres. Amb tot, Putin va considerar que 
l’assistència dels EUA no canviarà fonamen-
talment l’equilibri de poders al camp de bata-
lla, però va alertar: “Tot aquest rebombori al 
voltant del subministrament d’armes addici-
onals persegueix un únic objectiu, allargar al 
màxim el conflicte armat”.e

BARCELONA
ARA

Atac a una església 
catòlica a Nigèria

“Destinarem tots els recursos dis-
ponibles a trobar els agressors i fer-
los pagar el que han fet”, va dir Ake-
redolu. De moment no està clara la 
identitat dels atacants ni els motius 
de l’atemptat. El president de Nigè-
ria, Muhammadu Buhari, va con-
demnar l’atac, que va titllar 
d’“atroç”. També el papa Francesc 
es va referir a la tragèdia i va afirmar 
que prega per les víctimes de l’esglé-
sia, “dolorosament colpejada en un 
moment de celebració”. Alguns ví-
deos penjats a les xarxes socials 
mostraven diverses persones este-
ses a terra plenes de sang. Entre els 
morts hi ha molts nens, segons va 
afirmar el diputat Ogunmolasuyi 
Oluwole a l’agència Associated 
Press. Adelegbe Timileyin, repre-
sentant de l’àrea d’Owo a la cambra 

baixa de Nigèria, va assegurar que el 
sacerdot que oficiava la missa havia 
estat segrestat. 

La policia d’Ondo no va donar in-
formació sobre qui hi ha darrere 
l’atac, però un altre diputat, Olayemi 
Adeyemi, va apuntar que pot ser que 
es tracti de terroristes de l’ètnia fula-
ni, sovint anomenats bandits, que úl-
timament han dut a terme atacs cru-
els, sobretot al nord del país, segons 
publica The Guardian. Aquests grups 
terroristes van sorgir d’un conflicte 
històric entre els pastors i les comu-
nitats locals per l’accés a la terra i les 
invasions a granges privades, i han 
perpetrat assassinats i segrestos 
massius. Adeyemi va dir que l’atac 
probablement havia sigut una repre-
sàlia a les recents restriccions del go-
vern estatal sobre la pastura a l’estat 
d’Ondo adoptades justament des-
prés d’un repunt de segrestos a la zo-
na. “Hem gaudit de més seguretat 
des que els pastors van ser expulsats 
dels nostres boscos”, va dir Adeye-
mi. “Aquest atac és una represàlia 
i té l’objectiu d’enviar un missatge 
diabòlic al governador”, va afegir. 

Assassinats i segrestos 
Els últims anys, el país més poblat 
de l’Àfrica ha patit atacs i segrestos 
per part de bandes armades per ob-
tenir un rescat, sobretot al centre i 
nord-est del país. Recentment tam-
bé s’han produït segrestos i assas-
sinats al sud-est que les autoritats 
atribueixen als separatistes del Po-
ble Indígena de Biafra. Nigèria tam-
bé és víctima des del 2009 de l’ame-
naça jihadista de Boko Haram , i des 
del 2015 de la seva facció ISWAP 
(Estat Islàmic a la Província de 
l’Àfrica Occidental). 

L’abril del 2014, Boko Haram va 
raptar 276 nenes en una escola se-
cundària de Chibok, a l’estat de Bor-
no, a l’extrem nord-oriental de Nigè-
ria. Des de llavors, els segrestos i as-
sassinats no s’han aturat, amb un re-
punt durant l’any passat. En només 
sis mesos, el grup terrorista va se-
grestar més de 700 estudiants en 
atacs a escoles i universitats al nord 
del país. En tots els casos, l’objectiu 
és aconseguir diners, a través de 
rescats, i influència política.e

Agents de la policia de Nigèria en una foto d’arxiu. TEMILADE ADELAJA / REUTERS

Homes armats disparen als feligresos i 
en maten almenys 50, incloses criatures

TERRORISME

Almenys 50 persones van morir ahir 
en un atac a una església catòlica al 
sud-oest de Nigèria. Segons mitjans 
locals, un grup d’homes armats van 
disparar als feligresos, entre els quals 
hi havia criatures, i van fer detonar 
explosius. “Estic profundament trist 
per l’atac i l’assassinat de persones in-
nocents a Owo mentre resaven a l’es-
glésia catòlica de St. Francis”, va dir 
a través de Twitter el governador de 
l’estat d’Ondo, Arakunrin Akeredolu, 
que no va donar cap xifra oficial de 
víctimes. Un treballador d’un hospi-
tal d’Owo va dir a Reuters que més de 
50 cossos havien estat traslladats a 
dos centres mèdics de la ciutat. 

BARCELONA
NÚRIA VILA MASCLANS
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Benvinguts al 
festival 
gastronòmic gironí 
 

JAUME TEIXIDOR CUYÀS GIRONA 

n Girona tornarà a ser capda-
vantera de la gastronomia 
mundial amb motiu de la cele-
bració de la cimera anual del 
Basque Culinary Center, entre 
els dies 19 i 21 de juny. Com a 
ex-crític gastronòmic i profes-
sor de l’Escola de Turisme Fer-
ran Agulló de Girona, cal donar 
la benvinguda a més de 200 
professionals del sector, un 
sector merescudament «estre-
llat», però sense oblidar aques-
ta munió de bons restaurants 
que trobem a totes les localitats 
gironines, i que signifiquen els 
fogons dels seus propietaris. 

Al marge de gaudir de la 
qualitat d’aquestes «patums», 
arreu venerades i aclamades, 
crec que ens trobem davant 
d’una oportunitat inigualable 
per descobrir els sabors del 
nostre territori. Recordo unes 

paraules del magistral Sr. Joan 
Roca «Un restaurant és una ca-
dena d’emocions», comple-
mentades amb allò que digué 
Massimo Bottura «Hem de rei-
vindicar la figura del cuiner». 

Les comarques gironines 
gaudeixen d’una cuina sense 
fisures, eficient i, moltes vega-
des, resulta excepcional. És a 
dir, esplèndida. Al meu modest 
parer, tenim una oportunitat 
única per donar a conèixer 
aquest munt de fogons, que 
elaboren, dia a dia, els millors 
plats i que tenen el suport 
d’unes receptes que han passat 
de pares a fills amb una immi-
llorable matèria primera, de 
proximitat, encara que el pro-
ducte resulti més car. Però, sens 
dubte, la qualitat preval. La 
proposta culinària que tenim 
ben a prop, ofereix una càlida 
acollida… Fins i tot, aquesta 
oferta gastronòmica, ens pot 
fer gaudir de descobriments in-
esperats! Que tornim els plati-
llos de festa major! Si és així 
l’efecte serà impagable! Ben-

vinguda Basque Culinary Cen-
ter! Benvinguts al món dels sa-
bors que genera una cuina cre-
ativa i reconfortable! 

 

Sobre el nou bisbe 
de Girona 
JOAQUIM PAGES SOLDEVILA SANT 

CELONI 

n Soc una persona creient i 
procuro anar a missa tots els 
diumenges i festes de precep-
te. M’agrada llegir els fulls par-
roquials del bisbat. Pertanyo a 
la diòcesi de Terrassa i per tant 
el full del bisbat de Girona en 
paper només el llegeixo quan 
estic en un poble de la diòcesi. 

Fa uns dos mesos va morir el 
bisbe Francesc Pardo del qual 
guardo molt bon record doncs 
el coneixia de quan estava de 
rector a Granollers. Trobo es-
trany que cap mitjà de comuni-
cació parli de quan comença-
ran els protocols per elegir un 
nou bisbe. Llegeixo cada set-
mana la pàgina de religió que 
es publica els dissabtes al vos-

tre diari però de moment no 
parla del tema. 

 

Que no ens 
prenguin la llengua 
JORDI TOMÀS I MARTÍNEZ  

LA FABREGA. CAN CAMPANETA 

SANT FELIU DE PALLEROLS  

n Catalanes i catalans, fa més 
de 300 anys que anem amb el 
lliri a la mà. Va essent hora de 
canviar. Estem en un país que 
es diu Catalunya, tenim una 
llengua que és diu català. I el 
que no podem fer és estar ce-
dint sempre, les persones que 
vulguin venir al nostre país, ja 
sigui per treballar, ja sigui a la 
Universitat... Aquest últim, ja 
sigui per Erasmus o visquis a 
Catalunya. Si t’has matriculat 
d’una assignatura, i aquesta és 
impartida en català el que no 
podem fer és canviar-la a un al-
tre idioma. És el que hi ha i al 
qui no li agradi, doncs ja ho sap. 

Ja toca imposar-se amb la 
nostra llengua, no podem dei-
xar què ens la prengui’n.

P
ere Aragonès i García, presi-
dent de la Generalitat, s’ha pro-
digat últimament en determina-
des sortides de mare. Va exigir 

explicacions i responsabilitats immedia-
tes pel «cas d’espionatge massiu sense 
precedents» i va afegir que «no val mini-
mitzar i deixar passar el temps (perquè) 
les preguntes essencials continuen sense 
resposta». 

També va sortir en tromba al conèixer 
que, en matèria d’inversions, «l’execució 
pressupostària de l’Estat a Catalunya el 
2021 va ser el 35,7% del total». I va com-
minar a que, «davant d’aquestes xifres in-
acceptables, calen explicacions immedi-
ates a la ciutadania de Catalunya».  

I què dir de la prestesa en engiponar 
un decret-llei per evitar el compliment de 
la sentència del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) sobre el tant 
per cent del castellà.   

Quina diligència en queixar-se d’unes 
preteses ofenses! Quina promptitud en 
demanar d’immediat la guillotina per ta-
llar caps! Quina disponibilitat per indig-
nar-se! De fet, alguns dirigents indepen-
dentistes són uns perepunyetes, exagera-
dament romancers i busca-raons que 

aprofiten qualsevol motiu per atacar al 
govern de Madrid i per eludir les sentèn-
cies dels tribunals. Canya al mono espa-
nyol! 

Bé, anem pas a pas. Primer: Tothom 
espia tothom, però sempre s’ha d’actuar 
legalment. Segon: La demora de l’Estat 
en executar les inversions és una vergo-
nya, però la Generalitat també és culpa-
ble del retard de les pròpies per no tenir 
pressupostos els anys 2013, 2016, 2018, 
2019 i 2021. A més, la desigualtat en l’exe-
cució per comarques és de jutjat de guàr-
dia: l’any 2020, les Garrigues un 538% i la 
Garrotxa, un -66,7%. 

Tercer: En un desafiament al TSJC, 

d’un dia per l’altre, s’aproven «els criteris 
aplicables a l’elaboració i validació dels 
projectes lingüístics», que és una argúcia 
per al·legar «la inaplicació de percentat-
ges en l’ús de les llengües».   

La celeritat en respondre als greuges 
contrasta amb la lentitud i deixadesa en 
la gestió de serveis essencials per al con-
junt de la ciutadania.  

Així, el balanç del primer any de go-
vern és esquifit. Les travetes entre els so-
cis de coalició (ERC i JxCat), amb la CUP 
que ni fa ni deixa fer, provoca la negligèn-
cia i la desídia que ha frustrat la instal·la-
ció d’una factoria de bateries, la remode-
lació de l’aeroport i els Jocs Olímpics 
d’Hivern del 2030, entre altres oportuni-
tats.  

Mentrestant, l’atenció sanitària està 
col·lapsada amb llistes d’espera intermi-
nables; l’educació pateix l’enfrontament 
de la conselleria amb el professorat i en 
els serveis socials, les demores de les aju-
des a la dependència clamen al cel.  

Per tot plegat, presumir d’haver assolit 
en el primer any un 33,88% del pla de go-
vern és un triomfalisme més propi d’uns 
perepunyetes que d’uns polítics asse-
nyats.

M
olt a prop de la meva taula 
prenen l’aperitiu dos joves 
que tenen al costat un cotxet 
de nadó. Ell o ella, indistin-

tament, acosten de tant en tant la mà a la 
vora del cotxet i el bressolen amb compte, 
com per prolongar el somni de la criatura, 
a la qual des de la meva posició no puc 
veure. Han demanat dues cerveses i un 
plat de patates fregides verdes. Aquestes 
patates, de les quals no tenia notícia, estan 
fetes amb un toc de wasabi, d’aquí el color, 
i piquen una mica, segons m’informa el 
cambrer. Fa calor, però estem protegits del 
sol per una parra urbana molt espessa. 

- Tu creus –pregunta la dona– que tot 
està inventat? 

-No ho sé –diu ell–, està inventat el que 
està inventat. 

-Ja –diu ella–. I de l’inventat, què desin-
ventaries? 

El jove pensa uns instants. 
-Desinventaria la celebritat -decideix 

per fi. 
-Dius això perquè no som cèlebres. 

Però a mi m’agradaria que el nostre fill ho 
fos –respon ella al temps de llançar una 
mirada de tendresa a l’interior del cotxet. 

-Que fos cèlebre per què –pregunta ell. 
-Pel que sigui, tant me fa. 
-Per assassí en sèrie, per exemple? 
-O per subsecretari. 
-Els subsecretaris no són cèlebres. 
Després d’aquest breu intercanvi ver-

bal tornen al silenci. Em ve llavors a la me-
mòria que el 23 F de 1981, quan Tejero va 
assaltar el Congrés, hi va haver una im-
portant reunió de subsecretaris que va 
substituir el Consell de Ministres. Aquella 
reunió va aconseguir certa celebritat. 

En això, el cambrer em porta un platet 
de patates fregides verdes, perquè les pro-
vi. En dipositar-les sobre la taula, acosta la 
boca a la meva oïda i xiuxiueja. 

-No hi ha nadó, al cotxet no hi ha nadó, 
és buit. 

Dit això, desapareix i jo sento un cal-
fred de pànic. Mentre m’incorporo per fu-
gir, sento però un plor procedent de l’inte-
rior del cotxet. Quan arribo a casa, la 
meva dona, en observar la meva pal·lide-
sa, em pregunta si he vist el diable. 

-L’he sentit –li dic.

El diable és a 
tot arreu

L
’app sobre alimentació DayTwo 
empra un algorisme, resultat 
del treball d’Eran Elinav i Eran 
Segal, de l’Institut de Ciències 

Weizmann, a Israel, el qual, combinant 
la seva fórmula amb el microbioma i el 
metabolisme dels éssers humans, té un 
efecte que suposadament supera el que 
ha aconseguit durant segles la dieta me-
diterrània, considerada una de les més 
saludables del món. Els règims tradicio-

nals inclouen sovint llistes de productes 
bons i dolents. No obstant això, cada ve-
gada són més freqüents les aplicacions 
que operen com a assistents que ajuden 
els usuaris a triar quin és el menjar que 
més els convé en funció de les seves 
propietats. Es basen en experiments 
que demostren que el cos de les perso-
nes reacciona de manera diferent als 
mateixos aliments.  

De tota manera, els analistes no es-

tan segurs que aquests nutricionistes de 
la intel·ligència artificial puguin ser uti-
litzats generalitzadament. Així doncs, 
els clients han de tenir cura amb pro-
postes que van molt més enllà de les 
prediccions sobre com afecta el sucre 
d’un menú a la sang del consumidor. 
Tot i això, els seus impulsors repliquen 
que el programari d’aquest tipus acaba-
rà enfocant-se a altres aspectes de la sa-
lut. 

El robot contra 
la dieta 

mediterrània
Josep Lluís Micó

Juan José  
Millás

Perepunyetes

Carlos Arbó



Mitjà: La Razón

Publicat: 06/06/2022

Edició: Catalunya

Secció: SOCIEDAD Sociedad

Audiència: 15.000 Lectores

Difusió: 65.098 Ejemplares

Valor: 9.792€

32 SOCIEDAD Lunes. 6 de junio de 2022  •  LA RAZÓN

El Papa jubila 
de una tacada 
a casi la mitad 
de sus «ministros» 

►Francisco da un golpe de mando: cesa a la vez a hasta 8 de 
la veintena de cardenales curiales de más de 75 años al aplicar 
de inmediato y sin concesiones su nueva Constitución

José Beltrán. MADRID

F
rancisco jubilará de 
inmediato a todos los 
cardenales con más 
de 75 años que tengan 
alguna responsabili-

dad en la Curia romana. El Papa 
argentino no está dispuesto a de-
morar la aplicación de la constitu-
ción apostólica Praedicate Evan-
gelium –Predicar el Evangelio– que 
reforma de arriba abajo la Curia 
romana y que entró en vigor ayer. 
Según ha podido confirmar LA 
RAZÓN, el pontífi ce tendría pre-
visto cesar en bloque a los «minis-
tros» vaticanos, posiblemente hoy 
mismo, con el objetivo de dar un 
golpe de timón en la renovación 
de la Santa Sede, aprovechando la 
recién estrenada «carta magna» 
que sustituye a la Pastor Bonus, 
que aprobó Juan Pablo II hace 34 
años. 

Solo sumando los presidentes y 
prefectos que superen esa fronte-
ra de los 75 de los diferentes Dicas-
terios, Congregaciones, Consejos 
Pontifi cios y Tribunales–equiva-
lentes a Ministerios en el ámbito 
civil–, se aplicaría a ocho del total 
de la veintena de altos cargos de 
primer nivel de la Curia, sin contar 
con los secretarios y subsecreta-
rios de los departamentos, es de-
cir, los puestos del siguiente esca-
lafón. Entre ellos, se encontrarían 
nombres de reconocida valía den-
tro y fuera de Roma como el «mi-
nistro» responsable de todos los 
obispos del planeta y siempre pa-
pable, el canadiense Marc Ouellet, 
de 77 años, y el titular del área de 
Cultura, el intelectual más reputa-
do de la Iglesia, Gianfranco Ravasi, 
de 79. 

Además, en el aire podrían que-

dar otros dos que estarían en la 
cuerda fl oja porque hoy tienen 74 
años, pero llegarán a la edad lími-
te entre septiembre y diciembre de 
este 2022: Kevin Farrell como pre-
fecto del Dicasterio para los Lai-
cos, la Familia y la Vida, y Marcello 
Semeraro, actual prefecto de la 
Congregación para las Causas de 
los Santos.

En total, Francisco borraría del 
mapa prácticamente a la mitad de 
los directivos de la Curia Romana, 
lo que supone todo un tsunami 
vaticano que afectará de forma 
piramidal al resto del organigra-
ma, cerrando a la par otro ciclo 
añadido, el de los prefectos y pre-
sidentes que todavía quedaban 
como herencia del pontifi cado de 
Benedicto XVI.  

En realidad, cualquier cardenal 
que esté al frente de un dicasterio 
o demás organismos permanen-
tes de la Curia Romana y de la Ciu-
dad del Vaticano ha de presentar 
su renuncia cuando rebasan esos 
75 años, tal y como recoge la Cons-
titución en su artículo 17, que re-
mite al artículo 354 del Código de 
Derecho Canónico, apostillando 
que el pontífi ce «proveerá, tenien-
do en cuenta todas las circunstan-
cias». Y es que, en la práctica, como 
sucede también con los pastores 
diocesanos, en no pocos casos se 
suele aceptar esta baja defi nitiva 
en la barrera de los 80, algo que 
también recoge la nueva reforma 
legal, que limita los mandatos a 
dos períodos de cinco años. Tal y 
como ha manifestado Francisco 
en público en varias ocasiones, 
quiere evitar que los cargos se eter-
nicen en el Vaticano, buscando 
que sean puestos de ida y vuelta a 
sus lugares de origen con el fi n de 
prevenir comportamientos fun-
cionariales o corruptelas en los 

jefes de los departamentos. 
Pero, ¿por qué ahora este golpe 

en la mesa en bloque?  «En la nue-
va fase en la que entra el pontifi -
cado, Bergoglio quiere un impulso 
renovado, algo que está convenci-
do de que podrá conseguir con la 
siguiente generación de pastores 
que ya venían demostrando su 
pericia en otros cargos de segunda 
línea», explican fuentes vaticanas 
que conocen la hoja de ruta del 
pontífi ce y su capacidad de lide-
razgo para saber cómo y cuándo 
marcar el paso. Es decir, que lo 
previsible es que algunos secreta-
rios o subsecretarios de los dife-
rentes «ministros» sean ascendi-
dos, aunque bien es cierto que, 
conociendo los precedentes de 
nombramientos de Francisco, 
siempre es posible que guarde al-
gún as bajo la manga con algún 
«outsider» procedente del último 
rincón del planeta .  

A la par, desde la Santa Sede des-
mienten que sea una jugada del 
pontífi ce para borrar del mapa a 
posibles cardenales que estén ha-
ciendo una oposición desde den-
tro. «Con la salida por fi n de man-
dato del cardenal alemán Gerhard 
Müller del la Congregación para la 
Doctrina de la Fe y del cardenal 
nigeriano Robert Sarah, al frente 
del Culto Divino, desaparecieron 
de la cúspide quienes ejercían una 
resistencia de facto a la reforma, 
por lo que ahora se trataría más de 
un rejuvenecimiento, más que de 
cambios de fondo».

De hecho, esta medida de Fran-
cisco arrastra a alguno de sus co-
laboradores de máxima confi anza 
en puestos clave. Entre ellos fi gura 
el español Luis Francisco Ladaria, 
de 78 años, al que precisamente 
eligió en 2017 para suceder a Mü-
ller, al frente de la antigua Inquisi-
ción, por su discreción y capaci-

Fusiones y quinielas

►La constitución 
«Praedicate Evange-
lium» contempla la 
fusión, desaparición y 
creación de algunos 
«ministerios» vaticanos, 
por lo que esta redefi ni-
ción del organigrama es 
la oportunidad para 
aplicar la criba de la 
edad, eliminando 
cualquier suspicacia en 
torno a si unos son más 
preferidos por el 
sucesor de Pedro frente 
a otros, dentro del rango 
de edad de posible 
jubilación.

►Este cese grupal no 
implica que se vayan a 
conocer todos los 
nombres de quienes 
tomarán el relevo, 
aunque desde hace 
meses se vienen 
haciendo quinielas de 
los elegidos.

►Así, se da por hecho 
que el nuevo Dicasterio 
para la Educación y la 
Cultura, que une ambas 
áreas, quedará en 
manos del portugués 
José Tolentino de 
Mendonça, actual 
bibliotecario vaticano, 
al que se le conoce como 
el cardenal poeta.
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E
naquellos tiempos, el hom-
bre bueno se confundía
con el hombremalo”. La ci-

ta es del gran escritor Chateau-
briand y le sienta como anillo al
dedoaAngelo Sodano, cuyamuer-
te el pasado 27 demayo emociona
estos últimos días al Vaticano. Se
han publicado grandilocuentes
homenajes en la prensa católica
italiana y se pronunció una gran-
diosa homilía (de la que el papa
Francisco semantuvo a prudente
distancia).

En otras partes del mundo, es-
tamuerte canónica, a los 94 años,
ha despertado un recuerdo com-
pletamente distinto. El de los mi-
les de abusos sexuales encubier-
tos, desdeRoma, porAngelo Soda-
no. Hacía mucho tiempo que se
alzaban voces para denunciar al
secretario de Estado, que debería
haber acabado sus días en prisión
tras ser arrastrado ante la justicia
de los hombres.

Brazoderecho de JuanPablo II.
El primer ministro de Juan Pablo
II fue el hombre más poderoso
del Vaticano durante las décadas
de 1990 y 2000. Decano de los car-
denales, Sodano acumuló funcio-
nes como pocos hombres de Igle-
sia antes que él. Su balance diplo-
mático se considera positivo en lo
que respecta a la crisis yugoslava,
la primera Guerra del Golfo, los
conflictos deKosovo yAfganistán,
o incluso las tensiones en Tierra
Santa y en América Latina duran-
te su mandato.

Diplomático formidable, Soda-
no pertenecía a una escuela de
pensamiento duro: duro contra el
comunismo; duro contra la teolo-
gía de la liberación, esa corriente
católica de izquierda tan presente
en América Latina; duro en cues-
tiones de familia y contra los mo-
vimientos feministas o gais. Pero
su línea era suave en el tema de
los abusos sexuales.Muy flexible.

La carrera de Sodano, un italia-
no piamontés, hombre de com-
plexión fuerte, que contrastaba
extrañamente con su naturaleza
muy afeminada y su amor por el
encaje, es una línea recta. Su pa-
dre era diputado de Democracia
Cristiana. Él, quizá para escapar a
algunos demonios, es ordenado
sacerdote a los 23 años. Le descu-
bre el papa Pablo VI, cuando, de
vuelta en Roma, se ocupaba de
los países comunistas en la Secre-
taría de Estado, y lo nombra nun-
cio enChile en 1977. Allí permane-
cerá 10 años, desde marzo de
1978 hasta mayo de 1988.

El íntimo amigo de Pinochet y
sus espías homosexuales. Chi-
le es la rampa de lanzamiento de
la carrera de Angelo Sodano y su
bajada abrupta. Se convierte en
un arzobispo maquiavélico para
el que el fin siempre justifica los
medios. ¿Era de extrema derecha
antes de su paso por Santiago de
Chile? Todos los testigos lo nie-
gan. Pero en contacto con el dicta-
dor Pinochet, que acaba de impo-
nerse tras un sangriento golpe de
Estado, aprende tanto de sus
ideas como de sus métodos y se
convierte en su principal turifera-
rio. Los testigos califican la rela-
ción entre Pinochet y Sodano co-
mo una “amistad fusional”.

En la década de 1980, pues, So-
dano vive como un príncipe en
Santiago de Chile: lleva un gran
tren de vida bajo su escolta poli-
cial, entre el lujo y la lujuria políti-
ca. En Chile, el nuncio se acerca a
las corrientes de extrema dere-
cha y comienza a luchar contra la
izquierda radical católica, en par-
ticular contra los teólogos de la
liberación, como Gustavo Gutié-
rrez, Óscar Romero, Leonardo
Boff y Frei Betto. Sodano hace la
vista gorda cuando la dictadura
de Pinochet detiene a los sacer-
dotes acusados de actividades
subversivas; desde Roma, orques-
taríamás tarde lamarginación de
todos los obispos de izquierda en
España y América Latina.

Al supervisar eficazmente el
viaje de Juan Pablo II a Chile en
1987, Sodano se gana al soberano
pontífice sin importar que el abra-
zo antinatural entre el papa de
los derechos humanos y el dicta-
dor en la tribuna simbólica del
palacio de La Moneda supusiera
un escándalo, Sodano logra su ob-
jetivo. Al año siguiente esnombra-
doministrodeRelaciones Exterio-
res del Papa en el Vaticano y un
añomás tarde secretario de Esta-
do, es decir, su primer ministro.

Abusos sexuales y caída de Be-
nedicto XVI. Hoy se realizan en
Chile, México, Colombia y dece-

nas de países juicios en los que
aparece el nombre de Angelo So-
dano. El cardenal habría protegi-
do a los sacerdotes pedófilos más
famosos, ya sea Marcial Maciel y
susLegionarios deCristo enMéxi-
co, Fernando Karadima en Chile,
pero también a los cardenales Al-
fonsoLópez Trujillo enColombia,
a Groër en Austria o McCarrick
en Estados Unidos. Los informes
en su contra son innumerables.
El cardenal Christoph Schönborn
exigió su renuncia e incluso Bene-
dicto XVI optó por alejarse de So-
dano en 2006, de lo que este se
vengó durante varios años con
una fea campaña de calumnias
contra este papa demasiado débil
para gobernar.

Podemos considerar que Soda-
no es el actor principal en la re-
nuncia de Benedicto XVI que, a su
vez, denunció el lobby gay del que
habría sido víctima.Más reciente-
mente, en 2019, el papa Francisco
apartó prudentemente al carde-
nal Sodano de cualquier cargo,
con el pretexto de su avanzada
edad, pero eligiendo, en realidad,
retirar a un hombre cuyo pasado
era más negro que su sotana.

¿Cómo explicar este vertigino-
so ascenso y la vida de esta emi-
nencia negra que se convirtió en
el protector de la mayoría de los
casos de pederastia y abusos
sexuales en la Iglesia y hacía mu-

cho tiempo que olía a “chamus-
quina”? Cuatro elementos permi-
ten un principio de explicación.
Primero, la lucha contra el comu-
nismo. EnChile, igual que enLati-
noamérica o España, Sodano fue
el principal actor de la depura-
ción de la Iglesia contra los comu-
nistas. Los Legionarios de Cristo,
Marcial Maciel, Karadima o Ló-
pez Trujillo fueron los soldados
de Sodano en esta vasta empresa
anticomunista. Su moral o sus
abusos contaban poco frente a la
apuesta política por la que traba-
jaban incansablemente. Luego es-
tá el dinero. Hoy sabemos que
Marcial Maciel, pero también Ka-
radima y Pinochet, ayudaron eco-
nómicamente a Roma a luchar
contra el comunismo.

También está la cultura del se-
creto de la Iglesia. Fuera como
fuera, la vida secreta de prelados
y cardenales debía ocultarse para
proteger el sistema. Por esoAnge-
lo Sodano protegía a los sacer-
dotes pederastas, no tanto porque
apoyara la pedofilia en sí—que no
parece ser el caso— sino por razo-
nesdeEstado. Además, Angelo So-
dano siempre fue transparente so-
bre su principio fundamental, to-
mado del famoso epígrafe que
aparece en las estancias de Rafael
en el Vaticano: Dei non hominum
est episcopos iudicare (en castella-
no, juzgar a los obispos correspon-
de a Dios, no a los hombres). Por
eso los casos de abusos sexuales
son extremadamente difíciles de
comprender y juzgar.

En Chile, México, Estados Uni-
dos, Colombia o Argentina se han
abierto o se van a abrir investiga-
ciones, y se han creado comisio-
nes o tribunales especiales. En
Francia, la comisión Sauvé, crea-
da oficialmente por la Iglesia, ha
publicadoun informede2.000 pá-
ginas en el que se acusa a 3.000
sacerdotes o religiosos de abusar
sexualmente de más de 330.000
víctimas. Varios cardenales y obis-
pos franceses handimitido e innu-
merables sacerdotes y obispos es-
tán enel ojo del huracán. EnEspa-
ña se está creando una comisión
similar y podría inspirarse en el
CIASE francés ya que hay dece-
nas de pequeños Sodano entre los
cardenales y obispos españoles
de las últimas décadas.

Este pasado oscuro de la Igle-
sia española, esta historia opaca
tan estrechamente ligada al fran-
quismo, como lo estuvo la de Chi-
le a Pinochet, merece ser final-
mente revelada. España está sólo
al principio de un vía crucis muy
largo. La muerte de Angelo Soda-
no, figura demoníaca de la Iglesia
católica, podría ser el artífice y el
motor de estas nuevas páginas
por escribir, y de estos juicios por
iniciar. Y tanto más por cuanto
confirma la famosa fórmula deOs-
car Wilde, retomada en Castillo
de naipes: “Todo en el mundo es
sexo; excepto el sexo. El sexo se
trata de poder”.

Frédéric Martel es investigador inter-
nacional, periodista de Radio France en
París y profesor en la Universidad ZHdK
de Zúrich. Es autor de una decena de
libros, entre ellos Sodoma (Roca, 2019),
sobre la vida gay en el Vaticano, conside-
rado un superventas por The New York

Times y traducido a más de 20 idiomas.

ANÁLISIS / FRÉDÉRIC MARTEL

El diablo lleva sotana

El cardenal Angelo Sodano en el Vaticano en 2011. / FRANCO ORIGLIA (GETTY)

LA FIGURA DEMONIACA DE ANGELO SODANO EN LA IGLESIA CATÓLICA. La muerte del cardenal

italiano puede servir de impulso para que la Iglesia española investigue los abusos sexuales en su seno

Fue ‘primer ministro’
de Juan Pablo II
y el hombre más
poderoso del Vaticano

Actor principal en la
marcha de Benedicto XVI,
fue apartado por el
papa Francisco en 2019
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n La sala Tatrau de Solsona va aco-
llir aquest dilluns l’assaig general de 
Lo del Bisbe, l’obra de teatre que s’es-
trenarà l’11 de juny i que reconstru-
eix la història d’amor entre l’exbisbe 
de Solsona Xavier Novell i l’escripto-
ra de novel·la eròtica Sílvia Caballol. 
Sota la direcció d’Aleix Albareda, els 
vuit actors de la companyia amateur 
Lacetania Teatre -entre ells un com-
pany de feina i un exescolanet per-
sonal de Novell- ultimen tots els de-
talls de cara a l’estrena amb un punt 
extra de «nervis» i «responsabilitat», 
conscients de l’expectació que ha 
generat l’espectacle. Tant és així que 
davant l’alta demanda d’entrades 
que ja estan rebent, finalment han 
optat per programar dues sessions 

més: de les quatre inicialment pre-
vistes es passarà a un total de sis. 

En concret, se n’havien progra-
mat quatre funcions durant dos caps 
de setmana (11 i 12 i 18 i 19 de juny), 
i finalment se’n faran també el del 25 
i 26 de juny. L’espectacle es podrà 
veure al Tatrau Teatre, una sala amb 
capacitat per a un centenar de per-
sones.   

A menys d’una setmana de l’es-
trena, el director de l’espectacle, 
Aleix Albareda, explica que tot i que 
encara no han pogut fer un assaig 
sencer amb els vuit actors ho tenen 
tot a punt per aixecar el teló l’11 de 
juny. Francesc Boix, un dels actors, 
reconeix que tot i haver pujat molts 
cops a l’escenari, representar una 
obra sobre la figura de l’exbisbe Xa-

vier Novell a Solsona comporta un 
«plus de responsabilitat», que s’in-
crementa pel ressò que ha tingut el 
cas arreu del país. En aquest sentit, 
deixa clar que des del respecte a la 
«intimitat de les persones» intenta-
ran enviar el seu missatge «fent ús de 
la seva llibertat d’expressió». «Ho fa-
rem amb el màxim respecte i amb la 
màxima conya possible», afegeix. 
L’espectacle presenta moltes esce-
nes de comèdia com ara un moment 
en què el Vaticà envia un delegat a 
Solsona per fer un exorcisme a No-
vell.  

Aleix Albareda ha concretat que 
la idea de crear aquest espectacle va 
sorgir arran de tot el rebombori que 
es va generar quan Novell va anun-
ciar que deixava el càrrec per amor. 
Des del «màxim respecte» a les fi-
gueres de Novell o Caballol, el direc-
tor explica que el que ha volgut ex-
plicar és una història d’amor entre 
una dona i un home que, «tot i tenir 
la vida solucionada», ho va deixat 
tot. El director explica que a l’obra 
també hi ha una crítica a la hipocre-
sia de la societat, a aquells que «vo-
len fer llenya de l’arbre caigut». 

L’obra  sobre el cas del bisbe Novell ha 
d’ampliar funcions per l’alta demanda
u Ahir es va fer l’assaig general de la representació, que es podrà veure durant tres caps de setmana
ÀLEX RECOLONS/ACN. SOLSONA

Un moment de l’assaig general que va tenir lloc ahir ACN

CAN LADIS
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Cra. de Vic, 56, baixos
Tel. 93 876 00 19

SANT FRUITÓS DE BAGES

Si vols formar part del grup
d’Amics de Can Ladis envia

un Whatsapp al 610 472487
amb el teu nom i cognom.

Cuideu-vos molt!

VIATGE DE TAPES
25 €

MENÚ DIARI
14,90 €

MENÚ ARROSSOS
20,50 €

Un
espai

diferent

Fórmula Migdia
(de dilluns a divendres)

14,95 €
Fórmula Executiva

(de dilluns a divendres)

20,95 €
C/ Barcelona, 75 - Manresa 

938 770 250 - www.grettagogo.net

Disposem de carta amb al·lèrgens

GRETTA GOGÓ

RESTAURANT
PEIX I MARISC

Cra. de Vic, 157
08240 MANRESA

Recollir a l’establiment

Dilluns tancat

Per comandes al
609 921 825 o bé al web

acasa.calspaguetti.es

93 876 92 16

Muralla 
St. Domènec, 1-3

MANRESA

MENÚ DIARI 13.90 €
MENÚ CAP DE

SETMANA 20 €

CAFETERIA OBERTA TOT EL DIA

OBRIM DE DILLUNS A DIUMENGE

Disposem d’un reservat
per a petites reunions i celebracions

Menú diari 12 €
Pintxos, tapes i molt més

www.latavernadelpintxo.com

Pl. de la Independència, 7
MANRESA - Tel. 630643101

Guia gastronòmi ca
DIJOUS I DIVENDRES

Dinem a La Font

Menú degustació
de temporada €20

Celebracions els diumenges i grups

Reserves 657 85 77 48
BV-4242  (Cra. Rasos de Peguera) Berga
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Un atac contra fidels en una església al sud-
oest de Nigèria provoca una matança -
Regió7
Un grup d’homes amb armes de foc i explosius van atacar diumenge una església catòlica a la
regió d’Ondo, al sud-oest de Nigèria, i van matar un nombre indeterminat de persones; almenys
21, segons fonts locals, encara que els mitjans de comunicació eleven el balanç a mig centenar.

L’atac va tenir lloc durant la missa del matí a l’església catòlica de Sant Francesc a la localitat
d’Owo, en una regió que fins ara s’havia mantingut fora de perill dels atacs de gihadistes i de les
bandes criminals actives en altres regions del país.

Richard Olatunde, portaveu del governador de l’estat d’Ondo, va explicar que hi va haver una
explosió amb dinamita a l’església abans que homes armats obrissin foc des de les finestres
durant la missa. Aquest atac, qualificat d’«assassinat odiós de fidels» pel president Muhammadu
Buhari, no va ser reivindicat.

El papa Francesc va lamentar la mort de «desenes de fidels, entre ells nombrosos nens», va
indicar en un comunicat.

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2022/06/07/atac-fidels-esglesia-sud-oest-66985737.html
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Més de cinquanta persones 

van morir en l’atac perpetrat 

diumenge per homes armats 

contra una església catòlica a 

l’estat d’Ondo, al sud-oest de 

Nigèria. La matança va passar 

al matí a la localitat d’Owo, a 
la parròquia de Saint Francis. 

“Més de cinquanta feligresos de 

l’església catòlica de Saint Fran-

cis, a Owo, a l’estat d’Ondo, van 
ser assassinats per homes armats 

sospitosos de ser bandits”, va 

afirmar el president nacional del 
Consell de Laics Catòlics de Ni-

gèria, Henry Yunkwap.
Yunkwap va dir parlar “com 

a president de tots els laics ca-

tòlics a què pertanyen les més 

de cinquanta víctimes”, en 
condemnar “aquest acte bàr-

bar dut a terme per aquests 

animals en forma humana”. 

“El crim comès pels morts van ser 

només dos: un eren cristians i, en 
segon lloc, perquè estaven a l’es-

glésia diumenge adorant Déu”, va 

assenyalar el president.

El governador d’Ondo, Oluwa-

rotimi Odunayo Akeredolu, va 
declarar que “l’atac vil i satànic és 

un atac calculat contra les perso-

nes amants de la pau del regne 

d’Owo durant anys”.

Més de cinquanta persones 
moren en l’atac perpetrat 
en una església de Nigèria

FOTO: EEF / Imatge on van portar algunes de les persones ferides

S’intensifiquen els bombardejos 
russos les últimes 24 hores a 
territori ucraïnès amb tres morts
Els atacs es van perpetrar a Khàrkiv, la segona ciutat del país, i 
també a zones residencials, amb desenes de persones ferides
Els atacs russos han 
continuat les últimes hores 
a Khàrkiv, la segona ciutat 
del país, on almenys van 
morir tres persones, i a 
Mykolaiv, al sud, una regió 
parcialment controlada 
pels invasors.

Kiev
EFE

Segons el governador de la regió 

de Kharkov, Oleh Synehubov, les 

forces russes van intensificar en 
les últimes hores el bombardeig 
de les zones residencials on, a 

més de les víctimes mortals, hi va 
haver deu ferits entre els civils. 

Khàrkiv, a l’est d’Ucraïna i prope-

ra a la frontera russa, s’ha con-

vertit en un punt d’accés de les 
tropes russes cap a les regions 

de Lugansk i Donestk, que in-

tenten controlar des de fa set-

manes.

Prop d’aquesta urbs, les tro-

pes russes van atacar les ucraï-

neses a les proximitats d’Izium, 

però no van tenir èxit i es van 

veure obligades a retirar-se 
després de patir importants 
pèrdues, van indicar les fonts. 

Mentrestant, al sud del país, 29 

persones van resultar ferides 

als bombardejos russos sobre 

la regió de Mykolayiv, on els 

invasors ja han aconseguit el 

control de diverses àrees. Un 

total de 286 ciutadans que van 

resultar ferits en atacs russos 

en aquesta regió romanen in-

gressats a hospitals de la zona. 

41 persones més reben atenció 

ambulatòria. En el marc dels 

atacs, el president ucraïnès, 

Volodímir Zelenski, va arengar 

per primera vegada les tropes 

al front del Donbàs.
FOTO: EFE / Alguns dels danys ocasionats pels atacs russos

Repsol portarà petroli de Ve-

neçuela a Europa amb l’aval dels 

Estats Units per compensar la de-

pendència de Rússia, segons ha 

avançat Reuters, que també ex-

plica que l’autorització s’estén a 

la companyia italiana Eni. 

Així doncs, l’energètica es-

panyola serà una de les dues 

companyies autoritzades per re-

prendre l’intercanvi de petroli 

per deute que es va aturar fa dos 

anys quan el govern estatunidenc 

va intensificar les sancions contra 
Veneçuela. 

Les fonts citades per Reuters 

van explicar que els enviaments 

podrien començar en un mes i 

hauran d’anar específicament a 
Europa. Tant Repsol com Eni te-

nen empreses conjuntes amb 

la petrolera estatal veneçolana 

Repsol portarà petroli de 
Veneçuela a Europa amb 
l’aval dels Estats Units

Almenys 20 persones van mo-

rir diumenge a la nit en un nou 

atac dels rebels d’origen ugan-

dès de les Forces Democràti-

ques Aliades (ADF) al nord-est 
de la República Democràtica 
del Congo (RDC). “Els assaltants 
van irrompre al poble d’Otoma-

bere-Bwanasura, van atacar els 
habitants i van matar 20 per-
sones”, van explicar fots locals 

a l’agència EFE. Les ADF són un 
grup rebel de procedència ugan-

desa, però actualment tenen les 

seves bases al nord-est de la Re-

pública Democràtica del Congo 

Segons l’Oficina de l’Alt Comis-

sionat de l’ONU per als Drets Hu-

mans, les ADF van ser responsa-

bles d’unes 1.260 morts el 2021 
i es van convertir en el grup ar-
mat més letal de la RDC.

Un nou atac dels rebels deixa 

almenys una vintena de 

víctimes mortals al Congo

PDVSA. Les empreses petrolie-

res que van deixar d’operar a Ve-

neçuela a conseqüència de les 

sancions imposades pels Estats 

Units al país ho podran tornar 

a fer, després que Washington 

lliurés novament les llicències 

per reprendre la seva producció, 

segons va dir en una entrevista 

radiofònica el president Nicolás 

Maduro. El mandatari va confir-
mar una informació que ja ha-

via avançat els EUA en anunciar, 
a mitjans de maig, que aixecaria 

algunes sancions econòmiques, 

entre elles la prohibició a la pe-

troliera nord-americana Chevron 

de negociar amb l’estatal veneço-

lana PDVSA.
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Massacre en una església del sud-oest de
Nigèria - Diari de Girona
Un grup d’homes equipats amb armes de foc i explosius van atacar diumenge una església
catòlica a la regió d’Ondo, al sud-oest de Nigèria, i van matar un nombre indeterminat de
persones; almenys 21, segons fonts locals, encara que els mitjans de comunicació eleven el
balanç a mig centenar.

L’atac va tenir lloc durant la missa matutina a l’església catòlica de Sant Francesc a la localitat
d’Owo, en una regió que fins ara s’havia mantingut fora de perill dels atacs de gihadistes i de les
bandes criminals actives en altres regions del país. Richard Olatunde, portaveu del despatx del
governador de l’estat d’Ondo, va assenyalar que hi va haver una explosió amb dinamita dins de
l’església abans que homes armats obrissin foc a través de les finestres durant la missa. Aquest
atac, que va ser qualificat d’«assassinat odiós de fidels» pel president Muhammadu Buhari, no
va ser reivindicat.

Missatge del Papa

Després de la matança, el papa Francesc va lamentar la mort de «desenes de fidels, entre ells
nombrosos nens, durant la celebració de la Pentecosta», la festa cristiana que celebra la
vinguda de l’Esperit Sant, va indicar el seu servei de premsa en un comunicat. «Encara és aviat
per dir quantes persones han mort. Però nombrosos fidels van perdre la vida i altres van resultar
ferits», va afirmar Ibukun Odunlami, portaveu de la policia a la regió d’Ondo. Un testimoni dels
fets va explicar que almenys 20 fidels van ser assassinats: «Passava pel barri quan vaig escoltar
una forta explosió i trets a l’interior de l’església».

La seguretat és un repte important al país més poblat d’Àfrica i la major economia del continent.
Els atacs contra els llocs religiosos són especialment sensibles i augmenten la tensió a Nigèria,
majoritàriament cristiana al sud i musulmana al nord.

Des de fa 12 anys, les forces de seguretat afronten una insurrecció gihadista al nord-est del país,
mentre que grups criminals cometen segrestos multitudinaris al nord-oest i al centre, i al sud-est
operen grups separatistes. De tota manera, aquest tipus d’accions no són habituals al sud-oest
de Nigèria, normalment exempt de la violència que sacseja altres zones del país.

En canvi, des de fa 12 anys, les forces de seguretat afronten una insurrecció gihadista al nord-
est del país, mentre que grups criminals cometen segrestos multitudinaris al nord-oest i al centre,
i al sud-est operen grups separatistes. Al nord-est opera el grup gihadista Boko Haram, l’acció
del qual ha desembocat en 40.000 morts i dos milions de desplaçats.

https://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2022/06/07/massacre-esglesia-sud-oest-nigeria-66985621.html
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Cuatro días después de la re-
unión que mantuvo Pedro Sán-
chez con el presidente nigeria-
no, Muhammadu Buhari, una 
nueva sacudida de odio ha za-
randeado el país africano por 
enésima vez. Recordemos que 
Nigeria lleva sufriendo ataques 
incesantes de bandidos y se-
cuestros masivos por lucrativos 
rescates desde hace décadas, y 
que a esta inseguridad se le 
suma la amenaza yihadista que 
asola desde 2009 el noreste del 
país, causada por el grupo Boko 
Haram y, desde 2015, por su 
facción ISWAP (Estado Islámico 
en la Provincia de África Occi-
dental). La agencia Efe informó 
este domingo que 50 personas 
murieron en el ataque perpetra-
do por hombres armados con-

tra una iglesia católica en Ondo, 
en el suroeste de Nigeria. El ba-
lance de muertos en el ataque 
asenció ayer a «entre 70 y 100», 
en palabras de un parlamenta-
rio local, si bien el balance ofi -
cial confi rmado hasta ahora por 
las autoridades se mantiene en 
los 50 fallecidos. «Debemos 
contar con una cifra de víctimas 
de entre 70 y 100. He visto más 
de 20 muertos, especialmente 
niños», afi rmó Oluwole Ogun-
molasuyi, parlamentario por 
Ondo. Según han declarado tes-
tigos de la masacre, los atacan-
tes no habrían entrado en el 
recinto sagrado sino que dispa-
raron a matar desde a través de 
las ventanas.

«Más de cincuenta feligreses 
de la iglesia católica de Saint 
Francis, en Owo, en el estado de 
Ondo, fueron asesinados por 
hombres armados sospechosos 

gún grupo ha reclamado la au-
toría del ataque.

El portavoz de la Policía en 
Ondo, Funmilayo Odunlami, 
confi rmó a Efe que «más de dos 
docenas murieron», sin poder 
precisar la «cifra exacta» ni la 
autoría de la masacre, mientras 
un trabajador del hospital fede-
ral de Owo aseguró al periódico 
local «+ e Punch» que más de 
cincuenta personas habían sido 
evacuadas a ese centro después 
del ataque. El papa Francisco 
rezó el mismo domingo por las 
víctimas del ataque, según in-
formó el Vaticano. A la masacre 
se le añade lo sucedido en la 
jornada del sábado, cuando fue 
atacada la Iglesia de Santa Ma-
ría Inmaculada de Aho, en 
Owukpa, estado de Benue, don-
de los asaltantes secuestraron a 
la cocinera del sacerdote al no 
poder localizar al religioso en el 
templo. Días antes había sido 
liberado el jefe de la Iglesia Me-
todista de Nigeria, Samuel 
Kanu, en el estado de Abia (su-
reste). Que este último ataque 
haya ocurrido en el sur del país, 
en el estado de Ondo, ha levan-
tado cejas de extrañeza. No es 
habitual que los yihadistas ac-
túen fuera de su zona de confort 
y los terroristas suelen reclamar 
la autoría de los atentados que 
perpetran; si no han sido los 
extremistas, podrían tratarse de 
un grupo de bandidos.

►El número de víctimas de la iglesa del 
estado de Ondo podría ascender a 100

Rebrota la violencia 
contra los cristianos 
en el sur de Nigeria 

de ser bandidos», afi rmó el pre-
sidente nacional del Consejo de 
Laicos Católicos de Nigeria, 
Henry Yunkwap, en un comu-
nicado. Yunkwap dijo hablar 
«como presidente de todos los 
laicos católicos a los que perte-
necen las más de cincuenta 
víctimas», al condenar «este 
acto bárbaro llevado a cabo por 
estos animales en forma huma-
na». Yunkwap pidió a las auto-
ridades «acción y el arresto y 
enjuiciamiento urgente de los 
perpetradores de este acto mal-
vado». «El crimen cometido por 
los muertos fueron sólo dos: 
uno, eran cristianos y, en segun-
do lugar, porque estaban en la 
iglesia el domingo adorando a 
Dios», señaló el presidente.

Muhammadu Buhari conde-
nó, por su parte, lo sucedido, 
manifestando que Nigeria 
«nunca se rendirá ante la gente 
malvada e infame», mientras el 
gobernador de Ondo, Rotimi 
Akeredolu, llegó a describir lo 
sucedido como «maligno y sa-
tánico». Por el momento nin-

África

Imagen de la iglesia San Francisco de Ondo después del salvaje ataque durante un ofi cio

Alfonso Masoliver. DAKAR

Los asaltantes no 
irrumpieron en la 
iglesia y dispararon 
desde fuera a través 
de las ventanas

AP

Radar

Los Ejércitos de Corea del Sur y 
Estados Unidos dispararon ayer 
ocho misiles balísticos hacia el 
mar de Japón a modo de 
advertencia a Pyongyang, tras 
sus lanzamientos similares en la 
víspera y en plena escalada de 
tensiones en la península 
coreana. La demostración de 
fuerza de Washington y Seúl 
llegó apenas 24 horas después 
del último test armamentístico 
del Norte, que en lo que va de 
año ha disparado misiles en 18 
ocasiones, un número récord 
para el régimen de Kim Jong Un.

Seúl y Washington lanzan 
misiles en aviso al Norte

La Casa Blanca condena la 
aprobación de dos proyectos de 
ley en el estado de Luisiana en 
contra del aborto y asegura que 
se trata de un «ataque contra las 
libertades fundamentales de los 
estadounidenses» ante la 
posible revocación del histórico 
fallo «Roe versus Wade». «El 
proyecto de ley extremo de 
Luisiana penalizará el aborto sin 
excepciones por violación o 
incesto y castigará a los 
profesionales de la salud 
reproductiva con hasta diez 
años de prisión», subrayó.

La Casa Blanca critica la 
ley del aborto de Luisiana

Más del 77 % de los kazajos 
votaron el domingo a favor de 
cambiar la Constitución para 
transitar de un Estado «super-
presidencial» a uno presidencial 
con un Parlamento más fuerte, 
según los primeros datos 
ofi ciales, ofrecidos por la 
Comisión Electoral Central.   El 
presidente del la mayor econo-
mía de Asia Central, Kasim-
Yomart Tokáyev, esperaba el 
apoyo del pueblo al referéndum 
que planteó para unir y calmar a 
la sociedad tras las violentas 
protestas de enero.

Apoyo masivo a la reforma 
constitucional kazaja
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zas, por ejemplo, en la pequeña
ciudad industrial oriental de Se-
verodonetsk,quesehanconverti-
do enescenariodeunade lasma-
yores batallas terrestres de esta
guerra. El objetivo de los invaso-
resescapturarunadelasdospro-
vincias orientales, Luhansk, que
reclaman en nombre de los sepa-
ratistasprorrusos.
Sobre el desarrollo de los com-

Ucrania y Rusia
mantienen la lucha
por la ciudad de
Severodonetsk,
de resultado incierto

Un edificio enDonetsk alcanzado por cohetes ucranianos que causaron cincomuertos el sábado
AP

Rusia ataca conmisiles denuevoKyiv
mientras la sangre corre enLuhansk
Putin advierte que ampliará objetivos si Ucrania recibe misiles de largo alcance

de la capital, Dacca, según infor-
móaEfeel jefedesaluddeChitta-
gong,EliasChowdhury.Entre los
almenos50muertos figuransiete
bomberos, sorprendidos por las
continuasexplosiones.Lasllamas
se originaron tras la explosión en
el servicio de contenedores de la
empresa BM, de titularidad ban-
gladesí y neerlandesa. Bangla-
deshesunpaísconpocasmedidas
de seguridad y en el que suele ha-
berungrannúmerodevíctimas.
“No estamos seguros de cómo

empezó, pudo deberse a un acto
de sabotaje”, explicó el director
de la compañía, Muzibur Rah-

man, quien añadió que en el inte-
rior del depósito había unos 250
trabajadores en elmomento de la
explosión. Algunoscontenedores
contenían productos químicos
muy inflamables. El estallido
rompió ventanas de edificios y
mezquitasde lazona.
“La magnitud de la explosión

no es menor de la que vimos en
Beirut, en Líbano, hace unos
años”,dijoelportavozdelosbom-
beros. Las autoridades confirma-
ronquelasfamiliasdelasvíctimas
recibirán una indemnización de
50.000 takas (unos 520 euros), y
losheridos, 20.000 (210).c

bates en este enclave, no hay in-
formaciones fiables ni que pue-
danverificarse.SibienayerRusia
guardó silencio tras asegurar el
sábado que se había hecho con el
control de la ciudad, ayer fuentes
deUcrania dijeron habermonta-
doun contraataque enSeverodo-
netsk que habría permitido recu-
perar lamitaddesu territorio.
El esfuerzo bélico está provo-

cando un evidente desgaste en
ambos bandos, aunque, por el
momento, Ucrania cuenta con el
reaprovisionamiento de Occi-
dente,especialmenteporEstados
Unidos. Es en ese sentido que el
presidente ruso, Vladímir Putin,
ha hecho una advertencia: las
fuerzas armadas rusas atacarán
objetivos que hasta ahora se ha-
bían librado si se suministra a
Ucraniamisilesde largoalcance.
“Si llegan a suministrarlos, sa-

caremos las conclusiones apro-
piadas y usaremos nuestras ar-
mas,quenonosfaltan,paraatacar
aquellos objetivos que hasta aho-
ranohemosgolpeado”,amenazó.
Putin dio este aviso después de

que la Casa Blanca anunciara un
nuevo paquete de ayuda a Ucra-
nia por valor de 700 millones de
dólares, que incluye lanzaderas
demisilesHimars,conunalcance
de hasta 70 kilómetros. EE.UU.
tomó esta decisión después de
que el presidente ucraniano, Vo-
lodímir Zelenski, prometiera no
usarloscontra territorio ruso.
Putin aseguró que la decisión

estadounidensenocambiará fun-
damentalmente el equilibrio de
poderes en el terreno, ya que las
armas de EE.UU. y otros países
estándestinadas a reponerelma-
terial bélico perdido por Ucrania
durante lashostilidades.c

KYIVAgencias

Rusia atacó ayer de madrugada
Kyiv conmisiles por primera vez
en más de un mes, al tiempo que
funcionarios ucranianos dijeron
que, lejos de la capital, un contra-
ataqueenlazonadeLuhansk,que
se ha convertido en principal
campode batalla en el este, había
permitido recuperar la mitad de
la ciudad de Severodonetsk. La
batallaporesteenclave industrial
se está cobrando enormes bajas
enunoyotrobando.
Tras el ataque a Kyiv de la ma-

drugada de ayer, se podía ver hu-
mooscurodesdemuchoskilóme-
tros de distancia en dos distritos
periféricos de la ciudad. Fuentes
oficiales dijeron que el ataque
afectóalostrabajosdereparación
de diversos vagones de ferroca-
rril. Como era de esperar,Moscú
difundió otra versión de los he-
chos y dijo que había destruido
diversos blindados enviados por
paísesdeEuropadelEste aUcra-
nia.
Se sabe que al menos una per-

sona fue hospitalizada, aunque
no hubo informes inmediatos de
muertes. El ataque fue un repen-
tino recordatorio de la guerra en
una capital donde la vida normal
haregresadoengranmedidades-
de que las fuerzas rusas fueron
expulsadasdesusafuerasenmar-
zo.
“Losataquesconmisilesdehoy

[por domingo] en Kyiv tienen un
solo objetivo: matar a tantos co-
mo sea posible”, tuiteó el asesor
presidencial ucraniano Mijailo
Podoliak. El de ayer fue el primer
granataqueenKyivdesde finales
de abril, cuando un misil mató a
unperiodista.
La capital nohabía estado en el

punto de vista de las operaciones
delejércitoinvasor,especialmen-
te porque en las últimas semanas
Rusia ha centrado su poder des-
tructivo principalmente en las lí-
neasdel frenteenelesteyel sur.
Rusia ha concentrado sus fuer-

LAGOS Efe

Decenas de personas murie-
ron en un ataque perpetrado
por hombres armados contra
una iglesia católica en la loca-
lidaddeOwo,estadodeOndo,
en el sudoeste de Nigeria, se-
gún confirmaron testigos de
lamatanzay fuentesoficiales.
Todavía se desconoce la cifra
exactadevíctimas trasel tiro-
teo y ataque con explosivos a
la parroquia de Saint Francis,
cuyos feligreses estaban cele-
brando la fiesta de Pentecos-
tés.Contodo, losprimerosre-
cuentoshablabandealmenos
50 personas. Según confirmó
el diputado Ogunmolasuyi
Oluwole, entre los muertos
habíamuchosniños.
Un trabajador del hospital

federal de Owo aseguró a un
periódico local quemásde 50
personashabíansido llevadas
al hospital después del ata-
que. “Siguen trayendoagente
al hospital, de algunos se con-
firmólamuerteyotrossiguen
respirando, pero, de momen-
to, no puedo especificar el
número de muertos”, señaló
el profesional del centro
médico.
Nigeria sufre ataques ince-

santes de bandidos y secues-
tros masivos por lucrativos
rescates, sobre todoenel cen-
troynoroestedelpaís.
Recientemente, también el

sudeste del país ha sido esce-
nario de graves secuestros y
asesinatos que las autorida-
des atribuyen a los separatis-
tas del Pueblo Indígena de
Biafra, un grupode aboga por
la secesióndeese territorio.A
esta inseguridad se suma la
amenazayihadistaqueasuela
desde el 2009 el nordeste del
país, causadaporelgrupoBo-
koHaram y, desde el 2015, su
facción Iswap (Estado Islá-
micoen laProvinciadeÁfrica
Occidental).c

Decenas de
víctimas en un
ataque a una
iglesia católica
enNigeria

Un incendio causa 50muertos enun
depósito de contenedores enBangladesh

DACCAAgencias

Incendio devastador en un depó-
sito de contenedores cerca del
puerto marítimo más grande de
Bangladesh con un balance trági-
co: al menos una cincuentena de
muertos ymás de 200 heridos. El
incendio y las posteriores explo-
sionesseprodujeronlazonadeSi-
takunda, en la ciudad sudoriental
de Chittagong, donde los bombe-
ros luchabanayer conmuchasdi-
ficultadescontralasllamas.Dece-
nasdeheridos fueron trasladados
de urgencia a hospitales locales y En elmomento de la explosión había 250 trabajadores

AFP
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Oriol Jara: El meu llibre planteja que Déu és una
variable factible

Oriol Jara: "El meu llibre planteja que Déu és una variable factible"

Per Catalunya Religió. Dll, 06/06/2022

Voleu rebre les notícies?

Podeu  recuperar la conversa aquí.

El llibre té una part vivencial molt gran, a banda de moltes cites bíbliques. Hi ha un camí racional
per comprendre, sens dubte, diu l'autor, que la fe en l'existència de Déu que tens "és totalment
racional, com la que un té en la física quàntica, per posar un exemple. El llibre compta amb un
índex, afirmen els participants del Club de lectura, que representa "un despullament personal del
que ha representat Déu per a l'autor".  El llibre, però, recorda Jara, no pretén convertir ningú de
zero, "sinó que s'ha de partir d'un mínim interès pel tema".

La feina del llibre davant els ateus "és demostrar que Déu és una possibilitat factible per a ells.
Que no és una cosa impensable, sinó que grans ments de la història l'han plantejat inclús com una
necessitat estructural". És important que un ateu pugui entendre que Déu és una variable factible i
no una variable fantàstica, mítica i imaginària. "El meu llibre planteja que Déu és una variable
factible", ha reconegut l'escriptor.

Jara durant la conversa també ha explicat que, històricament, la Bíblia s'ha avançat a
comprovacions arqueològiques del segle XX. "Per exemple els hitites era un poble que es pensava
que no existia, que només estava a la Bíblia, fins que l'arqueologia ha demostrat que sí existien".
El que passa, reconeix Jara és que hi ha molts creients que no han llegit mai la Bíblia. "Al final la
fe en Déu és una fe molt poc màgica, és una fe molt sensata, una fe en un legislador universal que
s'ha revel·lat d'una manera coherent, a través dels homes i a través d'un llibre fet persona, que és
Jesús".

La Bíblia, per a l'autor, és una "perfecta coherència d'una revelació única que acaba amb
l'Evangeli que és una vivència que alguns testimonis redacten". Per això, demana, "cal llegir la
paraula de Déu, practicar-la, i explicar-la".

https://www.catalunyareligio.cat/ca/oriol-jara-meu-llibre-planteja-deu-es-variable
https://www.catalunyareligio.cat/ca/oriol-jara-meu-llibre-planteja-deu-es-variable
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ACTUALITATROSES

Roses va cloure el curs d’activitats 

destinat a la gent, amb una gran 

festa a la Ciutadella que aplegà 

dos-cents participants. La jornada 

va comptar amb una sessió de gim-

nàstica a càrrec de Dolors Pujol i 

Eva Pujol i un taller de relaxació 

amb Edgar Tarrés. L’alcalde, Joan 

Plana, va lliurar un diploma a tots 

els participants. REDACCIÓ ROSES

Benestar Cloenda  
de la Festa de la gent 
gran activa

AJUNTAMENT

n El jove rosinc de vint-i-un anys 
Alejandro Abad és un apassionat 
de la meteorologia i la fotografia. 
Fa menys d’un any, el 20 d’octu-
bre de 2021 va crear la seva pròpia 
estació meteorològica a Roses. Ell 
es considera un meteoaficionat i 
ens explica la seva passió per la 
natura i la meteorologia. 

 
Fa estudis lligats amb la meteo-
rologia? 
Ara mateix no. Aquest any no es-
tic estudiant res, ja que vaig aca-
bar batxillerat l’any passat i volia 
fer meteorologia però la física, 
que és fonamental per a la mete-
orologia, no m’agrada ni em va bé. 
Per això, l’any que ve començaré 
estudis de fotografia de paisatges; 
que està molt relacionat i no 
m’obliga a fer física. 
Quan va començar a posar en 
pràctica el seu amor per la me-
teorologia? 
Vaig decidir posar-ho en pràctica 
quan em vaig descarregar Twit-
ter, fa gairebé tres anys. Twitter va 
ser la clau perquè m’aficionés en-
cara més a tot aquest món perquè 
em va obrir les portes. Em va per-
metre veure que hi havia gent a la 
qual li agradava el mateix que a 
mi. També em va permetre conèi-
xer aquesta gent, conèixer els ma-
pes i  saber on podia trobar eines 
per mirar el temps. Per tant, així 
va ser el meu començament i des 
de llavors la meva passió no ha 
parat de créixer. 
Què vol ser en un futur? 
La meteorologia és la meva debi-
litat. No hi ha res que m’apassio-
ni més. Així doncs, m’agradaria 

ser meteoròleg. 
Com descriuria la meteorologia? 
És dinàmica, fluida, variable...   És 
una passada! Et podria dir mil ad-
jectius més perquè és un món fas-
cinant. 
Què li agrada de la meteorolo-
gia? 
M’agrada el cel, el vent, la tra-
muntana. Quan sento aquesta 
paraula, em venen al cap tempes-
tes, fenòmens extrems i vents vi-
olents; i m’encanta. Tot i això, el 
que més m’agrada de la meteoro-
logia és la força que té i la brutal 
energia que transmet. A mi la me-
teorologia m’atrapa i des que la 
vaig descobrir, em va enamorar 
per complet. 

Té algun referent? 
Sí, en Tomàs Molina, en Dani Ra-
mírez i en Francesc Mauri són 
tres grans referents per mi, però 
ells no han fet que m’agradi la me-
teorologia. Jo, des de ben petit, 
em fixava en el vent i en el cel i 
quan feien el temps a TV3, em po-
sava a cridar com un boig per tota 
la casa: «El temps, el temps, fan el 
temps». Podria dir que, des que 
vaig néixer, porto l’amor per la 
meteorologia interioritzat. 
Quines eines de meteorologia 
té? 
Tinc una estació meteorològica 
operativa que dona dades a Inter-
net d’aquí, de Roses. També tinc 
un termòmetre però no és tan 

exacte com l’estació que té tots els 
paràmetres per mesurar; és un al-
tre nivell. 
Ha notat el canvi climàtic? 
Sí, he notat canvis. Un d’ells és 
que han incrementat molt els fe-
nòmens extrems. Evidentment, 
sempre n’hi ha hagut, però el que 
vull dir és que ara es donen amb 
més freqüència: Per exemple, a 
l’Empordà, els anys 2019 i 2020 
vam tenir dos anys de pluges for-
tes, i just després, 2021 i 2022, es-
tan sent dos anys amb una seque-
ra brutal. A més a més, aquesta 
sequera l’estem patint molt a 
l’Empordà, espero que s’acabi ja 
perquè l’aigua és molt necessària 
en tots sentits.

JOSEP FÀBREGAS. ROSES

Alejandro Abad, un entusiasta dels entorns naturals EMPORDÀ

«Des que vaig néixer, porto l’amor 
per la meteorologia interioritzat»

Meteoròleg aficionat. Amb l’objectiu d’estudiar meteorologia, Alejandro Abad va fer el batxillerat científic a 
l’institut Illa de Rodes de Roses, però les seves diferències amb la física el van conduir cap a una altra opció. 
Així doncs, l’any que ve estudiarà fotografia de paisatge amb l’objectiu inicial: esdevenir meteoròleg.

u Actualment treballa de cambrer en un hostal esperant per començar fotografia l’any vinent

Alejandro Abad El rober de 
Càritas Roses 
reobre les portes 
el 7 de juny
REDACCIÓ. ROSES

n Després de temps treballant per 
fer-ho possible, el rober de Càritas 
Roses reobre les portes el dimarts 
7 de juny, i ho fa amb les energies 
renovades. En concret, els dies 
que està disponible el servei és els 
dimarts i els dijous, a la tarda, de 
dos quarts de cinc a set de la tar-
da. Val a dir que un dels objectius 
d’aquest espai, situat al carrer de 
Mossèn Carles Feliu, 18, és reuti-
litzar la roba descartada i poten-
ciar-ne el consum sostenible en-
tre les persones amb pocs recur-
sos econòmics. El rober de Càritas 
Roses va quedar paralitzat d’ençà 
de l’inici de la pandèmia, quan es 
va aturar bona part de l’activitat de 
l’organització. Abans  de la crisi sa-
nitària, el rober era un dels serveis 
més actius de l’entitat, que pot uti-
litzar la població en general.

En marxa el 
procés de 
creació del nou 
Arxiu Municipal
REDACCIÓ. ROSES

n Un total d’onze despatxos d’arqui-
tectura han concorregut a la redac-
ció del projecte del nou Arxiu Muni-
cipal de Roses que s’ha d’ubicar a la 
Casa Rahola-Berga, situada a la pla-
ça Catalunya, número 3. Totes les 
propostes presentades són de simi-
lars característiques a altres de rea-
litzades anteriorment a altres edifi-
cis amb un alt valor arquitectònic.  
D’aquesta forma  es busca la compa-
tibilització entre la conservació dels 
espais i les noves funcionalitats re-
querides. D’aquestes onze candida-
tures presentades inicialment, el ju-
rat professional del concurs n’esco-
llirà cinc, que seran els encarregats 
d’elaborar propostes de projecte per 
a l’Arxiu. Val a dir que l’Ajuntament 
de Roses va comprar la casa Rahola 
Berga  l’any 2019 per allotjar-hi  
aquest equipament municipal.
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LOS ÚLTIMOS PAPAS EN ESPAÑA

JUAN PABLO II: 5 VECES EN ESPAÑA 

La primera vez que estuvo fue en 1982 y la visita 

duró 10 días. Hizo escala en Zaragoza, en 1984; en 

1989 visitó Santiago; Andalucía (1993) y se despidió 

en 2003, pasando dos días en Madrid  // E. AGUDO

BENEDICTO XVI SÍ FUE AL XACOBEO 
En 2006, clausuró en Valencia el Encuentro Mundial 

de las Familias. En 2010 peregrinó a Santiago y 

consagró la Sagrada Familia de Barcelona. En 2011 

clausuró en Madrid la JMJ  // J. ALFONSO

FRANCISCO, NO A ÁVILA Y SANTIAGO 
El Vaticano estudió un viaje en 2015 por el V 

Centenario del nacimiento de santa Teresa de 

Jesús, al que le invitó Felipe VI. «Valore una visita 

de pocas horas», propuso. Pero no se produjo  // ABC

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

El Papa ha solicitado al cardenal por-

tugués Antonio Marto, antiguo obispo 

de Leiría-Fátima, que sea su «enviado 

especial» en la clausura de la Peregri-

nación Europea de Jóvenes, prevista 

para el 7 de agosto en Santiago de Com-

postela. En lenguaje vaticano significa 

que Francisco no viajará a España tam-

poco con ocasión del Año Santo. 

Lo cierto es que esta posible visita 

nunca fue oficialmente confirmada. La 

mención más explícita fue a finales del 

pasado agosto, cuando Carlos Herrera 
preguntó al Papa en la Cope si iría a Ga-

licia aprovechando el Xacobeo. «No lo 

he sacado de una eventual agenda, y 

prometí al presidente de la Xunta que 

lo pensaría», respondió. Al Vaticano ha-

bían llegado las invitaciones reglamen-

tarias. En octubre de 2020 le invitó el 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; 

en junio de 2021 lo hizo el entonces pre-

sidente de la Xunta, Alberto Núñez Fei-

jóo. Tampoco faltó la invitación del pre-

sidente de la Conferencia Episcopal Es-

pañola, Juan José Omella, ni la del 

arzobispo de Santiago, Julián Barrio. 

Pero la última palabra la ha tenido 

el empeoramiento de la lesión de rodi-

lla del Papa, que está pesando mucho 

en las decisiones de estos días en el Va-

ticano. El desgaste del cartílago le im-

pide caminar y le provoca grandes mo-

lestias. Francisco mantiene su agenda 

de trabajo, aunque desde el 5 de mayo 

usa una silla de ruedas. Sus médicos 

han recetado reposo absoluto y sesio-

nes de dos horas al día de fisioterapia, 

pues no está dispuesto a operarse. 
 
Suspendió el viaje al Líbano  
Francisco había confirmado informal-

mente sus planes de viajar a Líbano el 

12 y 13 de junio, y aunque los responsa-

bles de la organización de sus visitas 

habían elaborado la agenda, tuvo que 

aplazarlo. Técnicamente el viaje no se 

canceló, pues tampoco se había anun-

ciado. En esta situación, Bergoglio ha 

pasado a ser muy selectivo en la toma 

de decisiones para viajes papales y está 

dando prioridad a lugares donde su pre-

sencia tenga mayor impacto en situa-

ciones de crisis. Como consecuencia, de 

los tres viajes que ya tiene en su agen-

da, no hay ninguno a países europeos.   

El Papa no está dispuesto a renun-
ciar a ir a principios de julio a la Repú-

blica Democrática del Congo y a Sudán 

del Sur, aunque tenga que ir en silla de 

ruedas. La carestía que se avecina por 

la falta de trigo lo ha convencido aún 

más. A finales de julio viajará a Canadá. 

El Vaticano lleva más de un año cerran-

do detalles de esa delicada visita, que 

se produce después de que los obispos 

le pidieran ayuda para consolidar el pro-

ceso de reconciliación con comunida-

des indígenas. Y su tercer viaje será a 

Kazajistán, en septiembre, para el ‘Con-

greso Mundial de Líderes de las Religio-

nes Mundiales y las Tradiciones’. El en-

cuentro es la excusa perfecta para reu-

nirse sin obstáculos ecuménicos y 

diplomáticos con el patriarca Kirill de 

Moscú, líder de la Iglesia ortodoxa rusa.   

Rusia y Ucrania 
Interpelado por unos niños, el Santo Pa-
dre aseguró el pasado sábado que esta 

semana tomará una decisión sobre un 

viaje a Ucrania. «Me gustaría ir, tengo 

que esperar el momento de hacerlo por-

que no es fácil tomar una decisión que 

puede hacer más daño que bien al mun-

do entero», aseguró. También el pasa-

do mes de abril insinuó la posibilidad 

de viajar en septiembre a Hungría, pero 

parece poco probable.   

A lo largo de sus nueve años de pon-

tificado, Francisco ha hecho 36 viajes 

fuera de Italia, 15 con destino a países 

de Europa, un 41%. Un 62% de los viajes 

de su predecesor, Benedicto XVI, fue-

ron a países europeos, 15 del total de 24 

viajes. De los 24 países que visitó Bene-

dicto, 10 son europeos; de los 52 países 

que ha visitado Francisco, solo 18, poco 

más de un tercio, son europeos. Bene-

dicto estuvo en países que no ha visi-

tado Francisco, como Alemania, Es-

paña, Austria, Reino Unido o Francia. 

La primera salida de Roma de Fran-

cisco, para visitar un país del Viejo 

Continente fue un día de septiembre 

de 2014 a Tirana, la capital de Albania. 

En 2017 peregrinó a Fátima, pero no 

fue un viaje a Portugal. 

En su conversación con Herrera, rei-
vindicó sus seis grandes discursos so-

bre la vigencia de las raíces europeas, 

como el que dio al recibir el premio 

Carlomagno. Pero también dio las cla-

ves para entender sus prioridades. 

«Quise tomar esa opción: primero a 

los países más chicos», explicó. Dos 

años después de su elección, explicó 

que actúa así porque «la realidad se ve 

mejor desde la periferia que desde el 

centro». «Normalmente nos movemos 

en espacios que de alguna manera con-

trolamos, ese es el centro. Pero a me-

dida que vamos saliendo de allí, va-

mos descubriendo más cosas. Y des-

de nuestras nuevas posiciones vemos 

que la realidad es distinta». Su idea es 

mostrar un rostro de Europa que no 

se ve desde las grandes capitales. Por 

ahora, tampoco desde Compostela.

El Papa deja a Europa 
fuera de su agenda al 
no viajar a Santiago 
de Compostela

∑ Condicionado por su 
lesión de rodilla, ahora 
su prioridad es visitar 
lugares de crisis para 
lograr mayor impacto

Encuentro en el Vaticano del Papa y el arzobispo de Santiago  // EFE

Solo un tercio de los países 
que ha visitado Francisco 
son europeos. Esta semana 
tiene que decidir si viaja 
hasta Ucrania 
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Lleida celebra el 
Día del Medio 
Ambiente

FIESTAS

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ La Paeria organiza los 
días 10, 11 y 12 de junio la 
Festa del Medi Ambient con 
una veintena de actividades 
con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, que se 
celebró el 5 de junio. En es-
ta edición, además de la tra-
dicional jornada familiar, la 
Mitjana acogerá un segui-
miento nocturno de murcié-
lagos acuáticos y una sesión 
de yoga, así como una repre-
sentación de la obra teatral 
Ludere de la Cia In Habitants 
y un concierto de Lauzeta, 
entre otros actos. 

Cifras récord en la 
Fira de la Cervesa 
de Tàrrega

GASTRONOMÍA

❘ TÀRREGA ❘ La novena Fira de la 
Cervesa Artesana de Tàrre-
ga sirvió un total de 2.350 
litros, cifra que la Associació 
Agrat y la Cerveseria Matoll, 
valoraron positivamente ya 
que son registros prepande-
mia. El certamen contó con la 
participación de 17 produc-
tores, 6 de ellos de de Lleida, 
que pusieron al alcance de los 
visitantes más de 80 varie-
dades de cerveza artesana. 
Cabe destacar la participa-
ción por primera vez de un 
productor internacional, la 
irlandesa Oddity Brewing.

ACN

Ensayo general de ‘Lo del Bisbe’, ayer en la sala Tatrau de Solsona.

ACN

Uno de los actores en plena representación de la obra.

‘Lo del bisbe’ agota entradas y 
programan dos funciones más 
Se estrena este sábado “con el máximo respeto y el máximo cachondeo”

❘ SOLSONA ❘ La sala Tatrau de Sol-
sona acogió ayer el ensayo ge-
neral de Lo del Bisbe, la obra 
de teatro que se estrenará este 
sábado y que reconstruye la his-
toria de amor entre el exobispo 
de Solsona Xavier Novell y la 
escritora de novela erótica Síl-
via Caballol. Bajo la dirección 
de Aleix Albareda, los ocho ac-
tores de la compañía amateur 
Lacetania Teatre, entre ellos 
un compañero de trabajo y un 
exmonaguillo personal de No-
vell, ultiman todos los detalles 
de cara al estreno con un pun-
to extra de “nervios” y “res-
ponsabilidad” conscientes de 

la expectación que ha generado 
el espectáculo. A pesar de que 
inicialmente se habían progra-
mado cuatro funciones durante 
dos fines de semana (11 y 12 y 
18 y 19 de junio), finalmente se 
harán dos funciones más el 25 y 
26 de junio para atender la alta 
solicitud de entradas, que agotó 
el aforo para las cuatro prime-
ras funciones. El espectáculo se 
podrá ver en el Tatrau Teatro, 
una sala con capacidad para un 
centenar de personas.

Francesc Boix, uno de los ac-
tores, reconoce que a pesar de 
haber subido en muchas oca-
siones al escenario, representar 

una obra sobre la figura del an-
tiguo obispo Xavier Novell en 
Solsona comporta un “plus de 
responsabilidad”, que se incre-
menta por el eco que ha tenido 
el caso en todo el país. En este 
sentido, deja claro que desde el 
respeto a la “intimidad de las 
personas” intentarán “enviar su 

mensaje en uso de su libertad de 
expresión”. “Lo haremos con el 
máximo respeto y con el máxi-
mo cachondeo posible”, añade.

El director, Aleix Albareda, 
señaló que lo que quiere ex-
plicar es una historia de amor 
entre una mujer y un hombre 
que “podrían haber llevado la 
relación en secreto cómo han 
hecho muchos antes, pero deci-
dió dejarlo todo”. Además, se-
ñaló que la obra es una crítica 
a la hipocresía de la sociedad 
que hace leña del árbol caído 
“Solsona es una ciudad pequeña 
y esta historia animó tertulias 
durante meses” dijo Albareda.

POLÉMICA ARTES ESCÉNICAS

SIN RESPUESTA

El director de la obra dice 
que han avisado a los 
protagonistas reales, pero 
“no ha habido feedback”
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L'alta demanda d'entrades amplia a sis les
funcions de l'obra sobre Novell - Regió7
A menys d’una setmana de l’estrena, el director de l’espectacle, Aleix Albareda, explica que tot i
que encara no han pogut fer un assaig sencer amb els vuit actors -set homes i una dona- ho
tenen tot a punt per aixecar el teló l’11 de juny.

En declaracions a l’ACN, Albareda diu que la idea de crear aquest espectacle va sorgir arran de
tot el rebombori que es va generar quan Novell va anunciar que deixava el càrrec per amor. Des
del “màxim respecte” a les figueres de Novell o Caballol, el director explica que el que ha
volgut explicar és una història d’amor entre una dona i un home que, “tot i tenir la vida
solucionada,” ho va deixat tot. “Podria haver portat la relació en secret com han fet molts abans,
però va decidir deixar-ho tot”, afegeix.

Assaig general de 'Lo del Bisbe', obra inspirada en la història d'amor de l'exbisbe Xavier Novell
ACN

Crítica social

El director explica que a l’obra també hi ha una crítica a la hipocresia de la societat, a aquells
que “volen fer llenya de l’arbre caigut”. Aquí, recorda que Solsona és una ciutat petita i que
aquesta història va animar tertúlies durant mesos.

L'espectacle presenta moltes escenes de comèdia com ara un moment en què el Vaticà envia
un delegat del Papa a Solsona per fer un exorcisme a Novell. "Creuen que aquest senyor i
l'escriptora Sílvia Caballol estan posseïts pel dimoni i, per tant, se'ls ha de treure el dimoni de
dins mitjançant l'exorcisme", relata Albareda.

El Francesc Boix, un dels actors, reconeix que tot i haver pujat molts cops a l’escenari,
representar una obra sobre la figura de l’exbisbe Xavier Novell a Solsona comporta un “plus de
responsabilitat”, que s’incrementa pel ressò que ha tingut el cas arreu del país. En aquest
sentit, deixa clar que des del respecte a la “intimitat de les persones” intentaran “enviar el seu
missatge fent ús de la seva llibertat d’expressió”. "Ho farem amb el màxim respecte i amb la
màxima conya possible", afegeix.

La companyia ha posat en coneixement de la iniciativa als protagonistes reals de la història,
però Albareda explica que no han rebut cap 'feedback'. "Sabem que ho saben, però no tenim
cap resposta", explica.

Tot i que inicialment s'havien programat quatre funcions durant dos caps de setmana (11 i 12 i
18 i 19 de juny), finalment es faran dues funcions més el 25 i 26 de juny per atendre l'alta
demanada d'entrades. L'espectacle es podrà veure al Tatrau Teatre, una sala amb capacitat per
a un centenar de persones.

Al vídeo promocional, la companyia deixa entreveure un to satíric que serà clau en la narració de
la història de l'exprelat.

https://www.regio7.cat/cultures/2022/06/06/solsona-prepara-per-l-estrena-66963106.html
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Màxima expectació per l’estrena de l’obra sobre l’exbisbe de
Solsona
La sala Tatrau de Solsona ha acollit aquest dilluns l’assaig general de ‘Lo del Bisbe’, l’obra de teatre que s’estrenarà l’11 de juny i que reconstrueix
la història d’amor entre l’exbisbe de Solsona Xavier Novell i l’escriptora de novel·la eròtica Sílvia Caballol. Sota la direcció d’Aleix Albareda, els vuit
actors de la companyia amateur Lacetania Teatre -entre ells un company de feina i un exescolanet personal de Novell- ultimen tots els detalls de
cara a l’estrena amb un punt extra de “nervis” i “responsabilitat” conscients de l’expectació que ha generat l’espectacle. Tant és així que davant l’alta
demanda d’entrades es faran sis representacions, dues més de inicialment previstes.

Albareda diu que la idea de crear aquest espectacle va sorgir arran de tot el rebombori que es va generar quan Novell va anunciar que deixava el
càrrec per amor. “En aquell moment vaig pensar que era un senyor molt valent perquè l’amor ha guanyat davant de tot el que tenia”, relata el director
de l’espectacle. Albareda deixa clar que el muntatge s’ha fet “amb tot el respecte” cap als dos protagonistes i fa èmfasi en el factor humà de la
història. A més, fa un pas més enllà i planteja una reflexió: què passa quan un bisbe s’enamora? Quins dilemes interns se li plantegen?

L’espectacle presenta moltes escenes de comèdia com ara un moment en què el Vaticà envia un delegat del Papa a Solsona per fer un exorcisme a
Novell. “Creuen que aquest senyor i l’escriptora Sílvia Caballol estan posseïts pel dimoni i, per tant, se’ls ha de treure el dimoni de dins mitjançant
l’exorcisme”, relata Albareda a l’agència ACN.

Imatge d’arxiu de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell | Europa Press

La companyia ha posat en coneixement de la iniciativa als protagonistes reals de la història -Novell i Caballol-, però Albareda explica que no han
rebut cap ‘feedback’. “Sabem que ho saben, però no tenim cap resposta”, explica.

L’obra està interpretada per 8 actors amateurs -7 homes i una dona- del grup Lacetània Teatre, una companyia de Solsona que enguany compleix 40
anys. Han programat quatre funcions durant dos caps de setmana (11 i 12 i 18 i 19 de juny). L’espectacle es podrà veure al Tatrau Teatre, una sala
amb capacitat per a un centenar de persones.

https://elmon.cat/cultura/obra-teatre-bisbe-solsona-436577/
https://elmon.cat/societat/exbisbe-solsona-xavier-novell-boda-332535/
https://elmon.cat/societat/video-exbisbe-solsona-xavier-novell-casament-nocturn-332623/
https://elmon.cat/societat/bisbe-solsona-relacio-escriptora-novelles-erotiques-sataniques-301250/
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Primeres imatges de l'obra de teatre sobre
la història d'amor de l'exbisbe Novell |
NacióDigital
La sala Tatrau de Solsona ha acollit aquest dilluns l’

assaig general

de

Lo del Bisbe

, l’obra de teatre que s’estrenarà l’11 de juny i que reconstrueix la història d’amor entre l’exbisbe
de Solsona

Xavier Novell

i l’escriptora de novel·la eròtica

Sílvia Caballol

. Sota la direcció d’Aleix Albareda, els vuit actors de la companyia amateur

Lacetania Teatre

-entre ells un company de feina i un exescolanet personal de Novell- ultimen tots els detalls de
cara a l’estrena amb un punt extra de

“nervis”

i

“responsabilitat”

conscients de l’expectació que ha generat l’espectacle. Tant és així que davant l’

alta demanda d’entrades

es faran sis representacions, dues més de inicialment previstes.

A menys d’una setmana de l’estrena, el director de l’espectacle,

Aleix Albareda

, explica que tot i que encara no han pogut fer un assaig sencer amb els vuit actors -set homes i
una dona- ho tenen tot a punt per aixecar el teló l’11 de juny.

Albareda diu que la idea de crear aquest espectacle va sorgir arran de tot el

rebombori

https://www.naciodigital.cat/noticia/235323/primeres-imatges-obra-teatre-sobre-historia-amor-exbisbe-novell


que es va generar quan Novell va anunciar que deixava el càrrec per amor. Des del “màxim
respecte” a les figueres de Novell o Caballol, el director explica que el que ha volgut explicar és

una història d’amor

entre una dona i un home que, “tot i tenir la vida solucionada,” ho va deixat tot. “Podria haver
portat la relació en secret com han fet molts abans, però va decidir deixar-ho tot”, afegeix.

El director explica que a l’obra també hi ha una

crítica a la hipocresia de la societat

, a aquells que “volen fer llenya de l’arbre caigut”. Aquí, recorda que Solsona és una ciutat petita
i que aquesta història va animar tertúlies durant mesos.  

Assaig general de l'obra de teatre 'Lo del Bisbe' Foto: Alex Recolons

L'espectacle presenta moltes escenes de comèdia com ara un moment en què el Vaticà envia
un delegat del Papa a Solsona per fer un

exorcisme

a Novell. "Creuen que aquest senyor i l'escriptora Sílvia Caballol estan posseïts pel dimoni i, per
tant, se'ls ha de treure el dimoni de dins mitjançant l'exorcisme", relata Albareda.  



Un instant de l'assaig general de l'obra 'Lo del Bisbe' Foto: Alex Recolons

El Francesc Boix, un dels actors, reconeix que tot i haver pujat molts cops a l’escenari,
representar una obra sobre la figura de l’exbisbe Xavier Novell a Solsona comporta un “plus de
responsabilitat”, que s’incrementa pel

ressò que ha tingut el cas

arreu del país. En aquest sentit, deixa clar que des del respecte a la “intimitat de les persones”
intentaran “enviar el seu missatge fent ús de la seva llibertat d’expressió”. "Ho farem amb el
màxim respecte i amb la màxima conya possible", afegeix.  



Un dels actors durant l'assaig general de 'Lo del Bisbe' Foto: Alex Recolons

La companyia ha posat en coneixement de la iniciativa als

protagonistes reals

de la història, però Albareda explica que no han rebut cap 'feedback'. "Sabem que ho saben,
però no tenim cap resposta", explica.

Tot i que inicialment s'havien programat quatre funcions durant dos caps de setmana (11 i 12 i
18 i 19 de juny), finalment es faran dues funcions més el 25 i 26 de juny per atendre l'alta
demanada d'entrades. L'espectacle es podrà veure al Tatrau Teatre, una sala amb capacitat per
a un centenar de persones.
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‘Nohovull’:
elsmatrimonis
cauenenpicat
Cada vegada es conviu més sense
casar-se i gairebé la meitat dels fills
neixen de parelles no casades

LORENAFERRO
Barcelona

Els casaments fa temps que no
estandemoda i els espanyols ca-
da vegada es casen menys. Una
tendènciaalabaixaquehacaigut
en picat durant la pandèmia per
les restriccions socials. I tot i que
elbrutaldescenspandèmicd’en-
llaços no és real perquè es deu a
una situació excepcional, les xi-
fres assenyalen que les persones
heterosexualscadavegadaesca-
senmenys. El canvi en la impor-
tància social que es dona al ma-
trimoni, la incorporacióde lado-
na al mercat laboral i també no
haver de formalitzar la relació
per optar a prestacions sembla
que és que el que hi ha darrere
d’aquesta caigudaconstantd’en-
llaços.
El nombre de matrimonis va

descendir a Espanya el primer
anydepandèmiaun46%respec-
te al 2019. Es van casar 87.481
persones segons l’últimFocus on
Spanish Society, publicació edi-
tada per Funcas. Així, els matri-
monisentrepersonesdediferent
sexevanpassardelmàximregis-
trat l’any 1975 de 271.347 als
87.841del2020.
Tot i que et pots casar “amb

quatre persones”, els matrimo-
nisestanlligatsa lesrelacionsso-
cials, i aquest és elmotiupelqual
en pandèmia va caure estrepito-
sament el nombre de casaments,
explica Elisa Chuliá, sociòloga,
directora d’Estudis Socials de
Funcas i coordinadora de Focus
on Spanish Society. Chuliá creu
quehihauràuncanvide tendèn-
cia per a les dades del 2021 per-
quès’esperaunaugmentde“ma-
trimonis embossats”: gent que
tenia el projecte de casar-se el
2020 i ho va posposar. Tot i que
tambéapunta al fet quepotserhi

ha un percentatge que ja no se
celebraranper la situació econò-
mica.
Està perdent sentit el matri-

moni? “El que està és perdent la
importància que tenia com a fita
biogràfica quemarcava l’inici de
l’emancipació”, respon. I molts
casaments són de parelles que
conviuen i fins i tot que ja tenen
fills, perquè ha canviat el sentit
que lasocietatatribueixalmatri-
moni, assenyala l’experta. Els
motius cal trobar-los en tres fac-
tors: institucionals, sociocultu-
rals i estructurals.

El model de família de pare
treballador i mare mestressa
de casa ha estat superat pel del
doble ingrés i això suposa un
canvi en la vida familiar. També
destaca l’augment de l’edat de
primeramaternitat ideprimeres
núpcies. El 2008 (segons dades
de l’EPA), l’edat mitjana de les
dones que tenien el primer fill
era els 29,3 anys, mentre que el

2020vapujarels31,2.
I que gairebé la meitat dels

nens neixin demare no casada –
el 2008 representavenun33,2%,
i el 2020 s’acostaven a un 50%
(47,6)–evidenciaperalasociòlo-
gaquenoestàmalvistquelespa-
relles convisquin i fins i tot tin-
guin fills sense casar-se. A més,
abans, casar-se era crucial per
accedir a prestacions socials, pe-
rò ara ja no és un requisit indis-
pensable, explica Chuliá. Però,
d’altra banda, l’accés a les dones
al mercat laboral i la seva inde-
pendència econòmica fa que
comptar amb la prestació de vi-
duïtat “nosigui tan important”.
I s’hi sumaquelesgeneracions

més velles han fet un canvi de
visió respecte a la importància
d’estarcasat.Unacosaquetambé
afecta les segones núpcies, per-
què cada vegada s’estigmatitza
menys: es percep com un “exer-
cici de llibertat individual” i una
“recercade felicitatpersonal”.
Gerardo Meil, catedràtic de

Sociologia de la Universitat Au-
tònoma de Madrid (UAM),
apunta al factor demogràfic que
pot estar repercutint en el des-
cens dels enllaços: la caiguda de
la natalitat. Per a Meil, això fa
“envellir la població i reduir el
potencial de persones que es po-
den casar”. El sociòleg assenyala
el procés d’“individualització”
comacausantdelcanvidelacon-
cepció social del que és el matri-
moni. I apunta que ara gairebé
cal explicar per què un es casa i
aixòportaautomàticamentpersi
sol una caiguda perquèmolts no
hi troben “avantatges”, i si no
els troben, acabaran per no ca-
sar-se.c

Ha canviat el sentit
dels casaments:
molts enllaços són de
parelles que conviuen
i tenen fills

La pandèmia ha paralitzat la celebració d’enllaços, que fa anys que estan en caiguda lliure
PEPEMUNAG / BODAS.NET

Francesc va donar llibertat a ca-
da conferència episcopal per de-
cidir com s’havia de fer aquesta
recollida universal de propostes
per al sínode, així doncs, a cada
país d’Europa i del món es fan
processos semblants al d’Espa-
nya,perònoidèntics. Delasínte-
si en sortiran lespropostes finals
peral sínodedel2023aRoma.
Una altra proposició del docu-

mentbarceloníés“obrir lapossi-
bilitatalcelibatopcionalolapos-
sibilitat de l’accés al presbiterat
d’homescasats(talcomjapassaa
les esglésies del món oriental
llatinocatòlic)”. Ordenar homes
casats ha creat debat a l’Església
catòlicaaquestsanys.Esvaplan-
tejardavant l’escassetat de cape-
llansa l’Amazònia,perònovare-
eixir per l’oposició del sector
eclesiàsticmésconservador.
Termes va explicar que les

propostes són temes per refle-
xionar. Va recordar que el Papa
ja va nomenar una comissió per
aprofundir sobre el paper de les
dones. El responsable diocesà va

subratllar que en aquest aspecte
no es parteix de zero. Els últims
anys, l’arxidiòcesi barcelonina,
per exemple, ha incorporat do-
nescomadelegadesenàrees i va
nomenarunasecretàriageneral i
canceller. “La realitat de l’Esglé-
sia és un reflex del món, que és
plural, no som extraterrestres”,
va subratllar.
Al document s’hi recull el sen-

tirdelesbasescatòliquessobreel
fet que “ha aparegut reiterada-
ment i amb força el clam per la
faltad’igualtatentrehomeidona
a l’Església, qued’aquestamane-
raespercep jeràrquica, autorità-
ria, masclista, antidemocràtica”.
També es demana de potenciar
el paper del laïcat, especialment
dels joves, i més participació en
processoscomelsnomenaments
derectors ibisbes.
Les bases també van abordar

l’escàndol dels abusos sexuals:
“En el marc d’aquest diàleg amb
lasocietat iadinsdelacomunitat
eclesial, dolenprofundament els
escàndols de corrupció i d’abu-
sos (sexuals, de consciència i de
poder) que hanminat la credibi-
litatdel’Església,tantenlasocie-
tat com entre molts cristians.
L’Esglésianopotnihad’amagar-
los i ha de donar veu a les vícti-
mes”, apuntaeldocument.
El textreconeixquesóntemps

difícils, “amb comunitats i grups
majoritàriament envellits; amb
elsentimentd’estarimmersosen
una crisi social i econòmica, i
també eclesial; amb una societat
amb un ritme molt ràpid i amb
l’eclesialmoltlent”.Ifinsitotad-
metescepticismequelespropos-
tes prosperin i “la desconfiança
quelescosesrealmentcanviïn”.c

Un capellà diocesà
recorda que l’Església
catòlica reflecteix
la societat; “No som
extraterrestres”, diu

n AEspanya és legal elma-
trimoni entrepersonesdel
mateix sexedesdel 3 de
juliol del 2005 i des d’ales-
hores aquests enllaçoshan
mostrat una tendència crei-
xent. Si el 2008 els casa-
ments entreparelles homo-
sexuals suposavenun 1,6%
del total, el 2020 la xifra ja
arribava aun3,5%. En con-
trade la tendència ascen-

dent que s’observavadesdel
2005, elsmatrimonis homo-
sexuals tambévan caure el
2020. Segons la sociòloga
ElisaChuliá, aquestes uni-
ons tenenunvalor simbòlic
diferent de l’heterosexual:
es vol confirmar la consoli-
daciód’unaparella. I en
aquest sentit, els casaments
entrepersonesdelmateix
sexe sí quemostrenuna

dinàmica creixent i fins i tot
els dedoneshan superat el
dels homesdesdel 2018.
Chuliá estudia la hipòtesi
que elles ara se sentenmés
acceptades socialment. Per
Meil, els enllaços entreper-
soneshomosexuals són “un
actede reivindicació i de
normalització” i tambéde
“militància” i constata que
són elles les quemés es ca-

sen ara.Chuliá apunta que
potserho fanmésperpoder
accedir ambmés facilitat a
les prestacions, com la vidu-
ïtat, sensehaverdedemos-
trar la relació.Tot i així, la
sociòloga recordaque els
matrimonis homosexuals
estanper sota d’un4%dels
enllaços. Sónpocs, però la
tendència des del 2005 és
d’un clar augment.

Els casamentshomosexuals sí quevana l’alça
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Poques van ser les botigues del 
centre de Reus que van optar per 
aixecar les persianes dels seus 
negocis ahir, que era dia festiu 
per la segona Pasqua, però amb  
lliure obertura comercial. Per 
raons climàtiques i de tradició, 
segons Meritxell Barberà, pre-
sidenta de la Unió de Botiguers 
de Reus, la ciutat va restar amb 
molt poca afluència durant tot 
el dia d’ahir, després d’un cap de 
setmana molt actiu. Així, Barbe-
rà explica que «tenim molt poca 
tradició d’anar a comprar quan 
és un dia festiu i, a sobre, amb 
el bon temps que comença a fer, 
els botiguers sabem que la gent 
prefereix marxar cap a la plat-
ja o fer altres coses. Per aquest 
motiu, molts comerços ja em 
van advertir que no obririen tot 
i tenir la possibilitat». Majori-

tàriament, les botigues que van 
obrir ahir són franquícies o ca-
denes de grans marques i van ser 
molt poques les de petit comerç 
que van tenir tot el dia les portes 
obertes. La botiga Luz Mariel, 
situada al carrer Llovera, va ser 
una d’aquestes i afirmava a Diari 
Més que «hem obert perquè és 
un festiu d’obertura comercial, 
però ha estat un dia fluix». Per al-
tra banda, el centre comercial La 
Fira va comptar amb els negocis 
oberts, tot i que va tenir una aflu-
ència més aviat reduïda. 

La Generalitat marca vuit 
dies festius anuals en els quals 
es permet que els establiments 
comercials de Catalunya pu-
guin romandre oberts al públic, 
com és el cas d’ahir, i, a part, els 
ajuntaments poden escollir dos 
dies addicionals. Els dies que 
l’Ajuntament de Reus ha afegit 

com festius d’obertura d’en-
guany són el 27 de novembre i 11 
de desembre. El pròxim festiu de 
lliure obertura serà el diumenge 
26 de juny, coincidint amb l’inici 
de les rebaixes. Barberà, tot i que 
encara no compta amb les dades 
concretes, creu que hi haurà més 

comerços del centre que obri-
ran aquest dia: «És probable que 
obrin més botigues, però com 
que no hi ha una normativa clara 
respecte a les rebaixes, molts ne-
gocis del sector de moda ja no en 
fan. Per tant, pot ser que alguns 
s’esperin a obrir el dilluns».

SOCIETAT

La majoria de 
comerços tanca en 
un dels festius de 
lliure obertura
Poques botigues van optar ahir per obrir els seus 

negocis pel bon temps i la poca tradició

ANNA GONZÁLEZ

Imatge del carrer de les Galanes amb els negocis tancats, ahir.

ENOLOGIA

CEDIDA

Imatge de la Reus Viu el Vi en l’edició d’enguany.

Reus Viu el Vi s’enfila als 90.000 
tastos en una edició històrica

La 12a edició de Reus Viu el Vi, 
que es va celebrar aquest cap 
de setmana, signa una edició 
històrica amb jornades multi-
tudinàries, que deixaven petita 
la plaça de la Llibertat. La fira va 
vendre més de 90.000 tastos de 
vi, comptant càrregues i recàr-
regues, i més de 13.000 copes. 
Són xifres de rècord que de-
mostren que la fira no ha per-
dut capacitat d’atracció després 
del sotrac produït per la covid 
i que ha tornat amb una força 

renovada, incrementant xifres 
de visitants i de tastos fins a alts 
nivells, ja que en l’última edició 
es van vendre 12.000 lots de vi, 
fet que ja va suposar un rècord. 
«El resultat històric d’aquesta 
edició ens motiva per conti-
nuar treballant i evolucionar 
sense perdre l’essència d’una 
convocatòria que destaca la 
importància del capital vinícola 
per aquestes comarques», ex-
plicava  Jaume Domènech, 
director del certamen. Redacció

El Centre d’Amics de 
Reus atorga el seu 
guardó a l’Associació 
de Concerts

El Centre d’Amics de Reus 
cada any atorga el guardó El 
Més Amic de Reus. El d’en-
guany és el 38è guardó que 
distingeix les persones o enti-
tats que han dut a terme una 
trajectòria rellevant i que han 
contribuït a «enaltir el nom 
de la nostra ciutat», tal com 
defineix el grup. Aquest 202 el 
premi serà per l’Associació de 
Concerts de Reus, una institu-
ció musical privada que com-
pleix el seu centenari aquest 
any. Així, el Centre d’Amics de 
Reus vol demostrar la seva ad-
miració i reconeixement a l’as-
sociació. L’acte de lliurament 
d’aquesta distinció se celebra-
rà el proper dissabte 11 de juny 
en el decurs d’un dinar, del 
qual les inscripcions es poden 
fer a la secretaria de l’entitat 
fins demà. Redacció

Alumnes de La Salle premiades 
per la seva miniempresa

PREMIS

Un grup de quatre alumnes de 
batxillerat de La Salle Reus ha 
guanyat el premi Excellence 
Young Talent de la XVI Compe-
tició Nacional de Miniempreses 
de Madrid. Clara Alcázar, Paula 
Catalán, Marta del Agua i Irina 
Mestre, amb la professora Pili 
Salvadó, han estat les impulso-
res del projecte The Safe Truck, 
una iniciativa que aborda la 
inseguretat i la dificultat per 
aconseguir menjar i beure que 
tenen els usuaris d’esdeveni-

ments multitudinaris i l’oci 
nocturn. Així, The Safe Truck 
és un punt lila convertit en food 
truck per protegir a les dones i 
col·lectius vulnerables, propor-
cionant auxili psicològic i as-
sistència mèdica. L’objectiu és 
crear una comunitat que lluita 
contra les agressions sexuals. 
La iniciativa de les alumnes ha 
estat valorada molt positiva-
ment per l’Ajuntament de Reus 
i per Beatriz Tardón, assessora 
del Ministeri d’Igualtat. Redacció
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El Museu de Tàrrega dona a conèixer avui la
figura del pintor Jaume Minguell Miret - La
Manyana
El Museu de l’Urgell-Tàrrega acollirà aquesta tarda (19.00 hores) una activitat per apropar-se al
pintor Jaume Minguell Miret (Tàrrega, 1922-1991).

Es tracta d’un duel entre el crític d’art i gestor cultural Àlex Susanna i Josep Minguell, pintor de
murals al fresc i fill de Jaume Minguell, amb l’objectiu de redescobrir aquest autor que ha passat
més aviat desapercebut malgrat la seva notable col·lecció de pintures sobre tela i de ser
considerat un dels muralistes catalans més rellevants del segle XX. L’activitat forma part de
l’exposició itinerant La mirada del pintor, formada per una selecció de més d’una seixantena de
quadres de l’autor i impulsada amb motiu del centenari del seu naixement. L’exposició compta
amb un catàleg que inclou articles de Josep Miquel Garcia, Àlex Susanna i Bernat Puigdollers,
així com un recull dels textos dels diferents escriptors, poetes i crítics d’art que van acompanyar
Jaume Minguell durant la seva trajectòria: Pedro Caravia, Alfonso Costafreda, Jaume Ferran, P.
Abat Cassià, M. Just, Ramon Novell, Josep M. De Sucre o Guillem Viladot.

Jaume Minguell Miret és un pintor arquetípic de la generació d’artistes catalans formats durant
els anys posteriors a la Guerra Civil Espanyola, amb una formació més autodidacta que
acadèmica. A la dècada dels anys cinquanta emprèn una sèrie de viatges a Europa (Itàlia, París
i Holanda), en què entra en contacte amb les tendències expressionistes de l’època, que
marcaran el caràcter de la seva obra pictòrica. D’altra banda, en el viatge a Itàlia visita les grans
pintures murals al fresc del Renaixement, que l’impulsen a practicar aquesta tècnica pictòrica
mil·lenària. Des dels seus inicis fins al final de la seva carrera, va combinar la pintura al fresc
amb la pintura de cavallet. Entre les seves pintures murals destaquen la gran escalinata del
palau de la Diputació de Lleida, diverses pintures murals a l’església Santa Maria de l’Alba de
Tàrrega, la Paeria de Balaguer o l’església de Mont-roig del Camp. L’any 1988 va rebre el Premi
Medalla Morera d’Arts Plàstiques.
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En perpetua pugna con la modernidad
La Iglesia católica, entendida como lo que es y debería ser –el conjunto de los bautizados– y no
como lo que tiende a ser desde hace siglos –una institución dominada por varones que son
además clérigos–, transita por este mundo en perpetua pugna por definir su relación con la
modernidad. Esa tensión interna, que impacienta a los fieles partidarios de cambios
fundamentales y solivianta a los que solo quieren pequeños ajustes, acostumbra a saldarse,
obispos mediante, con el triunfo del statu quo y con, como mucho, algún retoque suave. La llave
de los procesos queda siempre al final en manos de la jerarquía católica de cada país, de la
curia romana y del Papa, en un ulterior ejercicio de pulsos y equilibrios que suele arrojar
resultados aún más descafeinados. La recogida de propuestas para el sínodo de los obispos en
Roma de octubre del 2023, que se está realizando por distintos métodos en todas las diócesis
del mundo, proporcionará un mapa universal de distintas sensibilidades católicas en asuntos
eclesiales candentes. Mientras algunos defienden la urgencia del celibato opcional y de la
ordenación sacerdotal femenina como signos de adaptación a la sociedad actual –como se
aprecia en algunas aportaciones recogidas en la archidiócesis de Barcelona–, otros ven ahí un
ataque imperdonable a las esencias y un riesgo de que, de introducirse tales cambios,
provoquen una huida de fieles conservadores hacia otras ramas del cristianismo que les
garanticen la continuidad del modelo. Mientras, la sociedad europea del siglo XXI, cada vez
menos religiosa, asiste a esta pugna de la Iglesia católica con una mezcla de perplejidad,
irritación e indiferencia, y con la sospecha de que poco o nada cambiará.
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El obispo de Huelva hace campaña por la
derecha sobre la arena del Rocío
El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, se mete de lleno en la campaña electoral durante
la homilía ofrecida ante cientos de peregrinos en El Rocío generando, a su paso, un gran
revuelo. Fue su discurso en pro de la vida, de la familia y de “las convicciones morales y
religiosas” la que lo ha puesto en el disparadero en las redes sociales por ‘hacer campaña’ a la
derecha.

La Iglesia, al menos su voz en tierras onubenses, ha tardado poco en decantarse hacia un
bando en esta convocatoria de elecciones. Los católicos van a votar a “diferentes partidos”,
decía Gómez, pero “todos” deben “tener en cuenta las afinidades o incompatibilidades de
nuestros principios morales con los proyectos, programas y actuaciones de cada uno de ellos”.

Era domingo, y sobre la arena de la Aldea del Rocío ya habían caminado algunos de los
candidatos que aspiran a presidir la Junta de Andalucía. Lo hizo el popular Juanma Moreno y
también el socialista Juan Espadas.

Su discurso fue retransmitido en directo por Canal Sur

Un oda a la vida, a la familia y la educación religiosa. Sobre estos valores se apoyaba el
discurso del obispo que se transmitió en directo por Canal Sur. “Hay asuntos que deben de estar
por encima de las diferentes estrategias de partidos porque son temas exigidos por la razón, por
la ley natural y por el verdadero humanismo”, proseguía.

Lee también AGENCIAS

Y para protegerlos, frente aquellos que defienden el aborto, la eutanasia o el matrimonio entre
personas del mismo sexo, hay que acudir a las urnas a votar el próximo 19-J atendiendo a
“nuestras responsabilidades como ciudadanos en coherencia con la fe cristiana”, insistía.

Poco tardó la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en recoger el guante del
obispo en redes sociales, señalando irónicamente que habría que sumar estos minutos de
campaña al cupo televisivo de Vox y del PP.

No fue la única que recogió las palabras de esta misa. El periodista Jordi Évole, entre otros
mucho, también le dedicó un tweet a Gómez Sierra.

Con su intervención, según afirmó el onubense, no pretendía “imponer una ordenación jurídica a
la vida social” sino que apelaba “a principios morales accesible a la razón” tales como “el
reconocimiento, la promoción y la ayuda a la familia como unión estable entre un hombre y una
mujer abierta a la vida”, así como “la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220606/8319198/obispo-huelva-campana-derecha-sobre-arena-rocio.html


según las propias convicciones morales y religiosas, el respeto a la dignidad de toda persona, a
la libertad religiosa, a los valores espirituales y a la objeción de conciencia”.
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