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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha rebut. 
No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La difusió 
pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de propietat 
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vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà responsabilitat de 
la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 

 

 DOSSIER 



Sumari

El patriarcat mutila el missatge de l'islam 3
ara.cat Audiència: 719.542 Valor: 892€

«La comisión Gabilondo no busca lanzar cuchillos a la Iglesia» 5
La Razón , Edició: Catalunya Audiència: 15.000 Difusió: 65.098 Valor: 14.004€

De misa dominical al shabbat, el difícil camino para convertirse al judaísmo 6
lavanguardia.com Audiència: 28.305.646 Valor: 35.099€

El papa pide que no se olvide al pueblo ucraniano golpeado por la guerra 8
lavanguardia.com Audiència: 28.305.646 Valor: 35.099€

Les persones cegues de tot el món podran veure, amb els dits, la Torre de
Maria de la Sagrada Família

9

Catalunyapress.cat Audiència: 16.976 Valor: 24€

El primer trimestre de l'any els mosaics de la Cova han rebut 7.800 visites
guiades

11

Regió 7 , Edició: General Audiència: 28.000 Difusió: 4.972 Valor: 491€

Un bisbe d'Ucraïna s'atura a Sant Joan i a la Cova en missió pastoral 12
Regió 7 , Edició: General Audiència: 28.000 Difusió: 4.972 Valor: 124€

Els 'frarets' se'n van de Lleida per no tornar? 13
El Segre , Edició: G Audiència: 75.000 Difusió: 8.126 Valor: 1.519€

Un nou diaca permanent 14
segre.com Audiència: 304.989 Valor: 378€

El monestir de les Avellanes recupera les Jornades d'Història el 7 i 8 de juliol 15
El Segre en Català , Edició: Segre Català Audiència: 52.000 Difusió: 4.412 Valor: 336€

Sor Lucía Caram i Invulnerables, Premi Enric Martínez i Julià | NacióManresa 16
naciodigital.cat Audiència: 770.761 Valor: 955€

Infidels o amb fills sense estar casats, les famílies reals parlen al papa
Francesc

19

lavanguardia.com Audiència: 28.305.646 Valor: 35.099€

El rostre ocult de l'Església 21
elpuntavui.cat Audiència: 397.178 Valor: 492€

Daniel Ortega vol il·legalitzar les missioneres de Santa Teresa de Calcuta 23
elmon.cat Audiència: 359.370 Valor: 445€

Iglesia mexicana dice que en el país corre un río de sangre por violencia 24
lavanguardia.com Audiència: 28.305.646 Valor: 35.099€

Una exposición reivindica al escultor Josep Maria Subirachs 26
La Vanguardia , Edició: General Audiència: 489.000 Difusió: 96.344 Valor: 14.609€



Pío XII, un papa entre la santidad y Hitler 27
El País , Edició: Catalunya Audiència: 99.000 Difusió: 11.822 Valor: 8.458€

La divertida conversa entre la Siri i sor Lucía: «M'envia al psicòleg» 28
regio7.cat Audiència: 219.154 Valor: 271€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES  

DESTACADES 



Mitjà: ara.cat

Publicat: 26/06/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 719.542
Lectores

Valor: 892€

URL: https://www.ara.cat/estils/patriarcat-mutila-missatge-l...

“El patriarcat mutila el missatge de l’islam”
Quan la filòsofa Nadia Tazi afirma que el moviment islamista actual “expressa més un augment
del virilisme que un despertar de la fe”, ens recorda que el debat religiós mai es limita a les
esferes de la religió. Ni tan sols les persones que es declaren fidels a una religió poden evitar
veure’s traspassades per tot tipus de tendències culturals i creences. Entre negar aquest fet i
abraçar-lo, dos mons: el que valora la pluralitat i el que la detesta. Kahina Bahloul és de les
primeres, i aquest amor per la diversitat la fa objecte de la ira dels que es neguen a admetre que
som més que blocs monolítics.

Nascuda a París el 1979 de pare algerià de llinatge marabútic (el mestratge iniciàtic sufí, l’islam
místic) i de mare atea amb filiació catòlica i jueva, Bahloul va créixer a Algèria fins als 24 anys i,
per tant, va viure de ben a prop les derives de l’islam fonamentalista i els consegüents actes
terroristes de la dècada dels 90, que van canviar Algèria per sempre. Després, va tornar a París,
on encara viu. Tot i que pels cànons normatius no la definiríem com a conversa, el seu
recorregut té molt a veure amb la transformació personal: “Havia rebut l’islam en herència, però
de jove me'n vaig distanciar i la meva recerca espiritual no trobava ressonància a l’islam
formalista. Un dia vaig comentar el meu desconcert a la metgessa de capçalera, una cristiana de
gran sensibilitat espiritual, i em va suggerir orientar-me cap al sufisme. Quan vaig sortir de la
consulta vaig anar corrent a comprar tots els llibres que vaig poder trobar sobre la qüestió”,
explica.

Sense mesquita fixa

Ara publica el llibre Mi islam, mi libertad (La Llave), que va presentar a Barcelona fa poques
setmanes després de passar pel Saló Internacional del Llibre d’Alger. “Hi vaig trobar un públic
molt interessat, en especial les dones, que es mostraven molt contentes. Però vaig marxar abans
del que tenia previst perquè el clima no és fàcil i, sincerament, vaig tenir por. Tot i haver viscut
d’adolescent el terrorisme dels anys 90, avui tinc una visibilitat que no tenia llavors i no em vaig
sentir segura”.

Què genera aquest odi que la converteix en objectiu? Sobretot un fet simple però carregat de
simbolisme: el 2019 Bahloul es va declarar imam per esdevenir una de les primeres dones
imams de França, juntament amb Eva Janadin i Anne-Sophie Monsinay. Va ser llavors que, amb
el filòsof Faker Korchane, va fundar la mesquita Fàtima. Escriure mesquita en cursiva no és un
error: tot i les intencions que un dia esdevingui un lloc de culte regular, de moment no disposen
d’un espai estable. “Ningú ens finança i, per tant, intentem mantenir-nos amb una o dues
activitats al mes, quan lloguem una sala a París que mantenim confidencial per raons de
seguretat”.

El mateix càrrec d’imam, degut a la idiosincràsia del mateix islam, pot ser autoadjudicat (com en
el seu cas), ja que només cal tenir un grup que reconegui aquella persona com a imam, és a dir,
com a figura vàlida per guiar una pregària o pronunciar el jutba, el discurs previ al res del
divendres al migdia. Acostumada a rebatre aquell fervor religiós que oculta un virilisme
exacerbat, Bahloul es mostra rotunda: “Les opinions que volen establir la prohibició absoluta del
magisteri femení en el culte musulmà no tenen fonaments teològics sòlids. No poden al·legar
seriosament cap argument que surti de l’Alcorà o de la Sunna per invalidar o deslegitimar
l’imamat de la dona”. “Hi guanyarem –continua– si abolim qualsevol forma de discriminació o de
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separació entre homes i dones durant els oficis religiosos, com a la vida profana. Les dones, cal
reafirmar-ho amb força, poden ocupar el càrrec d’imam amb les mateixes prerrogatives que un
home. Totes aquestes mesures poden semblar progressistes, però no deixen de ser exactament
conformes a l’esperit igualitari i de justícia social de la revelació alcorànica”.

Revaloritzar l’Alcorà

Per a ella, aquesta no és una lluita que vulgui esborrar la tradició, sinó fer el que sempre ha fet
l’islam: adaptar-se a les situacions culturals i temporals dels territoris on ha arrelat. En el seu
cas, la França del segle XXI. “El corrent liberal –explica– no té com a objectiu fer tabula rasa de
la tradició i de la producció intel·lectual musulmana fins al moment. Al contrari, em sembla
necessari, per tornar a dinamitzar el pensament musulmà i contemplar la continuació de la
construcció de l’edifici, tenir un clar coneixement dels fonaments, és a dir, de la tradició islàmica
en la seva integritat, tant en la seva diversitat jurídica com intel·lectual”. Una perspectiva, doncs,
que no vol allunyar-se de la tradició sinó de les inèrcies heretades i de les apropiacions
tergiversades: “Una ètica religiosa actual ha de tenir en compte necessàriament la raó, l’ètica i la
llibertat de consciència individual per rehabilitar millor l’ètica de responsabilitat”.

Per a Bahloul, que ara mateix està ultimant la tesi sobre el místic andalusí medieval Ibn Arabi
(una part del llibre el dedica al complex i sempre inspirador pensament d’aquesta figura cabdal,
que per cert també va donar suport a l’imamat femení), la lectura de l’Alcorà a través del prisma
patriarcal “ha portat al desmembrament de l’antropologia alcorànica, el seu missatge ètic i la
visió igualitària del món”.

“No va caldre esperar a l’arribada de la modernitat i del colonialisme perquè es produís aquesta
desarticulació. Només calia deixar l’Alcorà en mans dels guardians de la tradició que van
intentar reduir-lo a un llibre de normes”, assevera. Tot i així, està convençuda que el llibre sagrat
de l’islam pot interpretar-se “com el millor instrument de lluita contra el patriarcat i la
discriminació que genera”, sempre que les dones “tinguin la profunda convicció que tenen plena
legitimitat per apropiar-se de la qüestió teològica amb els seus iguals i germans, els homes”. I
conclou: “El patriarcat exerceix una veritable discriminació, per no dir una violència
interpretativa, que desemboca en la mutilació d’aspectes essencials del missatge de l’islam”.
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Hoy se celebra la fi esta de 
la beatas Magdalena 
Fontaine, Francisca Lanel, 
Teresa Fantou y Juana 
Gérard, Hijas de la Caridad, 
que fueron ajusticiadas 
durante la Revolución 
Francesa. Antes de morir, 
Magdalena dijo: «Las 
guillotinas serán destruidas 
y los altares de Jesucristo 
se levantarán de nuevo».

La santa rebelde
Las mártires de la 
Revolución Francesa

En cristiano
¿Qué es el Encuentro 
Mundial de Familias?
Ayer por la tarde el Papa 
Francisco clausuró en 
Roma el X Encuentro 
Mundial de las Familias, un 
foro creado por Juan Pablo 
II que se convoca cada tres 
años para profundizar y 
revitalizar la pastoral 
familiar. Este año el lema 
escogido ha sido «El amor 
familiar: vocación y camino 
de santidad».

Desde la sacristía
De coadjutores 
está el mundo lleno
La fi gura del obispo 
coadjutor no solía estilarse 
mucho por España, hasta 
que el Papa sorprendió con 
el nombramiento almerien-
se. Podría no ser el único y, 
por motivos similares 
podría nombrarse otro con 
el mismo fi n. No para 
acompañar el gobierno 
pastoral, sino más bien 
para tutelar desaguisados. 

Creíbles
¿Quién es? 
Máximo 
Huerta
¿Qué hace? 
Periodista y 
escritor
¿De dónde viene? 
A raíz de la publicación de 
su nueva novela «Adiós, 
pequeño» con la que ha 
ganado el Premio Fernando 
Lara y en la que revisita su 
infancia, ha reconocido 
abiertamente que «para mí 
ir a misa ha sido como para 
otros ir a yoga».
Incidencia pública 
(del 1 al 10): 7.

José Beltrán. MADRID

P
aula Merelo se sabe 
católica, profesora de 
Secundaria en cole-
gio claretiano y, des-
de el lunes, miembro 

de la Comisión del Defensor del 
Pueblo que busca radiografi ar los 
abusos sexuales en el seno de la 
Iglesia. Y lo hace, desde una pers-
pectiva que va más allá de los me-
nores agredidos, tal y como expo-
ne en su libro «Adultos vulnerados 
en la Iglesia» (San Pablo). 

¿Cómo se topa con esta lacra?
Al fi nal lo afectivo es lo efectivo en 
la vida. Me encuentro con esta rea-
lidad cuando una amiga me com-
parte su caso. Además de acom-
pañarla, sentí una llamada a 
profundizar y no quedarme de 
brazos cruzados, poder hacer jus-
ticia con las víctimas y que esta 
lacra deje de existir. En ese mo-
mento estaba terminando de es-
tudiar Ciencias Religiosas y enca-
miné el trabajo de fi n de grado por 
ahí con humildad. Apenas había 
bibliografía y decidí elaborar una 
encuesta sobre el conocimiento 
que teníamos en la Iglesia. 

Ese sondeo a 300 personas del 
ámbito eclesial, ¿qué le dijo?
En primer lugar, me habló de la 
resistencia de las instituciones de 

«La comisión 
Gabilondo no 
busca lanzar 

cuchillos 
a la Iglesia»

Iglesia a afrontar esta lacra porque 
se negaron a colaborar, un hecho 
que habla de cómo nos seguimos 
situando al problema. A partir de 
ahí, me decanté por personas cre-
yentes de mi entorno que no eran 
autoridades y la conclusión más 
relevante es que un 11% habían 
tenido constancia de algún caso 
de abusos de adultos en la Iglesia. 
Puede parecer poco, pero a mí me 
parece muchísimo que haya tan-
tas víctimas adultas. 

¿El principal estigma de los abu-
sados mayores de edad es la 
sospecha de una relación con-
sentida entre adultos?
Por supuesto, el reconocimiento  
del abuso resulta más complejo y 
las propias víctimas son conscien-
tes de que el entorno va a pensar 
que he sido yo quien ha querido 
mantener una relación sexual. Es 
un handicap que genera mucho 
sufrimiento y no ayuda a sacarlo 
la luz, hay mucha negación. 

Y cuando apenas lleva unos me-
ses su libro en la calle, la fi cha 
Ángel Gabilondo…
Durante todo el estudio y profun-
dización del libro he tenido una 
relación directa con el equipo de 
Repara, el proyecto de acompaña-
miento a víctimas de archidiócesis 
de Madrid. Gabilondo solicitó al 
coordinador de Repara, Miguel 
García-Baró, algunos nombres. A 

partir de ahí me proponen parti-
cipar. Me siento pequeña al lado 
de los otros expertos, pero acepto 
desde mi voluntad de esclarecer.

¿No teme que la comisión se use 
como arma contra la Iglesia?
Si pensara que va a ser un instru-
mento para tirarnos los trastos a la 
cabeza ten por seguro que no es-
taría ahí. Eso sería inútil y perjudi-
caría a las víctimas. La comisión 
no busca lanzar cuchillos, sino un 
medio para desatascar y aportar 
luz, justicia y reparación, que es lo 
que necesitan las víctimas. ¿Lo 
conseguiremos al cien por cien?  
Muy probablemente no, pero algo 
se logrará.

Experta en abusos sexuales a adultos, 
es una de las católicas fi chadas por 

el Defensor del Pueblo para radiografi ar 
esta lacra en el ámbito eclesial

Paula Merelo
Profesora de Secundaria 

Las víctimas adultas 

son conscientes del 

estigma de las 

relaciones sexuales 

consentidas»  

«Nunca se sabrá 

el número de casos 

porque hay quien 

no querrá hablar 

ni reconocerse»
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ALBERTO R. ROLDÁN

En el informe fi nal, la mirada es-
tará en la cifra de abusados y si 
coincide con el dato de la audito-
ría de los obispos. ¿Cómo esca-
par de la guerra de la cifras?
Nunca se va a saber el número 
exacto, porque hay víctimas que 
no han hecho el proceso de reco-
nocerse, otras no quieren hablar… 
En cualquier caso, más que ese 
dato fi nal, cada vida destrozada 
que hay detrás de un abuso es lo 
relevante. Lo importante es escu-
char a cada víctima, saber qué 
estructuras favorecen los abusos y 
cómo romper el encubrimiento. 

Los obispos no participarán ins-
titucionalmente en la comisión 

Gabilondo, pero sí colaborarán. 
Sin embargo, en el listado de 
expertos, prácticamente la mi-
tad están vinculados a la Iglesia. 
¿Se siente juez y parte?
La Iglesia es más que sus autorida-
des. Los cristianos de a pie esta-
mos viviendo esto con dolor y con 
vergüenza pero, sobre todo, com-
prometidos para afrontarlo. Por 
eso es positivo que demos un paso 
al frente sin atacar, porque es una 
manera de demostrar que a la Igle-
sia le preocupa lo que está pasan-
do. Si este sufrimiento se está ge-
nerando desde dentro de la Iglesia, 
tenemos que dar una respuesta 
desde dentro de la Iglesia para ser 
ejemplo. Que las autoridades ecle-

siales no participen puede ser has-
ta positivo porque alguien puede 
pensar que un obispo tendría a su 
alcance manipular la comisión. 

¿Tiene miedo de que la comisión 
y las víctimas puedan ser usadas 
políticamente? 
Ojalá no, porque eso sería un gran 
error y se confundiría absoluta-
mente el objetivo de esta comi-
sión. Es verdad que es un riesgo 
que esto se politice, como se ha 
politizado en algunas ocasiones. 
Por eso, no podemos perder el 
foco, que son las víctimas y nos 
corresponde protegerlas para que 
no se las use para atacar a una per-
sona, institución… Les estaríamos 
fallando y revictimizando. 

¿No tendrá más sentido una co-
misión sobre abusos en toda la 
sociedad y no solo la Iglesia? 
Todos somos conscientes de que 
los abusos ocurren en todas partes 
y que en el caso de los menores 
ocurren en el entorno de la familia. 
Si se quiere acabar con esta lacra 
habrá que estirar todos los ámbi-
tos y todas las instituciones donde 
ocurren estos hechos. Claro que sí 
y sería lo ideal. Pero eso no puede 
utilizarse como obstáculo para 
analizar lo que sucede en la Iglesia. 
Estoy convencida de que, como 
dijo el Defensor del Pueblo el otro 
día, en las conclusiones se redac-
tará que es necesario investigar 
otras instituciones. Estoy segura 
de que la Iglesia será un punto de 
partida para abordar otros ámbi-
tos. 

¿Ha llegado a pensar en borrarse 
de la Iglesia por todo esto?
He vivido con dolor y vergüenza el 
sufrimiento provocado por los 
abusos, pero, sobre todo, con pro-
funda decepción la respuesta de 
las autoridades. Quienes somos 
creyentes sabemos que la Iglesia 
es mucho más grande y sí me ha 
hecho replantearme mi forma de 
estar en la Iglesia y depurar mi fe 
para quedarme con lo más autén-
tico y verdadero. 

¿La Iglesia ha aprendido la lec-
ción o le falta por tocar fondo?
A la Iglesia todavía le queda mu-
cho camino por recorrer y hay 
quienes tienen grabado a fuego 
que deben proteger el prestigio de 
la institución y tapar para que esto 
no se sepa, incluso una preven-
ción cosmética de cara a la galería. 
Quien tiene poder para tomar de-
cisiones debe sentarse con cada 
víctima, escucharla y dejarse tocar 
el corazón a través de su relato. 

Puede ser positivo 

que los obispos no 

participen en la 

comisión, porque les 

acusarían de infl uir»

«Es un riesgo que 

todo esto se politice. 

Por eso, no podemos 

perder el foco, que 

son las víctimas»

D
esde 1994 los pa-
pas –Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y 
Francisco- con-

vocan cada tres años una Jor-
nada Mundial de la Familia. La 
última ha sido clausurada ayer 
por Bergoglio con una Euca-
ristía celebrada en la Plaza de 
San Pedro y tenía como lema 
«El amor familiar, vocación y 
camino de santidad».
   El lanzador de la iniciativa el 
santo papa polaco, acuñó esta 
afi rmación: «En la familia se 
fragua el futuro de la humani-
dad», sintetizando una verdad 
que la historia y la sociología 
confi rman. Siguiendo este ra-
zonamiento Bergoglio ha ase-
gurado que no estamos vivien-
do una época de cambios sino 
un cambio de época.
   Y es lo que está sucediendo 
en el ámbito familiar. La fami-
lia ya no es, como lo fue en el 
pasado, la tradicional unión de 
un hombre y una mujer que se 
casan, procrean, alimentan y 
educan a hijos y nietos. Hoy 
esa realidad es multiforme, 
plural, adjetivada de formas 
muy distintas que refl ejan con-
cepciones diversas de la insti-
tución familiar.
   Nadie podrá discutirle a la 
Iglesia el derecho a tener y de-
fender su propia visión de la 
familia. La sintetiza así el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica: 
«Un hombre y una mujer uni-
dos en matrimonio forman 
con sus hijos una familia…
creando al hombre y a la mujer. 
Dios ha instituido la familia 
humana y le ha dotado de su 
constitución fundamental».
   Pero la Iglesia no puede cerrar 
los ojos y no ver que muchas 
parejas cristianas han entrado 
en crisis, se han separado o 
divorciado e incluso han vuel-
to a casarse civilmente. En los 
dos sínodos convocados por el 
papa argentino se planteó el 
problema de la actitud de la 
Iglesia ante estos casos. 
   La solución aceptada es que 
hay que acoger y acompañar 
fraternalmente a esas fami-
lias.

La familia, 
¿por qué?

Opinión

Antonio Pelayo
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De misa dominical al shabbat, el difícil
camino para convertirse al judaísmo
Sergi Ill

Barcelona, 26 jun (EFE).- Julián Martínez coge el tren cada viernes a sus 65 años desde Reus
(Tarragona) hasta Barcelona para desplazarse a la sinagoga a celebrar el 'shabbat', pues
aunque no nació judío y no tiene familia que lo sea, él, como muchos otros, ha decidido abrazar
la fe hebrea por voluntad.

Un proceso poco sencillo que solo aquellos con verdadera voluntad de convertirse son capaces
de terminar, puesto que se trata de una religión que, a diferencia del cristianismo o el islam, no
busca nuevos prosélitos y acepta únicamente conversiones a conciencia y de corazón.

Hace 18 meses que comenzó un proceso de conversión en la sinagoga de 'Bet Shalom' de
Barcelona, encuadrada dentro del judaísmo progresista, después de que un viaje a Toledo en
2013 le hiciera conectar con una dimensión espiritual que hasta entonces era ajena para él.

Martínez, técnico de farmacia jubilado, explica a Efe que la visita a Toledo le removió, y que
recuerda que se sintió incapaz de acercarse a la zona donde una vez los judíos que habitaron la
ciudad guardaban los rollos de la Torá, el texto sagrado que representa la piedra angular del
judaísmo.

"Me pasó una cosa muy curiosa, no fui capaz de acercarme a un sitio donde yo sabía que allí
había estado el rollo de la Torá", confiesa Martínez, que destaca el respeto que le generaba que
generaciones anteriores de personas hubieran sentido algo que él no había sentido nunca en
ese espacio.

Igual que Martínez, en la misma sinagoga de Barcelona está en proceso de conversión Carme
Vinyes, una consultora de telecomunicaciones de Rubí (Barcelona) de 32 años que tiene un hijo
de casi un año de edad y que está a punto de terminar su conversión tras dos intentos fallidos
previos por la vía ortodoxa.

Ella entró en contacto con el judaísmo años atrás a través de un exnovio judío ortodoxo
practicante con el que hizo "una auténtica inmersión" en la cultura hebrea, y fue la persona que
le introdujo en la comunidad judía, en la que hizo su primer proceso de conversión.

"Tenía ollas diferentes para cocinar las cosas que llevaban leche y otras con carne, y lo tenía
todo marcado en hebreo, y le dije que, por favor, que si no quería que tuviéramos un gran
desastre, que me lo pusiera en un idioma que yo pudiera entender", detalla entre risas Vinyes.

El momento en que llegó a plantearse la conversión fue a raíz de un viaje que hizo a Israel con
el que era entonces su pareja, y algo le removió en su interior ante el Muro de las
Lamentaciones de Jerusalén: "Me quedé allí, sentada, súper hipnotizada y dije: ¿quizás me lo
podría llegar a plantear?".

Ambos proceden de la tradición cultural católica pese a no ser practicantes, aunque algunos de
sus familiares sí lo eran, y recibieron el apoyo de la mayoría de sus más allegados aunque, en el
caso de Vinyes, hay quien entre su entorno más cercano recibió la noticia con desagrado.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220626/8366866/misa-dominical-shabbat-dificil-camino-convertirse-judaismo.html


Vinyes explica que su madre, una persona muy importante en su vida, le apoyó desde el
principio y fue quien le regaló su primera Torá judía, y quien además hizo de puente entre ella y
otros familiares suyos que reaccionaron con extrañeza a su decisión de vivir una vida judía.

Martínez, que ya es abuelo, nunca recibió un reproche de sus hijos, que incluso le regalan
objetos e instrumentos litúrgicos que necesita para la práctica de su religión, y enseña con
orgullo la 'maguén David' -estrella de David- que luce colgando en su cuello a modo de ejemplo.

Pese a su firme convicción, dar el paso no ha sido fácil ante un antisemitismo que todavía hoy
impregna a la sociedad, puesto que ambos se han sentido amenazados o cuestionados por su
condición religiosa, algo que relacionan con el "desconocimiento" de la gente hacia el judaísmo.

"Yo he paseado por las calles de Barcelona con gente que llevaba kipá, y desde 'heil Hitler' a
'sabemos donde estáis viviendo'", lamenta Vinyes, que destaca que en comunidades de la
capital catalana y de Madrid se recomienda no identificarse al salir de la sinagoga "por
cuestiones de seguridad".

Algo que no ha vivido con la misma intensidad Martínez, que ha mantenido su conversión al
judaísmo como algo que hasta ahora solo conocían amigos y familiares, aunque siente como
muchas veces se mezcla la política con la religión y se le pregunta su opinión sobre el conflicto
entre Israel y Palestina.

Ambos han encontrado en el reformismo judío su manera de conectar con la religión madre del
cristianismo, puesto que Vinyes dejó sus otros dos procesos ortodoxos anteriores al sentir que
no eran la forma en la que ella conectaba con el que ha querido que sea, por elección, su
pueblo.

Sus procesos de conversión están en una fase muy avanzada, tras los cuales deberán
enfrentarse a un 'Bet Din', un tribunal rabínico, que está en Londres, para más adelante poder
sumergirse en una mikvé -una piscina ritual judía- donde renacerán, como si fuera del vientre
materno, como parte del pueblo de Israel.

España expulsó a los judíos en 1492, aunque Barcelona había sufrido un grave pogromo 100
años antes, y pese a siglos de ausencia hay quienes profundamente convencidos se erigen
como legítimos sucesores de aquellos que se llevaron las llaves de sus casas con la esperanza
de volver algún día a Sefarad. EFE.
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El papa pide que no se olvide al pueblo
ucraniano golpeado por la guerra
Ciudad del Vaticano, 26 jun (EFE).- El papa Francisco pidió hoy que no se olvide al pueblo
ucraniano golpeado por la guerra tras la invasión de su país por tropas rusas, al final del ángelus
celebrado en la plaza de San Pedro.

"Veo que hay banderas ucranianas", dijo Francisco desde la ventana del palacio apostólico
observando la plaza de San Pedro donde acudieron algunos grupos de ucranianos refugiados
en Italia.

Francisco recordó que en el país "siguen los bombardeos que causan muerte, destrucción y
sufrimiento para la población".

"Por favor, no olvidemos a este pueblo golpeado por la guerra. No olvidémoslos en nuestros
corazones y en nuestras oraciones", agregó.

En un reciente acto, el papa Francisco había afirmado que sobre Ucrania se había desatado
"una violencia diabólica que destruye la vida".

Las autoridades ucranianas informaron hoy de nuevos ataquesrusos en el centro del país, que
siguen a los registrados asimismo este domingo en la capital, Kiev y al menos una persona
murió en la ciudad de Cherkassy, informaron fuentes regionales.

Asimismo se habían reportado varios ataques en la capital, uno de los cuales afectó a un edificio
de nueve plantas, que recibió el impacto de un misil, según informó su alcalde, Vitali Klitschko,
en su cuenta de Telegram.EFE

ccg/amg
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https://www.lavanguardia.com/vida/20220626/8367004/papa-pide-olvide-pueblo-ucraniano-golpeado-guerra.html
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Les persones cegues de tot el món podran
veure, amb els dits, la Torre de Maria de la
Sagrada Família

Grup social ONCE | @EP

 

A partir del proper dimarts 28 de juny, les persones cegues de tot el món ja podran veure la
Torre de Maria de la Sagrada Família gràcies a una maqueta tàctil que s'ubica a l' Espai Gaudí
i la Natura de la Basílica. És una peça de roba a escala 1:25 i accessible perquè les persones
amb discapacitat visual puguin conèixer fins a l'últim detall de l'estrella lluminosa que corona la
torre des del mes de desembre passat.

Amb la participació de:
• Emm. i Rvdm. Sr. Card. Juan José Omella, Arquebisbe metropolità de Barcelona

• Sr. Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família

• Sr. José Luis Martínez Donoso, Director General de la Fundació ONCE

• Sr. Enric Botí, delegat territorial d'ONCE Catalunya

• Sr. Joan Ramon Riera, President de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3805528/persones-cegues-tot-mon-podran-veure-amb-els-dits-torre-maria-sagrada-familia


Barcelona

• Grup de persones cegues afiliades a ONCE Catalunya, encapçalat pel Sr. David
Bernardo, president del Consell Territorial d'ONCE Catalunya
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aquesta manera d’explicar la histò-
ria que teniu, que dona la sensació 
que sou tan importants! Hi ha Pere 
III per tot arreu!», feien broma. Ella 
esmentava els anuncis que havia 
vist per promocionar Manresa. «Vo-
len donar una imatge de ciutat tu-
rística, que recorda una mica els ini-
cis de Girona, que potser ara ho és 
massa, de turística», feia notar.  

«Està millorant» 
El matrimoni de Barcelona, ell de 
Berga i ella de Vic, havia arribat a 
Manresa convidat pel matrimoni 
manresà. Amb els de Girona no es 
coneixien. Van coincidir a la visita 
al carrer del Balç i la van fer petar. 
Els dos matrimonis amics tenien 
previst dinar plegats. El berguedà 
comentava que «la Seu hauria de ser 
catedral» i apuntava que «a Manre-
sa hi he vingut molt i crec que està 
millorant. Potser lentament, però...» 

Mentre ells intercanviaven im-
pressions a peu dret, el Balç va re-
bre una visita inesperada, dos Mos-
sos d’Esquadra acompanyaven el 
propietari d’un parell dels baixos 
que donen al carrer medieval. En 
una porta es  veia que havien inten-
tat forçar el cadenat. Aquest diari no 
va poder treure l’entrellat de què ha-
via passat exactament. 

A la Seu, mentrestant, hi van ar-
ribar José Antonio Arroyo, Isabel 
Alba i la seva filla, Beatriz Arroyo, 
de Màlaga. Ella treballa a Barcelona 
«i tinc una amiga que té la parella de 
Navarcles, viuen a Navarcles i em 
van dir que Manresa és maca. Els 
meus pares m’han vingut a veure i 
hem volgut conèixer la zona». Di-
vendres van anar a Montserrat, i a 
Manresa havien fet un volt pel cen-
tre i havien anat a la Seu. «Com que 
vindrem més vegades, en properes 
visites veurem més coses». 

A la Seu van veure un vídeo de 
deu minuts de durada que explica 
la història del temple en una sala del 
claustre i van passar per l’Espai Oli-
ba, que guarda restes romàniques 
de la Seu, abans d’entrar a la basíli-
ca, on hi havia uns quants bancs 
precintats davant l’altar de Sant Ho-
norat perquè hi va caure una mica 
de morter coincidint amb l’onada 
de calor de fa uns quants dies. No 
sembla greu, però, per prevenció, 
s’ha restringit la zona afectada.  

«Oportunitats de reforma» 
A la Baixada de la Seu  Cristina Mar-
tínez, el seu marit, la seva filla i els 
seus pares, de Barcelona, s’adreça-
ven cap a la basílica amb la intenció 
de visitar-la. Ell explicava que «hem 
vist el centre, els carrers comercials 
i la rambla». S’estrenaven  com a tu-
ristes a Manresa, on s’havien des-
plaçat expressament per anar a un 
restaurant. «El centre és maco. Hi ha 
oportunitats de reforma de bastants 
edificis que encara li farien més. 
Com que està alçat amb el riu a baix 
hi ha moltes oportunitats», feia no-
tar ell. «Hi ha edificis modernistes 
preciosos», afegia ella. 

n Una estona abans de tancar les 
portes als visitants, el santuari de la 
Cova va rebre la visita del bisbe Ste-
pan Sus, cap del departament de 
migracions pastorals de l’Església 
catòlica ucraïnesa i grega, acompa-
nyat per Volodymyr Kalabishka, 
sacerdot de la nombrosa comuni-

tat ucraïnesa que viu a Sant Joan de 
Vilatorrada, i de l’esposa del darrer. 
Sacerdots ucraïnesos de tot Euro-
pa han fet un retir espiritual en un 
monestir de Tiana i Kalabishka va 
convidar en acabat Sus a visitar 
Sant Joan, on ahir al matí van fer 
una missa, prèvia visita del bisbe 
Romà i de sor Lucía Caram.  

Un bisbe d’Ucraïna s’atura a Sant 
Joan i a la Cova en missió pastoral
G.C. MANRESA

El bisbe Stepan Sus i el sacerdot Volodymyr Kalabishka G.C.

n L’abril de l’any passat, el santuari 
de la Cova va inaugurar els mosaics 
que omplen les capelles laterals de 
l’església i l’entrada, obra de l’artis-
ta i jesuïta eslovè Marko Rupnik i el 
seu equip. El setembre del mateix 
any, la Cova va començar a organit-
zar visites guiades de pagament als 
mosaics en diversos idiomes. Entrar 
a l’església per admirar-los conti-
nua sent de franc. Amb dades apor-
tades per la Cova, el primer trimes-
tre de l’any, un cop recuperada una 
certa normalitat quant a la pandè-
mia, han fet una d’aquestes visites 
guiades 7.800 persones.  

Aquest cap de setmana a la Cova 

hi ha hagut força ambient. Ahir hi 
havia d’arribar un grup de pelegrins 
de la Universitat Loyola de Sevilla 
amb dos professors i 32 alumnes 
procedents de Montserrat, on van 
passar dues nits, que feien el darrer 
tram del Camí Ignasià. A la Cova 
també tenien previst fer-hi dues nits 
i, posteriorment, viatjaran a Barce-
lona, on n’hi farien quatre. Un au-
tocar els havia dut fins a Montserrat 
i els esperaria per anar a Barcelona. 

Mentre ells caminaven, el santu-
ari va acollir un altre grup amb 28 
persones d’Itàlia, Malta, Polònia i el 
Congo, acompanyades per tres je-
suïtes i per un responsable del grup 
de l’obra romana de pelegrinatge 

que també havien fet el Camí Igna-
sià en autocar. Després de Manre-
sa, també amb transport, tenien 
previst visitar Montserrat i despla-
çar-se cap a Barcelona.  

Un cop feta la visita guiada per la 
Cova, inclosa la Coveta i les explica-
cions dels mosaics de Rupnik,  van 

assistir a la celebració eucarística de 
les 12 del migdia, juntament amb 
els feligresos que s’hi van aplegar. 
Els tres jesuïtes que anaven amb el 
grup van presidir la celebració amb 
el jesuïta Josep Maria Bullich, que 
fa vint anys que viu a la comunitat. 

Ahir també va anar a fer una mis-
sa al santuari, que hi fa cada any, un 
grup del Boston College.   

Les visites a la Cova, que es po-
den reservar on-line, es poden fer 
de dimarts a dissabte, a les hores en 
punt. Els matins, de 10 a 11, d’11 a 
12 i de 12 a 1. I, en horari de tarda, 
de 4 a 5, de 5 a 6 i de 6 a 7. Els diu-
menges es pot fer de 10 a 11. Els di-
lluns el santuari és tancat.

Missa al santuari de la Cova de Sant Ignasi, ahir. Entre els feligresos hi havia un grup de pelegrins de diversos països G.C.

El setembre, la Cova va 
començar a organitzar 
visites guiades de 
pagament als mosaics 
en diversos idiomes

El primer trimestre de l’any els mosaics 
de la Cova han rebut 7.800 visites guiades
u Ahir, el santuari esperava un grup de 34 sevillans procedents de Montserrat que hi faran estada dues 
nits uTambé el van visitar 32 pelegrins d’Itàlia, Malta, Polònia i el Congo, que van assistir a la missa
G.C. MANRESA
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aquesta manera d’explicar la histò-
ria que teniu, que dona la sensació 
que sou tan importants! Hi ha Pere 
III per tot arreu!», feien broma. Ella 
esmentava els anuncis que havia 
vist per promocionar Manresa. «Vo-
len donar una imatge de ciutat tu-
rística, que recorda una mica els ini-
cis de Girona, que potser ara ho és 
massa, de turística», feia notar.  

«Està millorant» 
El matrimoni de Barcelona, ell de 
Berga i ella de Vic, havia arribat a 
Manresa convidat pel matrimoni 
manresà. Amb els de Girona no es 
coneixien. Van coincidir a la visita 
al carrer del Balç i la van fer petar. 
Els dos matrimonis amics tenien 
previst dinar plegats. El berguedà 
comentava que «la Seu hauria de ser 
catedral» i apuntava que «a Manre-
sa hi he vingut molt i crec que està 
millorant. Potser lentament, però...» 

Mentre ells intercanviaven im-
pressions a peu dret, el Balç va re-
bre una visita inesperada, dos Mos-
sos d’Esquadra acompanyaven el 
propietari d’un parell dels baixos 
que donen al carrer medieval. En 
una porta es  veia que havien inten-
tat forçar el cadenat. Aquest diari no 
va poder treure l’entrellat de què ha-
via passat exactament. 

A la Seu, mentrestant, hi van ar-
ribar José Antonio Arroyo, Isabel 
Alba i la seva filla, Beatriz Arroyo, 
de Màlaga. Ella treballa a Barcelona 
«i tinc una amiga que té la parella de 
Navarcles, viuen a Navarcles i em 
van dir que Manresa és maca. Els 
meus pares m’han vingut a veure i 
hem volgut conèixer la zona». Di-
vendres van anar a Montserrat, i a 
Manresa havien fet un volt pel cen-
tre i havien anat a la Seu. «Com que 
vindrem més vegades, en properes 
visites veurem més coses». 

A la Seu van veure un vídeo de 
deu minuts de durada que explica 
la història del temple en una sala del 
claustre i van passar per l’Espai Oli-
ba, que guarda restes romàniques 
de la Seu, abans d’entrar a la basíli-
ca, on hi havia uns quants bancs 
precintats davant l’altar de Sant Ho-
norat perquè hi va caure una mica 
de morter coincidint amb l’onada 
de calor de fa uns quants dies. No 
sembla greu, però, per prevenció, 
s’ha restringit la zona afectada.  

«Oportunitats de reforma» 
A la Baixada de la Seu  Cristina Mar-
tínez, el seu marit, la seva filla i els 
seus pares, de Barcelona, s’adreça-
ven cap a la basílica amb la intenció 
de visitar-la. Ell explicava que «hem 
vist el centre, els carrers comercials 
i la rambla». S’estrenaven  com a tu-
ristes a Manresa, on s’havien des-
plaçat expressament per anar a un 
restaurant. «El centre és maco. Hi ha 
oportunitats de reforma de bastants 
edificis que encara li farien més. 
Com que està alçat amb el riu a baix 
hi ha moltes oportunitats», feia no-
tar ell. «Hi ha edificis modernistes 
preciosos», afegia ella. 

n Una estona abans de tancar les 
portes als visitants, el santuari de la 
Cova va rebre la visita del bisbe Ste-
pan Sus, cap del departament de 
migracions pastorals de l’Església 
catòlica ucraïnesa i grega, acompa-
nyat per Volodymyr Kalabishka, 
sacerdot de la nombrosa comuni-

tat ucraïnesa que viu a Sant Joan de 
Vilatorrada, i de l’esposa del darrer. 
Sacerdots ucraïnesos de tot Euro-
pa han fet un retir espiritual en un 
monestir de Tiana i Kalabishka va 
convidar en acabat Sus a visitar 
Sant Joan, on ahir al matí van fer 
una missa, prèvia visita del bisbe 
Romà i de sor Lucía Caram.  

Un bisbe d’Ucraïna s’atura a Sant 
Joan i a la Cova en missió pastoral
G.C. MANRESA

El bisbe Stepan Sus i el sacerdot Volodymyr Kalabishka G.C.

n L’abril de l’any passat, el santuari 
de la Cova va inaugurar els mosaics 
que omplen les capelles laterals de 
l’església i l’entrada, obra de l’artis-
ta i jesuïta eslovè Marko Rupnik i el 
seu equip. El setembre del mateix 
any, la Cova va començar a organit-
zar visites guiades de pagament als 
mosaics en diversos idiomes. Entrar 
a l’església per admirar-los conti-
nua sent de franc. Amb dades apor-
tades per la Cova, el primer trimes-
tre de l’any, un cop recuperada una 
certa normalitat quant a la pandè-
mia, han fet una d’aquestes visites 
guiades 7.800 persones.  

Aquest cap de setmana a la Cova 

hi ha hagut força ambient. Ahir hi 
havia d’arribar un grup de pelegrins 
de la Universitat Loyola de Sevilla 
amb dos professors i 32 alumnes 
procedents de Montserrat, on van 
passar dues nits, que feien el darrer 
tram del Camí Ignasià. A la Cova 
també tenien previst fer-hi dues nits 
i, posteriorment, viatjaran a Barce-
lona, on n’hi farien quatre. Un au-
tocar els havia dut fins a Montserrat 
i els esperaria per anar a Barcelona. 

Mentre ells caminaven, el santu-
ari va acollir un altre grup amb 28 
persones d’Itàlia, Malta, Polònia i el 
Congo, acompanyades per tres je-
suïtes i per un responsable del grup 
de l’obra romana de pelegrinatge 

que també havien fet el Camí Igna-
sià en autocar. Després de Manre-
sa, també amb transport, tenien 
previst visitar Montserrat i despla-
çar-se cap a Barcelona.  

Un cop feta la visita guiada per la 
Cova, inclosa la Coveta i les explica-
cions dels mosaics de Rupnik,  van 

assistir a la celebració eucarística de 
les 12 del migdia, juntament amb 
els feligresos que s’hi van aplegar. 
Els tres jesuïtes que anaven amb el 
grup van presidir la celebració amb 
el jesuïta Josep Maria Bullich, que 
fa vint anys que viu a la comunitat. 

Ahir també va anar a fer una mis-
sa al santuari, que hi fa cada any, un 
grup del Boston College.   

Les visites a la Cova, que es po-
den reservar on-line, es poden fer 
de dimarts a dissabte, a les hores en 
punt. Els matins, de 10 a 11, d’11 a 
12 i de 12 a 1. I, en horari de tarda, 
de 4 a 5, de 5 a 6 i de 6 a 7. Els diu-
menges es pot fer de 10 a 11. Els di-
lluns el santuari és tancat.

Missa al santuari de la Cova de Sant Ignasi, ahir. Entre els feligresos hi havia un grup de pelegrins de diversos països G.C.

El setembre, la Cova va 
començar a organitzar 
visites guiades de 
pagament als mosaics 
en diversos idiomes

El primer trimestre de l’any els mosaics 
de la Cova han rebut 7.800 visites guiades
u Ahir, el santuari esperava un grup de 34 sevillans procedents de Montserrat que hi faran estada dues 
nits uTambé el van visitar 32 pelegrins d’Itàlia, Malta, Polònia i el Congo, que van assistir a la missa
G.C. MANRESA
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6 OPINIÓN
SEGRE 

Lunes, 27 de junio de 2022

“ELS FRARETS se’n van de 
Lleida. Com pot ser? No es pot 
fer res per aturar-ho?” Aques-
tes i altres preguntes se les han 
plantejat aquests dies molts 
lleidatans, com la poeta Rosa 
Fabregat, recent guardonada 
amb el Premi Nacional de Cul-
tura 2022 de la Generalitat, 
quan va trucar-me per telè-
fon tota neguitosa a l’assaben-
tar-se que la província de la 
Immaculada dels Franciscans 
havia decidit tancar amb pany 
i forrellat el convent de Llei-
da, degut principalment a la 
carència de vocacions que no 
permet la viabilitat del relleu 
generacional d’aquest convent 
i d’altres de l’orde. “De veritat 
que ens volen tancar als lleida-
tans el santuari de Sant Anto-
ni de Pàdua? No podem fer-hi 
res els pessebristes?”, reblà la 
Rosa davant un fet que a ella li 
semblava gairebé absurd.

El passat 13 de juny, fes-
ta de Sant Antoni de Pàdua, 
vaig anar com tots els anys 
a aquest santuari per assistir 
a la Missa en honor del Sant, 
que havia de presidir el nostre 
bisbe juntament amb els qua-
tre franciscans del convent. 

Enguany, però, tot i ser festa 
grossa pels nostres frarets, el 
que s’ensumava entre els fidels 
que omplien de gom a gom i 
potser per darrera vegada el 
temple franciscà, no era pas 
sentiments de joia i alegria, 
més aviat tristesa i resignació 
davant l’anunciat tancament. 
Però també s’hi respirava 
agraïment, per tot el bé que 
han fet a Lleida aquests fra-
res. Com va apuntar un emo-
cionat P. Joaquim Recasens a 
l’inici de la celebració: “És la 
festa de Sant Antoni més tris-
ta d’aquests darrers 40 anys.” 

En aquesta trista festa de 
Sant Antoni –per cert, la se-
va imatge llueix el nostre 
fanalet de Sant Jaume a les 
seves mans– tot festejant-lo 
a ell, acomiadàvem amb do-
lor en el cor els nostres fra-
rets, que malauradament dei-
xaran aquest estiu la nostra 
ciutat després de 806 anys de 
presència, que es diuen aviat. 
Aquest apel·latiu carinyós de 
frarets és amb el qual els llei-
datans hem anomenat sempre 
els nostres frares franciscans.

Vaig anar-hi també per 
complir amb l’encàrrec de dir 

unes paraules al final de la ce-
lebració en nom de l’Agrupa-
ció Ilerdenca de Pessebristes, 
entitat tan vinculada amb els 
franciscans per haver estat el 
seu fundador Sant Francesc 
d’Assís qui montà el primer 
pessebre de la història, motiu 
més que suficient perquè els 
pessebristes el tinguem com 
a patró. Així ho vaig fer, fent 
especial menció al costum que 
teníem els pessebristes d’anar 
als frarets a celebrar dues eu-
caristies a l’any: la primera el 
dia 4 d’octubre, festa de Sant 
Francesc, i la segona, el quart 
diumenge d’Advent, en la nos-
tra Jornada de Germanor, a 
tocar de la festa de Nadal. Vaig 
explicar que en totes dues ce-
lebracions el P. Joaquim, amb 
la seva natural espontaneïtat, 
ens rebia i acollia com a guar-
dià del convent, tot dient que 
no ens donava la benvingu-
da als pessebristes, ja que es-
tàvem a casa nostra i que ja 
feia prou de no reclamar-nos 
Rollaltyes com a drets d’autor 
pels nostres pessebres, per allò 
que fou Francesc d’Assís el seu 
creador. 

Certament que aquest con-
vent ha estat sempre la nos-
tra segona casa, després de la 
capella del Peu del Romeu. I 
per als frarets, com a socis que 
han estat fins ara de la nostra 
entitat i com a franciscans, la 

capella de Sant Jaume dels 
Fanalets, la nostra seu social, 
on es fa patent l’expressió del 
Pessebre que inicià Sant Fran-
cesc, ha estat també la seva 
segona casa.

Vaig dir-ho en aquell mo-
ment i ara ho poso negre so-
bre blanc: els frarets deixaran 
Lleida, però el que ha estat fins 
ara el seu convent quedarà al 
carrer Vila Antònia. No vo-
lem pas que es tanqui al culte 
el reeixit i digne santuari de 
Sant Antoni de Pàdua, una de 
les esglésies més boniques que 
tenim a la nostra ciutat, bella-
ment ornada amb les extraor-
dinàries pintures murals del 
recordat pintor lleidatà Víctor 
Pérez Pallarès, representant 
escenes de la vida i miracles 
del Sant. En ell desitgem ce-
lebrar cada 13 de juny com 
fins ara la seva festa, amb pa 
beneït inclòs; alhora que an-
helem siguin els seglars terci-
aris franciscans els que donin 
continuïtat a la presència del 
carisma franciscà. Josep Serra, 
terciari ell, en la seva inter-
venció digué: “Si nosaltres ens 
fem càrrec de continuar amb el 
carisma franciscà en aquesta 
casa, serà també casa vostra.”

És en aquest sentit que vaig 
expressar la nostra voluntat de 
treballar plegats per no perdre 
la que fins ara ha estat la sego-
na casa dels pessebristes llei-

datans. I més quan el pròxim 
2023 ens disposem a celebrar 
l’Any Jubilar Franciscus, en el 
qual els pessebristes d’arreu 
del món commemorarem els 
800 anys del primer pessebre 
que Sant Francesc d’Assís feu 
a la cova de Gretjo. 

Aquesta, però, no serà pas la 
primera vegada que els francis-
cans s’han vist forçats a deixar 
Lleida al llarg d’aquests darrers 
vuit segles. Segons una anti-
quíssima tradició, fonamenta-
da en la història, fou l’any 1216 
quan els framenors vingueren 
a la nostra ciutat, en vida enca-
ra de Sant Francesc, per fundar 
el primer convent franciscà de 
la península Ibèrica. El 1836, 
a conseqüència de la desamor-
tització de Mendizábal, dei-
xaren per primera vegada la 
ciutat per retornar-hi el 1908. 
La segona sortida forçosa tin-
gué lloc el 1936 a l’inici de la 
Guerra Civil, quan cinc dels 
vuit religiosos que formaven 
la comunitat foren assassinats 
i la resta van haver de fugir del 
convent, que seria transformat 
en un hospital improvisat. Pas-
sada la guerra, el 1940 retorna-
ren per segon cop a Lleida per 
refer el culte del santuari i la 
vida religiosa del convent, d’on 
ara hauran de marxar per ter-
cera vegada. Potser també per 
tornar? Tant de bo sigui així.

Pau i bé, frarets!

COLABORACIÓN

Els ‘frarets’ se’n van de Lleida per no tornar?

Vida i destí commou i pertor-
ba el lector. És un exercici de 
gran altura èpica i lírica alho-
ra. L’autor fixa la mirada en la 
vida íntima dels protagonis-
tes: és una novel·la de guerra, 
sí, però al mateix temps una 
novel·la d’amor, una novel·la 
política, el retrat brillant d’una 
humanitat que batega i lluita 
per sobreviure sotmesa a con-
vulsions d’una infinita dure-

sa. En l’obra es posa també de 
manifest l’enrunament moral i 
ideològic del règim estalinista.

Vasili Grossman (Berdit-
xev, 1905-Moscou, 1964) fou 
escriptor i periodista. Va re-
bre formació com a enginyer 
químic, però la seva autèntica 
vocació va ser la literatura. 

A més de corresponsal de 
guerra a Stalingrad, va cobrir 
de primera mà les batalles 

Vasili Grossman: 
La batalla de Stalingrad

LA LITERATURA russa és inexhaurible. Qui havia 
de preveure que aquell jueu-rus malalt de 
tuberculosi enviat pel periòdic Estrella Roja (òrgan 
oficial de l’exèrcit soviètic) com a corresponsal de 
guerra al front de Stalingrad havia d’escriure una 
crònica d’aquells terribles esdeveniments de tan alta 
qualitat que és comparable als cims literaris de 
Guerra i pau i Doctor Zhivago! Estem parlant, és clar, 
de Vasili Grossman i la seva emocionant novel·la 
basada en fets reals Vida i destí. 

TRIBUNA

cruentes de Moscou, Kursk i 
Berlín. El seu testimoni sobre 
els camps d’extermini nazis, 
escrit després de l’allibera-
ment de Treblinka, fou utilit-
zat com a prova en els judicis 
de Nuremberg. Fou admirat 
per Gorki, Babel i Bulgàkov, 
entre altres.

Alguns botons de mostra de 
Vida i destí poden servir per il-
lustrar la riquesa del seu geni:

-“Els camps de concentració 
es van convertir en les ciutats 
de la Nova Europa. Creixien 
i s’estenien amb el seu propi 
traçat, els seus carrers, places, 
hospitals, mercats, crematoris 
i estadis.”

- (El general Tkatxenko): 
“Després va adreçar-se a Kri-
lov: «Tot està al revés, cama-
rada general: el foc flueix com 
aigua i el Volga està cobert de 
flames».”

-“Hi ha l’home, però el seu 
temps s’ha fos... ¿On és el 
temps? No hi ha destí més dur 
que sentir que un no pertany 
al seu temps.”

-“Es recordava d’haver lle-
git alguna vegada en un escrit 

de Kuprin, o en alguna no-
vel·la estrangera, que l’amor 
s’assembla al carbó: quan es-
tà candent, crema; quan està 
fred, embruta.”

-“Kòtikov era incolor; tot 
el que tenia a veure amb ell 
–els seus ulls, els seus llavis, 
fins i tot la veu– no tenia co-
lor. L’absència de color era tan 
pronunciada que es convertia 
en un color inoblidable.”

-Liss (cap de les SS) a Mos-
tovskói, al camp de concen-
tració: “Vostès creuen que ens 
odien, però és només una apa-
rença: s’odien a vostès matei-
xos en nosaltres. Terrible, no 
és cert? Em comprèn?”

-“El misteri dels misteris 
de la guerra, el seu caràcter 
tràgic, consistia en el dret que 
tenia un home d’enviar a la 
mort un altre home.”

-“Sol passar que una cançó 
infantil faci plorar un ancià. 
Però no és per la cançó pel 
que plora l’ancià; aquesta és 
només la clau que obre la seva 
ànima.”

-“La fam, com l’aigua, està 
lligada d’una manera contínua 
i natural a la vida. Com l’ai-
gua, té el poder de destruir el 

cos, arruïnar i mutilar l’ànima, 
anihilar milions de vides.”

-“Ni la desesperació ni l’as-
torament han aconseguit fer 
comprendre que el moviment 
en espiral de la humanitat, en-
cara que allargui els seus girs, 
manté un eix invariable.”

-“Des de la part alta de Sta-
lingrad semblava que la gent 
que travessava el Volga sorgís 
de la boira de l’estepa, escul-
pida en glaç i vent.”

-“Cada època té una ciutat 
que la representa en el món, 
una ciutat que encarna la se-
va voluntat i la seva ànima. 
Durant alguns mesos de la II 
Guerra Mundial aquesta ciu-
tat fou Stalingrad. Però quan 
milers de persones irromperen 
en la ciutat des de l’estepa per 
omplir carrers buits i van en-
cendre’s els primers motors 
de cotxe, la ciutat que havia 
sigut capital del món durant 
la guerra va deixar d’existir.”

Vida i destí de Vasili Gros-
sman, una obra enlluernado-
ra i lúcida sobre els desitjos, 
les pors, les mesquineses dels 
humans, però també sobre el 
seu valor inaudit davant els 
corrents tràgics de la història.

‘Vida i destí’ commou i pertorba el lector. És un 
exercici de gran altura èpica i lírica alhora. L’autor 
fixa la mirada en la vida íntima dels protagonistes

JOAN GANYET I SOLÉ

ARQUITECTE

JORDI CURCÓ

PRESIDENT DE L’AGRUPACIÓ 
ILERDENCA DE PESSEBRISTES
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Un nou diaca permanent
Ara bé, per la gràcia de l’Esperit Sant, alguns dels nostres germans, amb les seves famílies, es
veuen cridats a respondre, seguint l’exemple de Jesús, a aquesta invitació al servei, a la
diaconia (diakonía). Per mitjà del diaconat permanent, en rebre el Sagrament de l’Orde, els
escollits participen en aquesta missió i de la gràcia de Crist, que els configura amb Ell, el
servidor de tots. Assumeixen així, en benefici de tota l’Església, tasques capitals en la litúrgia, la
predicació i l’ensenyament de la Paraula del Senyor, les obres de caritat i l’administració.

Amb un esperit, com va dir Sant Policarp, de ser “misericordiosos, diligents, actuant d’acord amb
la veritat del Senyor que es va fer servidor de tots” (Ad Phil. 5. 2.).Per aquest motiu la nostra
Església diocesana ha decidit que Luis Manuel Pérez Zambrano (Villavicencio –Colòmbia–,
1984) rebi l’ordenació diaconal el diumenge 3 de juliol a la Catedral.

Des del 2021 ell és el director del Departament de Patrimoni del Bisbat de Lleida i durant els
últims anys, juntament amb la seva esposa i la seva filla petita, han estat vinculats i celebren la
fe a la parròquia de Sant Llorenç, on han prestat diferents serveis emmarcats en la litúrgia, la
catequesi i la difusió de la Paraula de Déu. Enmig d’aquesta tasca, en companyia del seu rector
i conjuntament amb la comunitat, ha fet el procés de discerniment. Després de tot això, ha estat
presentat al bisbe perquè sigui ordenat.

Per mitjà de la consagració que rebrà per l’oració i la imposició de mans del bisbe s’unirà a
Crist, que “no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida” (Mt 20, 28), “no pas amb
vista al sacerdoci sinó amb vista al ministeri” (L.G. 29). La seva tasca serà la de ser intèrpret de
les necessitats i desitjos de la comunitat cristiana, com el seu animador per al servei (Ràtio
Fundamentalis, 5).

El que hem dit és fonamental per entendre la feina que durà a terme en Luis a la nostra diòcesi,
que començarà en la seva pròpia família com a espòs i pare, i en la comunitat diocesana com el
col·laborador més pròxim del bisbe i els preveres, servint els fidels amb sol·licitud i amor cristià.
Alhora, en l’àmbit professional –com a doctor en història– en la seva relació amb els seus
companys i amb un comportament ètic cristià donarà testimoniatge de l’Evangeli que s’espera
que assumeixi com a regla de vida. Aquesta ordenació és una oportunitat per renovar la vocació
de servei i testimoniatge pròpia de la nostra fe i recordar els exemples de diaques sants com
Esteve, Felip, Llorenç i Francesc d’Assís.

A més d’encomanar al Senyor la tasca del nou diaca, també li demanarem que ens concedeixi
les vocacions sacerdotals que tant necessitem a la nostra església diocesana.

https://www.segre.com/noticies/opinio/prop_vosaltres/2022/06/26/un_nou_diaca_permanent_175685_1143.html
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J.B.
❘ LLEIDA ❘ “La campana Mònica es-
tà en molt bones mans”, assegu-
ra Josep Carvajal, el fundador 
de Carvajal Campanes d’Alco-
letge, l’empresa lleidatana de 
forja artística, electrificació de 
campanes i rellotges públics, i 
encarregada del bon funciona-
ment del campanar de la Seu 
Vella. I ho afirma amb conei-
xement de causa –gairebé tres 
mesos després que la campana 
Mònica fos traslladada a Àus-
tria per ser restaurada– perquè 
acaba de tornar d’Innsbruck, on 
ha pogut inspeccionar el treball 
que s’està duent a terme amb 
aquest element patrimonial del 
segle XV. “Ara estic més tran-
quil i molt satisfet amb el que 
vaig veure i em van explicar”, 
comenta després de visitar la 
setmana passada l’empresa de 
fosa de campanes Grassmayr 
d’Innsbruck, al Tirol austríac. 
Val a recordar que el mes pas-
sat es van complir vuit anys des 
que aquesta campana de 600 
quilos i datada el 1486 va ser 
despenjada per primera vegada 
del campanar de la Seu Vella 
per a la restauració d’una petita 

esquerda detectada fa més de 
quinze anys i que amenaçava 
de fer-la malbé. Superades totes 
les vicissituds i tràmits al trac-
tar-se d’un element històric d’un 
edifici patrimonial, la campana 
va partir de Lleida a finals del 
mes de març rumb a una de les 
firmes més importants del món 

en fosa i reparació de campanes. 
Josep Carvajal, de 73 anys, ara 
jubilat actiu–el responsable de 
l’empresa ja és el seu fill Marc–, 
no va poder evitar desviar-se 
una mica durant les seues va-
cances per Àustria i Alemanya. 
“Anàvem de Salzburg a Munic 
i vam passar per Innsbruck per 

poder veure com estava la Mò-
nica”, relata. El responsable de 
la firma austríaca, Johannes 
Grassmayr, el va rebre amb els 
braços oberts i li va oferir un 
visita guiada per unes instal·la-
cions que compten fins i tot amb 
un museu de campanes. Li van 
preparar un complet expedient 

sobre el que han fet i el que que-
da encara per fer (vegeu el des-
glossament), tot i que no es van 
atrevir a fixar el calendari per 
a la tornada a Lleida. “Esperem 
que sigui aquest estiu. Ara tinc 
la garantia que sonarà perfec-
ta, com si fos nova!”, assegura 
Carvajal.

Curs d’escriptura creativa    
a l’Ateneu de Tàrrega

LITERATURA ACTIVITATS

LAIA PEDRÓS
❘ TÀRREGA ❘ La Societat Ateneu de 
Tàrrega impulsa el seu primer 
curs d’escriptura creativa, que 
impartirà l’escriptora Montse 
Rubinat entre el 20 de setem-
bre i el 20 de desembre si hi 
ha un mínim de 12 inscrits. La 
presidenta de l’Ateneu, Elisa-
bet Talavera, va destacar que 
“serà una activitat similar a les 
que duen a terme entitats com 
l’Ateneu Barcelonès, amb una 
de les escoles d’escriptura més 

prestigioses”. Rubinat va expli-
car que “aquest curs es dirigeix 
a aquelles persones que vulguin 
començar a dominar les eines i 
tècniques narratives per cons-
truir una història” i va afegir 
que “utilitzarem el llenguatge 
creatiu perquè l’alumne pugui 
forjar el seu estil propi en qual-
sevol àmbit de comunicació”. 
L’objectiu: potenciar les habi-
litats de l’alumne dotant-lo de 
tècniques per realitzar-se en el 
món literari.

El monestir de les Avellanes recupera  
les Jornades d’Història el 7 i 8 de juliol

ESTUDIS ESGLÉSIA

❘ OS DE BALAGUER ❘ El monestir de 
les Avellanes, a Os de Bala-
guer, recuperarà el 7 i 8 de 
juliol les Jornades d’Història 
després de dos anys d’inter-
rupció per la pandèmia. 

L’edició número 11 d’aques-
ta activitat emblemàtica del 
monestir dedicada a la histò-
ria de l’Església i la religiositat 
portarà per títol El monacat, 
més enllà: expansió i missió, 
s. XII-XVI. 

A través d’una desena de 

conferències i debats a càrrec 
d’especialistes de reconeixe-
ment internacional, s’oferirà 
una mirada multidisciplinària 
a qüestions com l’expansió dels 
ordes religiosos, primer en el 
món cristià i després més enllà 
d’Europa, que va tenir un clar 
impacte en els àmbits cultu-
rals, econòmics i intel·lectuals, 
ja que la presència dels religi-
osos era palpable en tota me-
na de contactes, interaccions i 
intercanvis que hi havia entre 

pobles a nivell internacional i 
interètnic. També s’organitza-
rà el Sopar Medieval, que en 
aquesta ocasió descobrirà els 
orígens de la cuina de l’illa de 
Madeira (Portugal) com a punt 
d’interacció de les cultures eu-
ropees, africanes i americanes 
a finals de l’edat mitjana, i la 
cantant lleidatana Carolina 
Blàvia oferirà un concert noc-
turn als jardins del monestir. 
Més informació al web  mones-
tirdelesavellanes.com.

Iceta anuncia que 
Correus repartirà 
el bo cultural, 
sense fixar dates

POLÍTICA CULTURAL

❘ MADRID ❘ El ministre de Cul-
tura, Miquel Iceta, va asse-
gurar divendres que treba-
llen per posar en marxa el 
bo cultural al juliol, encara 
que va evitar concretar da-
tes, i que el repartirà Correus 
per garantir que arribi “fins 
a l’últim indret d’Espanya”. 
Les firmes que vulguin su-
mar-se a aquesta iniciativa 
s’hauran de donar d’alta a un 
registre a internet. Iceta va 
confiar que “siguin moltíssi-
mes” perquè els joves puguin 
gaudir d’aquesta oferta. El 
bo permetrà compres online, 
però els productes hauran de 
ser retirats “presencialment” 
per “evitar que els monopo-
litzin grans plataformes de 
distribució”.

El 86 per cent 
dels títols ven 
menys de 50 
exemplars a l’any

LLIBRES

❘ MADRID ❘ El gran problema es-
tructural del sector del llibre 
és l’excés de novetats: el 86% 
dels títols venen menys de 
cinquanta exemplars a l’any, 
segons un estudi presentat 
divendres a Madrid en el 
XXV Congrés de les Llibreri-
es, que destaca que només 
l’0,1% en ven més de 3.000. 
L’informe també assenyala 
que el 30% dels títols amb 
emmagatzematge no es ve-
nen en menys d’un any i la 
rotació (el temps mitjà que 
tarda a vendre’s cada llibre) 
té una mitjana de sis mesos 
i disset dies. A més, el 80% 
del negoci d’una llibreria es 
fa amb poc més del 20% dels 
títols.

Radiografies  
de l’esquerda  
i de la zona on 
repica el martell

n L’empresa Grassmayr 
ja ha efectuat radiografi-
es a l’àrea de la campana 
afectada per l’esquerda 
–per saber si el proble-
ma és més extens del que 
sembla– i també a la zona 
(el cercle de color blanc a 
la foto) on el martell ha 
repicat durant segles per 
marcar les hores, i després 
els quarts, quan les hores 
van passar a mans de la 
Silvestra, la campana ma-
jor de la Seu Vella. 

“Em van assegurar 
que no hi haurà cap pro-
blema”, segons Carvajal. 
“També han extret mate-
rial per analitzar-lo i po-
der així preparar l’aliatge 
de bronze, coure i estany 
amb el qual recobriran 
l’esquerda”, explica el 
lleidatà. “La firma Gras-
smayr té més que qua-
tre-cents anys d’antiguitat 
i ja són setze generacions 
d’aquesta família dedica-
des a la cura artesanal de 
les campanes”, remarca 
Carvajal, summament sa-
tisfet de la seua visita a la 
Mònica.Josep Carvajal i Johannes Grassmayr, amb la campana Mònica.

JOSEP CARVAJAL

“La campana Mònica de la Seu 
Vella sonarà com si fos nova”
Visita a la foneria a Àustria on es repara aquesta peça del segle XV

PATRIMONI RESTAURACIÓ

EMPRESA GRASSMAYR

La família Grassmayr 
d’Innsbruck fa setze 
generacions que fon i 
restaura campanes
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Sor Lucía Caram i Invulnerables, Premi
Enric Martínez i Julià | NacióManresa
El

Premi Enric Martínez i Julià

, impulsat pel

Centre Sant Pere de Barcelona

, ha estat atorgat en la seva segona edició a la monja manresana

Sor Lucia Caram

i al

projecte #Invulnerables

, impulsat amb la Fundació “la Caixa”, "en reconeixement a la seva tasca a favor de la solidaritat
i justícia social, i la lluita contra la pobresa i l'exclusió social". Després d'un parèntesi per culpa
de la pandèmia, la intenció de l'organització és reprendre el lliurament de manera anual.

Sor Lucia Caram, monja dominica, directora de la

Fundació del Convent Sant Clara

, ha encapçalat el projecte #Invulnerables. El projecte és una iniciativa

contra la pobresa infantil

impulsada per ella mateixa i la Fundació "la Caixa", a través de

CaixaProInfància

i la col·laboració d'

Incorpora

, que aposta per la infància. El programa treballa perquè els infants i les famílies amb risc
d'exclusió social, "tinguin les mateixes oportunitats que els altres, accés a una vida digna i
possibilitats d'èxit personal i social, independentment de la situació i de l'origen". L'objectiu de la
iniciativa és contribuir a "trencar el cercle de la pobresa" que es transmet de generació en
generació mitjançant una eina fonamental: l'educació.

Aquest premi de

caràcter social

té com a objectiu "reivindicar la necessitat de defensar i premiar la feina d'aquelles persones
que, mogudes pel seu

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104110/sor-lucia-caram-invulnerables-premi-enric-martinez-julia


impuls altruista

, defensen de forma activa i discreta els valors humans i personals més universals dins la nostra
societat. La solidaritat, l'ajuda als més necessitats, la integritat personal i cívica, la millora de les
condicions socials, l'accés a la formació, la promoció de la cultura, el suport a joves i nens... Tot
un reconeixement a aquests valors i a la lluita constant i desinteressada d'aquells i aquelles que
els defensen".

Aquest guardó, però, pretén ser també un homenatge a la figura d'Enric Martínez i Julià, el soci
més antic del Centre Sant Pere, mort l'any 2019, que amb la seva entrega i dedicació, va saber
transmetre els mateixos valors que el premi representa. La seva personalitat positiva, solidària,
discreta, humil i tenaç és sinònim d'

humanitat i altruisme

, valors que el premi que porta el seu nom vol ajudar a reivindicar. Un gran reconeixement a tota
una generació de lluitadors que de forma anònima i desinteressada van saber donar i segueixen
donant exemple.

Darrere d'aquesta iniciativa ciutadana hi ha el Centre Sant Pere, una entitat sense ànim de lucre
amb més de

125 anys d'història

i un clar compromís solidari, dinamitzador i integrador. Ubicada al barri de Sant Pere, en ple cor
de Ciutat Vella, aquesta entitat ha estat guardonada amb la

Medalla d'Honor de Barcelona

(2010) "per la seva trajectòria més que centenària d'acció formativa, social i cultural, i pel seu
ferm compromís amb la promoció de l'associacionisme", i amb la

Creu de Sant Jordi

(2017) en reconeixement als seus "125 anys dedicats a la integració de les persones, la
solidaritat i el foment de projectes col·lectius".

A més, aquest segon premi encara té més relleu i significació tant amb la figura d'Enric Martínez
i Julià i el Centre Sant Pere, ja que el centre, després de la Guerra Civil, va ser un espai
d'acolliment perquè els

nens del barri no passessin gana

i on a través de l'educació reglada i no reglada, els infants tinguessin eines per ensortir-se'n.

En la seva primera edició, el Premi Enric Martínez i Julià es va atorgar a

Òscar Camps

, com a fundador i director d'

Open Arms



, així com per la tasca de vigilància i salvament que aquesta ONG duu a terme en l'actual crisi
dels refugiats en el mar Egeu i el Mediterrani Central.

L'acte de lliurament del Premi tindrà lloc el dimecres dia 29 de juny a les 18 hores a l'

Auditori Cullell i Fabra

del Centre Sant Pere de Barcelona (carrer Sant Pere més Alt, 25) i anirà precedit pel debat

La Pobresa infantil al S.XXI. Present i futur

 on participen la pròpia Sor Lucia Caram;

Marc Simón

, subdirector general de la Fundació "la Caixa", i

Laia Pineda

, directora de l'Institut Infància i Adolescència.

Posteriorment, la presidenta sortint

M. Teresa Baltà

i la presidenta entrant del Centre,

Mireia Siles

faran entrega del guardó, una peça escultòrica de

Josep Ginestar

, artista valencià format a París i de reconegut prestigi internacional, que a través de la senzillesa
de línies i la solidesa del ferro ha sabut donar forma artística als valors que es premien.
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Infidels o amb fills sense estar casats, les
famílies reals parlen al papa Francesc
Una parella que ha superat una infidelitat, una de rebutjada per l’ Església per haver tingut fills
abans de casar-se, una altra que va haver de lluitar amb la mort d’una filla, dues refugiades
ucraïneses que han deixat els seus marits al país o una experiència de convivència en el
matrimoni entre dues religions diferents.

Lluny de la majoria d’històries de famílies catòliques que solen arribar al Vaticà, Francesc ha
escoltat aquesta setmana els testimonis de famílies reals, imperfectes, que van explicar les
seves experiències en la inauguració de la Trobada Mundial de les Famílies que se celebra
aquests dies
a Roma.

“El matrimoni no és una formalitat que cal complir”, va dir el Papa, que va
rebutjar el casament per l’“etiqueta”

Jorge Mario Bergoglio s’ha reunit amb famílies de 120 països en un esdeveniment que va crear
Joan Pau II el 1994 després de l’èxit que van tenir les Jornades Mundials de la Joventut i que,
des d’aleshores, se celebra cada tres anys en alguna ciutat del món. Aquesta desena edició
estava prevista per al 2021, però va ser posposada a causa del coronavirus.

L’última havia estat a Dublín, el 2018, que va tancar el Papa davant centenars de milers de
persones. Però aquest cop han optat per una fórmula inèdita, amb una dimensió “multicèntrica i
generalitzada”, en què Roma és seu prin cipal, però cada diòcesi ha pogut promoure una trobada
local per a les seves pròpies famílies. A la
capital italiana han arribat unes 2.000 persones, a més d’unes 50 institucions socials que
asses soren les famílies per resoldre
els seus problemes.

S’han celebrat panels i conferències, per exemple, sobre els primers anys del matrimoni, i ahir
tots van participar en una missa amb el papa argentí. Aquest diumenge Francisco anunciarà
la pròxima ciutat que acollirà la reunió.

En l’obertura, el Pontífex va arribar en cadira de rodes i va escoltar en silenci a en Paul i la
Germaine quan li van explicar la crisi que havien viscut per una infidelitat i per haver malgastat
els diners i com ho havien aconseguit superar. “Veure una família que es trenca és un drama
que no pot deixar-nos indiferents”, va avisar el Papa. També el va impactar el testimoni de la
Serena i en Luigi, rebutjats per la parròquia per tenir tres fills sense estar casats. A ells els va dir
que “el matrimoni no és una formalitat que cal complir”, ja que “un no es casa per ser catòlic amb
l’etiqueta”.

Però potser el moment més commovedor va ser la participació de Zakia Seddiki, que va venir
amb les seves tres filles petites, però sense el seu marit, Luca Attanasio, assassinat l’any passat
a la República Democràtica del Congo, quan era ambaixador italià en aquest país, sense que
les circumstàncies s’hagin aclarit. En Seddiki, marroquí de Casablanca, va posar en relleu que
les seves diferents religions van ser un regal i no un pes en el seu matrimoni. “Vam aprendre,
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pas a pas, a conviure sense jutjar l’altre, perquè sempre vam creure en el mateix Déu que ens
demana, a dos llibres sagrats diferents, que estimem el nostre veí, fem el bé i respectem els
altres”, va afirmar davant el Papa, que havia de viatjar al juliol a la mateixa zona on Attanasio va
perdre la vida, però no hi anirà pels seus problemes de genoll.
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El rostre ocult de l’Església | Maria del Mar
Galceran | Pedagoga. Grup Sant Jordi |
Articles | El Punt Avui
 “Hi ha una Església silenciada, que no treballa pels resultats sinó per compromisos socials i
ètics, sovint silenciada per altres actors socials que cerquen protagonisme 

Maria del Mar Galceran - Pedagoga. Grup Sant Jordi

M’escriu una treballadora social d’un municipi de la demarcació de Barcelona i m’explica el cas
de l’E.A., una senyora de trenta anys natural del Sudan amb dos fills molt petits a càrrec de tres
anys i quatre mesos que estan sense llar. Ella n’és la referent i m’explica que fa dos dies van ser
objecte d’un desnonament exprés i no disposa de xarxa de suport, ni de cap alternativa
habitacional. Ha passat una nit al Cuesb, centre d’urgències i emergències socials de
Barcelona, i ara no té on anar, ni possibilitat que ningú l’aculli. El pare dels fills acaba de sortir
de la presó i hi ha antecedents de maltractament.

Es tracta d’una situació d’extrema vulnerabilitat amb risc en menors molt petits si no es troba
algun recurs residencial i d’acompanyament de manera urgent. Em comenta que des de
l’Ajuntament no poden donar resposta, que no ha trobat cap recurs públic residencial amb plaça
i que si ens en podem fer càrrec al Lloc de la Dona, un centre d’atenció social que tenen les
Germanes Oblates del Santíssim Redemptor al barri del Raval de Barcelona per atendre dones
que viuen en contextos de prostitució. Té referències del treball integral que realitzem i em
suplica que ens puguem fer càrrec de la situació.

Per uns moments quedo astorada per la incapacitat d’una administració pública de donar
resposta a una situació tan greu amb menors pel mig.

Li contesto que, malauradament, no disposem de recurs habitacional, som un centre obert, però
li facilito el nom de cinc recursos amb els quals col·laborem, que sí que disposen de pisos, tots
pertanyents a congregacions religioses diverses, per a dones soles amb fills a càrrec.
Desgraciadament aquesta situació es repeteix molt sovint i en moltes altres circumstàncies.
Administracions que deriven cassos a entitats socials d’Església perquè no els poden atendre. A
vegades per manca de personal, de recursos i també, cal dir-ho, de voluntat. Sovint em pregunto
què passaria si les entitats socials d’Església deixéssim de fer la feina que fem, no únicament
aquí sinó arreu del món. Doncs que la vida, probablement, seria molt més insostenible, injusta i
indigna del que ho és ja ara per a molts. Perquè hi ha un fer discret, ocult, amable i curós que
està sostenint, majoritàriament, la fragilitat i vulnerabilitat de la vida en moltes circumstàncies del
món.

Sí, hi ha una Església silenciada i silenciosa. Silenciada per molts actors i agents socials que de
manera indiscriminada ataquen o releguen a l’oblit qualsevol situació o acció que tingui a veure
amb el cristianisme o la religió, però que sovint acaben caient en la doble moral de demanar els
seus serveis o ajuts per cobrir necessitats o responsabilitats que els pertoquen en el
manteniment del suposat estat del benestar.

Hi ha també una Església silenciosa que defuig tota aparatositat, tot afany de protagonisme, tota
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voluntat d’afirmació personal. Que no cerca l’èxit per a si mateix, sinó el reconeixement i la
promoció del potencial de tota persona malferida. Una Església que s’arremanga i es
compromet des de les trinxeres de la vida, des dels marges de l’existència, i diu a l’E.A., a la
Fàtima, a l’Abdul, a la Joy, la Glory, el Cristian i tants d’altres: “Aixeca’t, pren la teva creu i
camina. Creu en tu perquè jo crec en tu i farem aquest camí plegats fins que te’n surtis.” Una
Església que “no crida ni alça la veu, no la fa sentir pels carrers” (Is 42) però que silenciosament,
sense paraules, sense que ningú li senti la veu, la seva crida s’escampa a tota la terra, el seu
llenguatge l’escolten fins als límits del món (Sl 18). Oblates del Santíssim Redemptor, adoratrius,
redemptoristes, mercedaris, germans de la Creu Blanca, pares blancs, combonians, jesuïtes,
filles de la caritat, franciscanes i franciscans, salesians, carmelites missioneres, i tants d’altres
que són ferment i constructors d’esperança en multiplicitat d’entorns on la vida es veu
permanentment amenaçada. Que no treballen pels resultats sinó pel compromís en iniciar
processos i privilegiar accions que generin dinamismes nous, que ajudin a teixir somnis, a
apoderar les persones i a reconèixer i lluitar pels seus drets. Una Església que no vol ser llum,
perquè la llum ja la porta cadascú al seu interior, sinó interruptor que encengui els llums apagats
en els cors dels sense nom.
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Daniel Ortega vol il·legalitzar les
missioneres de Santa Teresa de Calcuta
El Front Sandinista d’Alliberament Nacional (FSLN) que governa Nicaragua ha presentat un
projecte de llei per anul·lar la personalitat jurídica de 101 organitzacions civils, inclosa
l’Associació Missioneres de la Caritat de l’Ordre de la Mare Teresa de Calcuta, segons informa
l’agència Europa Press aquest diumenge. Daniel Ortega presideix el govern de Nicaragua.

La proposta ha estat presentada pel diputat Filiberto Rodríguez, que va registrar el 22 de juny
passat un projecte de decret que serà debatut al ple el proper dimarts 28 de juny a
l’Assemblea Nacional, segons recull la premsa nicaragüenca. A l’exposició de motius
s’assenyala a l’incompliment de tres lleis: la Llei sobre Persones Jurídiques sense Fins de Lucre
(Llei 147), la Llei Orgànica del Poder Legislatiu de la República de Nicaragua o Llei 606, i la Llei
Contra el Rentat d’Actius, Finançament al Terrorisme i el Finançament a la Proliferació d’Armes
de Destrucció Massiva o llei 977.

Rodríguez ha explicat que aquestes ONG no han presentat els seus estats financers,
tampoc han informat de qui integren les juntes directives, de les donacions prèvies provinents de
l’exterior, documents d’identitat dels seus proveïdors de fons, i no han complert amb la inscripció
com a “agents estrangers”.

Les missioneres de la caritat fa 40 anys que treballen a
Nicaragua

La llista comprèn associacions i organismes civils de tota mena: agropecuàries, mediambientals,
de suport a la joventut, desenvolupament comunitari, religioses, mèdiques, labors de caritat,
drets humans o atenció a la infància. Pel que fa a l’Associació Missioneres de la Caritat, la
publicació Aleteia va denunciar el passat 18 de juny que el govern va clausurar les obres de
caritat d’aquesta organització després de més de quaranta anys de servei als més pobres “com
a part de la intensa cacera que ha emprès el règim en contra de l’Església catòlica per
considerar-la opositora i colpista”, segons Aleteia.

També són a la llista l’Associació Missioneres de la Caritat, la Fundació per al
Desenvolupament Integral del Riu Sant Joan, l’Associació Institut de Mediació Laboral,
l’Associació Nicaragüenc de Suport a Petits Agricultors, l’Associació per a la Promoció i
Defensa dels Drets Humans o la Fundació Nicaragua Aid Fundation. Si aquesta iniciativa
s’aprova, el nombre d’associacions i organismes civils clausurats des del 29 de novembre del
2018 seria de 770.
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Iglesia mexicana dice que en el país corre
un río de sangre por violencia
(Actualiza con nueva información)

Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La Iglesia católica mexicana llamó este domingo al Gobierno a
revisar su estrategia de seguridad, tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de
turistas, ocurridos el pasado lunes en el estado de Chihuahua, y señaló que en el país corre un
río de sangre por la creciente violencia e impunidad.

El lunes, Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín Mora Salazar, de 80, intentaron auxiliar
y brindar protección al guía de turistas Pedro Palma, quien entró en la iglesia huyendo de
personas armadas, por lo cual fueron asesinados.

"El asesinato de los sacerdotes jesuitas refuerza el llamado a examinar la estrategia de
seguridad en México, pues vivimos una ola de violencia histórica: el número de asesinatos en lo
que va del sexenio supera las 122.000 personas", señaló la Arquidiócesis de México en su
editorial del semanario "Desde la fe" de este día.

El órgano católico señaló que es grande el dolor que dejan sus muertes, "pero más grande es el
dolor de saber que son miles de muertos en México".

Además, reprodujo las palabras del representante en México de la Compañía de Jesús, Luis
Gerardo Moro, quien el sábado dijo que "la sangre de Pedro, Javier y Joaquín se une al río de
sangre que corre por nuestro país".

"Queremos justicia y queremos paz. Queremos un México seguro y queremos ver el fin de esta
vergonzosa impunidad. Si en 72 horas lograron recuperarse los cuerpos de 2 sacerdotes y un
laico, y avanzar en las averiguaciones, ¿por qué no hacer esto con tantos y tantos casos
impunes?", dijo Moro.

Este domingo, hubo una misa de cuerpo presente en la comunidad de Creel, en Chihuahua, y
posteriormente los cuerpos de los sacerdotes fueron trasladados a Cerocahui donde serán
velados y mañana lunes sepultados en la misma iglesia donde ocurrió el asesinato.

La Arquidiócesis de México también indicó que la promesa (de las autoridades) de atrapar al
asesino de estos sacerdotes jesuitas ya "no es suficiente", pues atrapar a un líder del crimen
organizado no resolverá la violencia en México".

"Queremos una promesa de un mejor futuro, donde reine la paz y la justicia, donde la impunidad
sea nula y donde las personas puedan caminar seguras por las calles", apuntó.

Recordó que en su más reciente mensaje, los Obispos de México llamaron a un diálogo
nacional con el propósito de emprender acciones concretas que construyan este camino a la
paz.

"Suscribimos este llamado: queremos trabajar en conjunto para construir puentes, dejar atrás la
polarización y reconstruir el tejido social en beneficio de un México mejor", finalizó.
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El sábado, en la misa de cuerpo presente celebrada por la muerte de los sacerdotes jesuitas,
religiosos de esa congregación pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, revisar su estrategia de seguridad y señalaron que el país está invadido por la
violencia.

"Respetuosamente pido, pedimos, señor Presidente de la República, revise su proyecto de
seguridad pública, porque no vamos bien, y esto es clamor popular", dijo el sacerdote jesuita
Javier Ávila, líder de la comunidad en Cerocahui, Chihuahua, durante la misa.

El jueves, López Obrador prometió que se investigará "a fondo" el asesinato de dos sacerdotes
jesuitas y ofreció recompensa por el presunto homicida.

Ese mismo día, autoridades del estado mexicano de Chihuahua, Guardia Nacional y Ejército
mexicano aprehendieron, en el municipio Urique, a César Iván P. P., quien fue identificado como
primo de José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco, y quien está relacionado con los
tres asesinatos. EFE

jmrg/jrh/ics
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En su 80.º aniversario, cabe preguntarse si
la obra de PaulMcCartney es bien conocida

El legadodeTàpies

‘Negre i oli’
Obra de 1982, en técnica mixta
sobre ropa montada sobre tela, de
Antoni Tàpies. 195,5 x 146,5 cm

gún músico en activo ha confe-
sado que conoce mal su obra.
Además, algunos opinadores
detectanenellademasiadoazú-
car. ¿seguro?... Pues yo detesto
el exceso de dulzura en pastele-
ría y en música y, sin embargo,
me encanta la contribución de
McCartney a los Beatles. es ne-
cesariodistinguirmásalláde los
créditos Lennon-McCartney,
quecasinuncasonciertosydes-
pistan. Vamos a ver. Yesterday
es100%McCartneyymeparece
lamejor canción de amor de los
Beatles, por letra y por música.
The fool on the hill y Blackbird
sondosmaravillassuyas,quece-
lebranlalibertad,laresistenciay
la poesía, a pesar de todo lo de-
más. La conexión de los Beatles
conlasarmoníasyconlariqueza
de timbres de la música clásica
esunacontribuciónpersonalde
Paul–ayudadoporGeorgeMar-
tin y otros colaboradores-, y es
sobresaliente en composiciones
con Lennon y los otros como A
day in the life, y en canciones

Los diez años que han transcu-
rridodesde lamuerte deAntoni
Tàpies (Barcelona, 1923-2012) y
de su esposa, Teresa Barba, no
han sido afortunadospara su le-
gado.Paraempezar,lagaleríade
suhijo,ToniTàpies, que seocu-
paba de su difusión, está cerra-
da. Y afirmar que la Fundació
Antoni Tàpies funciona última-
mente a medio gas sería una
mentirapiadosa.Aveces sepre-
sentan exposiciones y activida-
des interesantes, pero la falta de
continuidad, presupuesto y di-
rección es preocupante y la
comparación con el pasado es
negativa. Durante la primera
épocadelafundación,bajoladi-
rección deManuel Borja-Villel,
se presentaron allí muestras es-
pléndidas, como Comunicació
sobre el mur y Celebració de la

mel, y ademásenuncontextode
exposiciones temporales exce-
lentes: Louise Bourgeois, Asger
Jorn, AnaMendieta, cine expe-
rimental, etcétera. Además, en
losúltimosaños ladifusiónde la
obra de Tàpies en galerías bar-
celonesas ha sido escasa. De ahí
la importancia de la exposición
Antoni Tàpies.Matèria i esperit,
quepresentaJordiPascualensu
nuevoyamplio espaciode la ca-
lle enric Granados, hasta final
de septiembre (agosto cerrado).
es una muestra inaugural, que
abre la nueva etapa, más ambi-
ciosa,delagaleríaJordiPascual.
Laselecciónesgenerosaeinclu-
yepinturas engran formato, co-
moNegre i oli (1982),Gran ocell
(1983) o Dues sandàlies (1985),
entre otras, junto aobras de for-
matomenor,perosignificativas,
como la oscura Petita M negra
(1979),Dibuixper laLilithdeJ.E.
Cirlot (1949)oGranull (1992).

Un beatle. el 80.º aniversario
dePaulMcCartney,quesecum-
plió el 18 de junio, ha sido cele-
brado en losmedios de comuni-
cación, a veces con textos acer-
tados. sin embargo, sorprende
que preguntado por sus cancio-
nes favoritas de McCartney, al-

Juan Bufill

a r t e y a r t e s

.

propias de Paul como Eleanor
Rigby y For no one. esta última
merecía estar en la antología ro-
ja y azul de losBeatles, así como
Because, queeradeLennon.
si se otorgasen premios a la

alegría,McCartney ganaríamás
deuno, pormelodía pop, por le-
tra vitalista y por sonido tónico,
con canciones de enamorado
eufórico como I saw her stan-
dingthere yAllmyloving,vacilo-
nas comoDrivemy car o nostál-
gicas como Your mother should
know. el romanticismo de
McCartney tiene su mejor ex-
presión juvenil enAndI loveher
(compuesta con la guitarra de
Harrison, quien no firma la pie-
za), aparece en modo incondi-
cional en Here, there and eve-
rywhere y tiene estupendas va-
riantesmadurasenWecanwork
it outyTwoof us. LosBeatlesno
sedespidieronconLet it be, sino
con la suite de McCartney para
AbbeyRoad, quecontenía, entre
otras joyas, You never give me
yourmoneyyGoldenslumbers.c

Sílvia Oller
Palafrugell

La Fundació Vila Casas dedica al
polifacético artista Josep Maria
subirachs (Barcelona, 1927-2014)
laprimeraexposiciónque sepue-
deverenCatalunyadesdelaanto-
lógica de Mataró del 2001. el es-
cenarioesCanMario,elmuseode
escultura contemporánea de Pa-
lafrugell,queacogeunas80obras,
la mayoría esculturas y dibujos,
aunquetambiénhayuntapiz,rea-
lizados entre 1953 y 1965. un pe-
riodoquepermiteapreciarelpaso
del artista de la figuración expre-
sionistaa laabstracción.
el director de arte de la funda-

ción, Àlex susanna, señala que
“teniendoencuenta la escasísima
presencia de subirachs en nues-
tros museos nacionales, esta ex-
posición es una reivindicación en
toda regla”. La muestra, que se
puede visitar hasta el próximo 27
de noviembre, es la antesala de
una gran retrospectiva que la
Fundació Vila Casas quiere dedi-
carleenel2027, coincidiendocon
elcentenariodesunacimiento.
Los comisarios de la exposi-

ción, Judit subirachs-Burgaya y
RicardMas,destacan la “prolífica
y dilatada” trayectoria del artista
contemporáneo que, a lo largo de
más de sesenta años, realizó más
de 10.000obras.Lahijadel escul-
tor explica que la muestra quiere
“redescubrir” al público a un au-
tor conocido mayoritariamente
por las figuras escultóricas de la
fachadade laPasiónde lasagrada
Família de Barcelona, obra en la
que trabajó durante veinte años,
así comootras obras en el espacio
público y de tipo monumental.
“en estamuestra queremosmos-
traraunsubirachsaescalahuma-
na, centrada en la obra de colec-
cionista”,destaca lacomisaria.
elrelatoexpositivoponeelfoco

entre1954y1956,subirachsvi-
vió y trabajó en Bélgica. en esa
etapa se fue distanciando del ex-
presionismo y la figuración, y su
obra derivó hacia la abstracción,
un proceso visible en obras como
A Celine, el retrato de mujer en
bronce con formas geométricas,
hastaelminimalismologradocon
la figuraDonaa laplatja (1956).
Deesta etapa tambiéndestacan

sus obras religiosas como Ecce
Homo o mitológicas como Èdip y
Antígona. un periodo en que tra-
bajaconhierroyenelquecreaes-
culturas que son combinaciones
de dos omás elementos como te-
rracota, piedra, madera, bronce,
hormigónyhierro.
el recorrido termina en 1965,

año quemarca para subirachs un
puntodeinflexión.“siemprecon-
siderólaobradeartecomounme-
dio de comunicación y le desmo-
ralizaba ver que aquel lenguaje, a
menudo muy críptico, lo estaba
distanciandodeunaparte impor-
tante del público”, dice Judit su-
birachs-Burgaya.c

Una imagen de la exposición
Pere Duran / NORD MEDIA

Unaexposición reivindica al
escultor JosepMariaSubirachs
La Fundació Vila Casas le dedica la primera muestra en veinte años

en un periodo que abraza doce
años. Lasprimeras obrasde la ex-
posición datan de 1953, dos años
después de que subirachs fuera
becado por el institut Francès de
Barcelonapara ir aParís aperfec-
cionarsuformación, loqueleper-
mitió conocer las vanguardias in-
ternacionales e ir abandonando
las formas redondeadas del clasi-
cismopor figurasmásangulosasy
hieráticas.obrascomoCapdedo-
na, de aire picassiano, una santa
eulàlia tallada en piedra, Yerma,
enhomenajeaGarcíaLorcao Eu-
ropa,quequierereflejarlatensión
contenida en europa tras la se-
gunda Guerra Mundial, forman
partedeeseprimerbloque.

“Estaexposiciónesuna
reivindicaciónentoda
regla”,señalaÀlex
Susanna,directordela
FundacióVilaCasas

GUÍA TIEMPO LIBRE

TEATROS
ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
17 de maig «Yo sé Perder de Compañía La Soledad». Més
info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
30 de juny al 3 de juliol «La qualitat de la matèria de Mònica
Muntaner i Janet Parra». Més info: www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE - Avinguda Sarrià 33, Barcelona -
info@aquitaniateatre.es Hotel Saphir de Dij. a Diu. Acció.
Diss.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Del 04/07
Canto jo i la muntanya balla d’Irene Solà, dramatúrgia:
Clàudia Cedó, direcció:Guillem Albà i Joan Arqué. Entrades a
laperla29.cat Del 04/07 1,5h abans de cada funció taquilla

CENTRE ARTS LLIURES 93 458 99 94 fundaciojoanbrossa.cat
El jardí de Lluïsa Cunillé, dirigit Albert Arribas. Del 22/6 al 3/7,
dm 28/6, dc a ds 19h i dg 18h El 23/6 NO hi haurà funció 20€.
Licaó, Apologia del desig De l'11/6 al 3/7 ds 18h i dg 19h10€.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Fins 3 juliol,
Una noche con ella, dj. i dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h;
dg., 18.30 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Dins Grec 2022:
A partir 28 juny Tartufo, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h;
dg., 18.30 h. teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA. (Sèneca, 22. Tel. 932 181 512). Nits
d’humor: Tian Lara "El anticoach". Més info i entrades:
www.jtregina.com

JOVE TEATRE REGINA. (Sèneca, 22. Tel. 932 181 512). Nits
d’humor: Tian Lara "El anticoach". Més info i entrades:
www.jtregina.com

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). Dins Grec
2022: a partir 2 juliol, Immunitat, de dt. a dv., 20 h; dss. 2/07,
només 20 h (resta dss. 18 i 20.30 h), dg., 18 h. lavillarroel.cat
i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Fins al 10 de juliol,
Muerte de un viajante, de dt. a dss., 20 h; dg., 18 h. teatre
romea.cat i promentrada.com

SALA BECKETT. Al final, les visions. Del 29/06 al 31/07. Dc a
Ds 20:30h. Dg 18:30h. Paradís. Del 05 al 22/07. Dt a dv
19:30h. Més info i entrades: www.salabeckett.cat. Carrer de
Pere IV, 228-232. BCN..

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Sala Baixos22: Fins 5 de juny La Peleona presenta Estat
Desgràcia; Sala Àtic22: fins el 5 de juny la companyia Laio-
gurt presenta Goyo. Entrades i info. a www.tantarantana.com

TEATRE AKADÈMIA. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. 934951447
Isadora a l’armari (Grec 2022), de Marc Rosich. Del 29/6
al 3/7. De dx a dg a les 20h. Entrades: teatreakademia.cat.

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. 93 443 39 99.
Memòria de les oblidades Dj 19h. Terapèutic Dj 21h. Elles
#cosasdechicas Ds 21h En Bangkok también hay ratas Dv
20h, ds i dg 18h Compra d’entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN. St Antoni Mª Claret 120. T.93 603 51 61
Monumental Dt, Dc, Dj. 21 h. Tres funcions 1, 2, 3 /07
‘La invasión de los bárbaros’ 07/07 ‘Okupes particulars’
web teatregaudibarcelona.com

TEATRE LLIURE: Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. 02 – GREC
22: Ein Volksfeind [Un enemic del poble] de H. Ibsen dir.
T. Ostermeier / Schaubühne Berlin. 02 i 03/07. Temporada
22/23: entrades ja a la venda! www.teatrelliure.com, taquilles
del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Festival
Grec: Europa Bull d’Indi Gest. Dj. a dss., 19 h; dg., 18 h.
Hamlet de W. Shakespeare. Dv. i dss., 19 h; dg., 18 h. Opening
night de La Veronal. 14, 15 i 16 juliol. Venda entrades temp.
2021-2022 i abonaments temp. 2022-2023: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA: (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
La Brutal presenta Romeu i Julieta. Direcció: David Selvas.
Horaris: Dll., 20.30 h; dc. a dv., 20.30 h; dss., 17.30 h / 20.30
h; dg., 18.30 h. Venda d’entrades a teatrepoliorama.com

EXPOSICIONES DE ARTE
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com
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La legendaria diplomacia vatica-
na ha edificado su relato oficial
sobre una historia de austeridad
en el lenguaje y una cierta ambi-
güedad que permitiesen tender
puentes en situaciones complica-
das. Los silencios de un papa en
momentos de conflicto son una
norma en su historia. La versión
menosbenévola hablaría también
deuna ilusióndeneutralidad inte-
resada para desplegar una exitosa
estrategia de supervivencia de
2.000años. El caso dePíoXII, apo-
dado por algunos elPapa deHitler
y considerado por otros un santo
que hizo todo lo que pudo, es el
mejor ejemplo. La publicación en
línea de los archivos secretos del
Vaticano de ese periodo ordenada
por el papa Francisco esta sema-
na y la aparición de un libro del
historiador David I. Kertzer rea-
bren el debate.

Un Papa en guerra, que se edi-
tará en España a finales de año y
es ya un bestseller en EE UU, no
ha entusiasmado a la Santa Sede.
L’Osservatore Romano, su diario
oficial, publicó una página com-
pleta esta semana asegurando
que las novedades que Kertzer
presenta, especialmente una lar-
ga y secreta negociaciónentreHit-
ler y Pío XII para alcanzar un
acuerdo de no agresión, eran ya
conocidas. “La reacción del Vati-
canoha sido negativa, por desgra-
cia. También hace dos años, cuan-
do publiqué la primera pieza so-
bre los archivos. Representan de
modo erróneo lo que yo digo. No
es verdad, por ejemplo, que estu-
viera contada o se conociese la ne-
gociación entre Hitler y el prínci-
pe. Encontré actas de cosas increí-
bles, nunca conocidas. Es triste
quenopuedanafrontar esta histo-
ria y solo sepan negarla. Nada ha
cambiado, pero esperaba del pa-
pa Francisco otro acercamiento a
este tema. No le interesa”, apunta
al teléfono.

El Vaticano ha publicado esta
semana parte de los archivos del
periodo de Pío XII —que ya se
abrieron hace dos años— que pre-
tenden demostrar que sí ayudó a
judíos. Hay casi 2.700 peticiones
de ayuda entre 1939 y 1948 de fa-
milias y grupos judíos,muchos de
ellos bautizados católicos, que for-
man parte de los 170 volúmenes
de los archivos reservados del
pontificado de Pío XII.

Los nuevos documentos, unos
40.000, atestiguan cómo “entre
los pasillos de la institución al ser-
vicio del Pontífice se trabajaba sin
parar para ayudar a los judíos”,
aseguró el jueves el secretario pa-
ra las Relaciones con los Estados,
Paul Richard Gallagher, ministro
de Exteriores de la Santa Sede.
Muchos de ellos —la mayoría ju-
díos convertidos al catolicismo—
sobrevivieron y la Santa Sede da a
entender que fue por la interven-
ción vaticana.

Eugenio Pacelli llegó al papa-
do tras haber sido el secretario de
Estado de Pío XI, un pontífice in-
cómodo para el fascismo y temi-
do por Hitler. En los últimos años
de su predecesor, el L'Osservatore
Romanopublicó artículos critican-
do la persecución de los católicos
por el nazismo y sembró la discor-
dia en Alemania, donde la mitad
de la población del Tercer Reich
pertenecía a esa confesión. Poco
antes de morir, recuerda Kertzer,

estabadispuesto adenunciar tam-
bién la alianza entre los dictado-
res italiano y alemán.

Pero Pío XII, que recibió un te-
legrama de Hitler cuando fue
nombrado el 2 de marzo de 1939
felicitándole, quiso poner fin a
esas tensiones. Dio orden de ter-
minar con los artículos críticos y
de iniciar unadesescalada que en-
contraría su apogeo con la nego-
ciaciónqueHitlermantuvo con el
papa, justo cuando tenía ya listos
los planes para invadir Polonia.

El elegido fue un tipo con un
inmejorable pedigrí: el príncipe
Philipp vonHessen, yerno del rey
Vittorio Emanuele III y nieto del
emperador Federico III. “La mi-
tad de los ciudadanos del Tercer
Reich eran católicos. El Papa te-
nía mucha influencia en Alema-
nia, pero también en Polonia o

Checoslovaquia. Lo que quería
entonces el Papa era un tratome-
jor a la Iglesia en todas esas tie-
rras. Hitler veía dos problemas
en un acuerdo. Primero, la políti-
ca racial, pero eso para el Papa
no era un problema: nunca dijo
que fuera un obstáculo. Y el se-
gundo era la implicación del cle-
ro alemán en la política, la crítica
por parte del clero de la política
nazi. El Papa dijo que el clero no
se inmiscuiría. ‘Dígame casos y
puedo frenarlos’, le transmitió”,
asegura Kertzer.

Las leyes raciales en Italia, pro-
mulgadas por Mussolini en 1938,
habían ya echado a andar. Y el
Vaticano no se había hecho oír.
Tampoco lo hizo Pacelli pública-
mente cuando el 16 de octubre de
1943 el ejército de ocupación nazi
se llevó a 1.038 judíos del gueto de

Roma a Auschwitz. “Hay que en-
tender que las leyes raciales fun-
cionaban desde antes de la gue-
rra. Y se justificaban, en parte, di-
ciendo que hacían lo que habían
hecho los papas durante siglos pa-
ra evitar el contagio de los judíos.
Los nazis usaron luego esa justifi-
cación durante años. Y en la
Shoah, quienes asesinaban a pe-
queños judíos, eran cristianos. No
eran paganos. Por eso el Papa te-
nía una responsabilidad”, critica
Kertzel.

Pío XII nunca fue filonazi. To-
do lo contrario. Tampoco fue El
Papa de Hitler que pintó John
Cornwell en su libro de 1999. Pe-
ro nunca habló claro en este tema
para no ofender al genocida ale-
mán. “Con las leyes raciales no
protestó porque no era contrario
a ellas. Él no quería que hubiera
aquel exterminio, por supuesto.
Pero tampoco lo denunció, por-
que era tomar parte en la guerra.
El Vaticano poseía en otoño de
1942 gran cantidad de informa-
ción de los asesinatos en masa,
como sabemos ahora por sus ar-
chivos. Pero cuando Roosevelt le
preguntó en esas fechas al Papa si
tenía alguna confirmación, deci-
dieron que hubiera sido darle ins-
trumentos para hacer propagan-
da contraHitler. Y no querían. Co-
mo historiador entiendo su lógi-
ca. Pero presentar a este Papa co-
mo un líder moral es incompati-
ble con aquel comportamiento”.

Un diplomático especial
Las críticas contra su postura lle-
garon en gran medida desde la
propaganda rusa. Pero también
desde filósofos como Emmanuel
Mounier. Muchos insisten en que
Pío XII ayudó a tantos judíos co-
mo pudo promoviendo su acogi-
da en distintos recintos católicos,
como el historiador Enzo Force-
lla enLa resistencia en el convento
(Einaudi, 1999). También sabe-
mos ahora que la Secretaría de
Estado destinó a un diplomático,
Angelo Dell’Acqua, para ocuparse
de estas peticiones con el objetivo
de “dar toda la ayuda posible”. Pe-
ro su silencio fue atronador.

Benedicto XVI frenó su beatifi-
cación dejándolo en un simple
“venerable”. Kertzer cree que el
problema tiene raíces profundas.
“Después de Juan XXIII no hay
ningún cambio. Italia misma no
afronta su historia. Tengo la im-
presión de que los italianos pien-
san que fueron parte de los alia-
dos de la II Guerra Mundial, y no
de Hitler. No hay ni siquiera un
instituto de historia del fascis-
mo”, apunta.

El estilo del Vaticano nunca
han sido las condenas públicas
solemnes a un bando u otro en
determinados conflictos. Tampo-
co hoy es fácil encontrarlas, co-
mo muchos sectores han critica-
do a Francisco. “Los invasores es-
ta vez no son católicos, aunque
utilicen la Iglesia cristiana para
justificar la invasión. Pero lo que
es peligroso es cuando el Papa se-
ñala a la OTAN como correspon-
sable de la guerra. En Rusia, don-
de los medios están controlados
por el Gobierno, le citan ya para
decir que apoya la guerra. Como
Pío XII, ha querido decir cosas
que los dos lados podían citar pa-
ra decir que estaban de su parte.
Es fácil acabar siendo objeto de
propaganda”.

La apertura del archivo vaticano y un nuevo libro reabren
el debate sobre el pontífice que no condenó el Holocausto

Pío XII, un papa entre
la santidad y Hitler

Pío XII recibía en audiencia a una delegación de militares franquistas en el Vaticano en 1939. / AP

DANI VERDÚ, Roma

Partisanos católicos italianos aplaudidos en las calles de Roma, en 1944. / ARCHIVO CICCONI / GETTY

Pacelli cambió la
política de denuncia
de Pío XI, temido
por los nazis

Benedicto XVI frenó
su beatificación
dejándolo en un
simple “venerable”
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La divertida conversa entre la Siri i sor
Lucía: "M'envia al psicòleg" - Regió7
Entre les múltiples peticions i missatges de denúncia que comparteix al seu perfil, la religiosa
també publica en forma de vídeo moments quotidians del seu dia a dia. En l'últim clip penjat al
seu compte d'Instagram, on la segueixen més de 61.000 persones, Caram s'engresca en una
conversació amb Siri, l'assistent de veu d'Apple.

"Escolta Siri, necessito parlar amb tu" comença dient la religiosa des de la terrassa del claustre.
La resposta no tarda a arribar. La popular veu de l'assistent acudeix a la petició i s'escolta a
través de l'altaveu del mòbil de Caram. És en aquell moment quan la manresana expressa a la
intel·ligència artificial que està preocupada.

"Ho sento, ningú hauria d'estar espantat. Parlar amb algú de confiança podria ajudar. Si sents
que estàs en perill, busca ajuda o demanem que truqui al telèfon d'emergències" aconsella
l'assistent en resposta.

Motivada a seguir amb la conversa, la manresana s'acosta l'altaveu a la boca i demana a la Siri
si pot ser la seva psicòloga. La popular assistent es nega a respondre. Caram, que no volia
aturar aquí la conversa, ha seguit bombardejant amb preguntes la veu d'Apple.

"Crec que Siri s'ha enfadat" ha comentat en veure que no obtenia cap resposta de l'altaveu.

El missatge final de l'assistent ha deixat la religiosa bocabadada: "Crec que el que més
necessites ara és parlar amb un ésser humà".

La manresana s'ha pres la resposta amb humor i l'ha compartit aquest diumenge al matí a les
xarxes. A TikTok, el vídeo ja acumula gairebé més de 3.000 visualitzacions.

https://www.regio7.cat/buzzejant/2022/06/26/divertida-conversa-siri-i-sor-67682442.html
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