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Mor el jesuïta Oriol Tuñí, exdegà de la
Facultat de Teologia de Catalunya |
Catalunya Religió
Jordi Llisterri-CR Si algú havia assistit a alguna de les seves classes, cursos o xerrades o llegit
alguns dels seus llibres, adquiria una nova visió de la lectura de l’Evangeli de Joan. El jesuïta
Josep Oriol Tuní ha mort aquest divendres als 84 anys. Era un dels màxims experts i
divulgadors de l’Evangeli de Joan, un dels més complexos de comprendre i interpretar.

El funeral se celebrarà dilluns a les 12h. al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. 

Tuni va ser degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i provincial dels jesuïtes a Catalunya.
Nascut a Canet de Mar el 1938 va entrar a la Companyia de Jesús el 1955. En l’etapa de
formació es va llicenciar en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1964), en Teologia pel
Heythrop College, Oxon, England (1968), i va obtenir el doctorat en Teologia per la Pontificia
Universitat Gregoriana (Roma 1971).

En el món acadèmic a ser degà de la Secció Sant Francesc de Borja de la Facultat de Teologia
de Barcelona (1977-1984), el centre d’estudis dels jesuïtes que posteriorment es va fusionar
amb la Facultat de Teologia de Catalunya. Allà va ser vicedegà (1984-86) i degà durant dos
mandats (2000-2006). Durant el període que no va tenir responsabilitats en la direcció
acadèmica, entre 1988 i 1995, va ser escollit provincial dels jesuïtes de Catalunya (1988-1995).
Com a jesuïta ha estat membre de diversos patronats com la Universitat Ramon Llull, la
Fundació Joan XXIII, la Fundació Vidal i Barraquer, la Fundació Cultural CASP i o ESADE.

Membre de l’Associació Bíblica de Catalunya, de la Asociación Bíblica Española i de
l’Studiorum Novi Testamenti Societas (New Testament Studies), va publicar nombrosos llibres
sobre el Nou Testament i l’Evangeli de Joan.  La verdad os hará libres (Juan 8,32) (1973) recull
la seva tesi doctoral. També es poden destacar El testimoniatge de l’evangeli de Joan (1980),
Jesús y el evangelio en la comunidad joànica, Jesús en comunitat (1987), Las comunidades
joánicas (1988), Escritos joánicos y cartas católicas, en col·laboració amb el també jesuïta
Xavier Alegre, (1995 i reeditat recentment) i L’Evangeli és Jesús (2010).

La seva teologia sempre va posar l’accent en la dimensió comunitària i arrelada al món, en la
qual en el centre sempre hi ha Jesús i el seu amor infinit i il·limitat. També va destacar pel seu
arrelament a la realitat catalana.

Els darrers anys s'ha dedicat intensament a la divulgació i acompanyament de grups amb
conferències i xerrades a tot el territori. Va estar plenament actiu fins fa pocs mesos vinculat a la
comunitat dels jesuïtes de Clot de Barcelona, col·laborant amb Cristianisme i Justicia i va ser
director de la Biblioteca Borja.
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RetornalafiradeSantaLlúcia i
preparemelpessebreambels
petits. El papa Francesc a la
seva carta apostòlicaEl signe
admirabledel pessebre (2019)

escriu sobreel significat i valordelpesse-
brepercelebrar lavingudade l’InfantJe-
sús.“Aqualsevolllocidemoltesmaneres,
elpessebreparladel’amordeDéu,elDéu
que s’ha fet Infant per dir-nos que està a
prop de tot ésser humà, sigui quina sigui
la seva condició” (n. 10). El pessebre és
comunEvangeliviu,queconvidaaposar-
se espiritualment en camí, atrets per la
humilitat d’Aquell que s’ha fet home per
trobar cadahome i cadadona. SantFran-
cesc d’Assís en va ser l’inventor el 1223 a
Greccio (Itàlia)perquèdesitjavacelebrar
la memòria de l’Infant nascut a Betlem i
contemplar el que va patir en la seva vul-
nerabilitat comanen, comva ser reclinat
al pessebre, sobre palles i entre el bou i la
mula. Aquell Nadal, Francesc va experi-
mentarelpessebredeBetlem.Després,el
sacerdot va celebrar la missa, mostrant
l’enllaçentrel’encarnaciódelFilldeDéui
l’eucaristia.Nohi havia figures, ja queho

representaven totsels assistents.
El pessebre manifesta la tendresa de

Déu que, sent el Creador de l’univers,
s’abaixacapalanostrapetitesa.Ésunain-
vitació a sentir i a tocar la pobresa que el
Fill de Déu va triar per a ell mateix en la

seva encarnació i una crida a trobar-lo i a
servir-loambmisericòrdiaenelsmésne-
cessitats. Tota la creació participa de la
vingudadeJesús.Peraixòcol·loquemun
cel estrellat, casetes, un riu, els animals i
elspastors... jaque tota lacreacióesreno-
vaambl’arribadadelMessies.Elsàngels i
l’estrellasónelsenyalquetambéavuisom
cridats a posar-nos en camí per arribar a
la cova i adorar el Senyor. Els pastors són
elsprimers testimonisde la salvació.Ma-
riaés laMarepuríssimaquecontemplael
seufill ielmostraatotselsquevenenavi-
sitar-lo.ÉslaMaredel’alegriaquenotéel
seuFillnomésperaella, sinóquedemana
a tothom que obeeixi la seva paraula i la
posi en pràctica. L’acompanya sant Jo-
sep, pare i custodi de la família, que no es
cansa de protegir-los i que es refugia a
Egiptedavant l’amenaçadespòticad’He-
rodes.VaserelprimereducadordeJesús,
que com a home just sempre confia en la
voluntat de Déu i la posa en pràctica. Els
Reis ens recorden la missió evangelitza-
dora. Venen d’Orient per contemplar
l’Infant i oferir-li els seus dons. Mostren
quetotcreienthadesertestimoni iquees

pot començar a caminar des de lluny per
arribar a Crist. Davant d’Ell comprenen
que Déu guia la història, “derrocant els
poderosos i exalçantelshumils”.
ElpessebrepalpitaquaneldiadeNadal

hi col·loquem la imatge beneïda del Nen.
Aleshores Déu es presenta en un infant
per ser acollit als nostres braços. En la fe-

blesa i en la fragilitat amaga el seu poder
quetothotransforma,iensrevelalagran-
desa del seu amor, que esmanifesta en el
somriure de l’Infant, que estén les seves
manscapatothom.Atotsensabraça ibe-
neeix. Aquestes festes, davant del pesse-
bre,acollimlapaudeJesúsmeditantamb
les figures i tot el que representen i com-
prometem-nosaserconstructorsdepau.

Femunpessebre
per acollir l’infant

El pessebre és com
unEvangeli viu, que
convida a posar-se

espiritualment en camí

DES DE LA DIÒCESI

Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell
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ElpapaFrancescvarebreahiren
una audiència privada a la tren-
tenade seminaristes de la diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat i
Barcelona que estudien al Semi-
nari Conciliar de Barcelona. La
trobada arriba enunmoment en
què escassegen les vocacions re-
ligioses i en què la formació que
reben els futurs sacerdots s’ha
convertit en una prioritat per al
SantPare.
Enaquestsentit,durantl’audi-

ència, que es va celebrar ahir al

matí a la sala Pius IX del Vaticà,
el Papa els va demanar senzille-
sa,humilitatisacrificis.“Déuens
demana sacrifici, sacrifici del
cor, rendint la nostra voluntat,
comEll ens proposa en elGetse-
maní; sacrifici de la sensibilitat
(...)sacrificidel’honra(...)Calas-
pirar a les corones d’espines que
ens identifiquen amb el Senyor.
Aquí hi ha el sacrifici d’assumir
la pròpia creu i començar un ca-
mí, moltes vegades d’abandona-
ment,éselsacrificidelavida”,va
dir el Papa als futurs sacerdots,
que van ser acompanyats pel
rector del Seminari Conciliar,

Salvador Bacardit. No hi era el
cardenal arquebisbe deBarcelo-
naJoanJosepOmellaperquèes-
tava concelebrant la presa de
possessió de l’arquebisbe de Va-
lència, Enric Benavent, però sí
que va voler, a través de les xar-
xes socials, compartir i “convi-
darameditar”lesparaulesqueel
Pontífexvadirigir als seminaris-
tes. Al seu lloc hi havia el bisbe
auxiliar de Barcelona, Javier
Vilanova.
El Papa, que va rebre els estu-

diants en un moment en què es
plantegen canvis i millores en la
formació dels futurs sacerdots

detotelmón,enel seudiscursva
ferunelogialasenzillesa,queels
ha de guiar en la sevamissió. “El
llitdur, l’habitacióestreta, latau-
laescassaipobra,lesnitsalacap-
çalera dels agonitzants, els dies
obrint molt d’hora l’església,
abans que els bars (...)”. El Papa
els va recordar que quan siguin
sacerdots lasevaprimeraobliga-
ció seràunavidad’oració, i elsva
instaraconfrontar lessevesacti-
tuds amb les de la Santíssima-
Verge. “Com estava ella quan
Déu la va cridar? I jo com esta-
va?, amb quin zel em plantejo la
meva futuravida sacerdotal?”."

El papa Francesc durant l’audiència que va celebrar ahir a la sala Pius IX del Vaticà amb els seminaristes catalans
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Amb un emotiu homenatge a
laFloresta,elseubarrid’adop-
ció, Tarragona va acomiadar
ahir el jesuïta Francesc Xam-
mar, que als 89 anys marxa a
Barcelona. L’acte, emmarcat
dins de la II setmana dels
DretsHumans,iorganitzatpel
Comitè de Solidaritat Oscar
Romero, la fundació del qual
vaimpulsarell,esvacelebrara
la plaça del Centre Social del
barri, on es van citar veïns,
amics i col·laboradors per re-
tre homenatge a aquest sacer-
dot pel seu compromís i lluita
a favordelsmésnecessitats.
Fill d’una família benestant,

Xammar va néixer en ple pas-
seig de Gràcia el 1933, però
molt jove va descobrir els bar-
ris de la ciutat i la misèria que
allà hi regnava després de la
guerra.Una cosamolt profun-
da es va rebel·lar dins seu. Als
17 anys, Xammar va decidir
que seria sacerdot. La lluita a
favorde ladignitathumanaha
marcatlasevavida.Vaconver-
tir tota l’herència familiar en
un donatiu. Als anys seixanta
esva instal·lar a laFloresta i va
lluitar per dignificar els barris
que van aixecar els immi-
grants a Tarragona. El seu
compromís el va portar a ser
regidor a la primera legislatu-
ra democràtica. Va fundar el
Comitè Oscar Romero des-
prés de l’assassinat d’aquest
sacerdotdurantunamissaque
ell celebrava a El Salvador. En
aquest país, Guatemala, i en
especialaNicaragua,Xammar
hivapassarmoltsanysajudant
elsmésnecessitats."
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ElPapademana senzillesa i sacrificis
als seminaristes deBarcelona
Una delegació del Seminari Conciliar va ser rebuda ahir al Vaticà

Tarragona ret
homenatgeal
jesuïta i activista
Francesc
Xammar
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Lleida
REDACCIÓ

Lleida va recordar ahir els cinc 

anys de l’espoli que va patir el 
Museu de Lleida l’11 de desem-

bre de l’any 2017, quan la Guàr-

dia Civil va entrar per endur-se les 

44 obres originàries del Monestir 
de Sixena. El camió que s’havia 

d’endur les obres arribava cap a 

les 3.30h de la matinada, escortat 
per la Guàrdia Civil. Al llarg de la 

matinada, centenars de persones 
van anar concentrant-se davant 

les diferents sortides del Museu. 
La majoria d’aquestes persones 

es van concentrar a la part lateral 

i al matí van anar cap a l’entrada 
principal, on els Mossos d’Esqua-

dra van començar a carregar con-

tra els civils per assegurar la sorti-

da del furgó amb les obres. 

No va ser fins passades les 
13.00h quan es va poder comen-

çar a veure com sortien paquets 
amb les obres. Finalment, a les 

14.15h els diversos furgons apar-

cats dins les tanques van comen-

çar a maniobrar per escortar el 

vehicle amb les peces. Entre les 

autoritats que ahir van recordar 

els fets hi ha Miquel Pueyo, al-

calde de Lleida. Al seu compte 

de Twitter, va recordar “Cinc anys 
d’una de les conseqüències més 

dures per a la ciutat de #Lleida de 

l’aplicació del 155, un dels dies 

més tristos -i a la vegada dels que 

vam demostrar dignitat- per a la 

nostra ciutat i el seu patrimoni”. 

Per la seva banda, la platafor-

ma Sijena Sí acusa de “fake news” 
l’exposició que n’ha fet el Museu. 

FOTO: ACN/ El camió que traslladava les peces va ser escortat 

Lleida rememora el cinquè 
aniversari de l’espoli patit 
amb les obres de Sixena

El local social del Ateneu de Tàr-

rega va reunir un nombrós púbic 

en la celebració del tradicional 

Concert de Nadal a càrrec del 

centenari Orfeó Nova Tàrrega. 

Sota el títol Píndola nadalenca, 
la massa coral targarina el cap-

vespre del dissabte 10, va oferir 

un selecte recital de diverses 

cançons tradicionals nadalen-

ques i altres populars, sota la 

direcció d’Albert Cabero. Els as-

sistents premiaren l’audició aca-

bant amb el cant conjunt de Jin-

gle Bells i Feliz Navidad , seguint 

un brindis final per les festes. La 
presidenta del Orfeó Nova Tàr-

rega i alhora de la Societat Ate-

neu, Elisabet Talavera, va oferir 

l’actuació en unes breus parau-

les, remarcant el fet de que en 

aquesta audició es feia la pre-

sentació en públic del nou direc-

tor de la coral Albert Cabero.

L’Orfeó Nova Tàrrega aplega  
nombrosos assistents al seu 
tradicional concert de Nadal

FOTO: Josep Castellà/ Imatge del concert que van interpretar

Artesa de Segre (la Noguera) 
va acollir ahir el seu primer 
aplec sardanista per cloure 
l’any 2022. 

Artesa de Segre
REDACCIÓ

Artesa de Segre va celebrar ahir 

el primer aplec de la sardana al 

pavelló poliesportiu del munici-

pi. El certamen va començar a 

dos quarts de cinc de la tarda i hi 

van participar les cobles la Prin-

cipal del Llobregat i Marinada. 

Aquesta va ser la primera actua-

ció després de dos anys d’atura-

da forçada per la pandèmia del 

coronavirus. En un comunicat, els 

Amics de la Sardana d’Artesa de 

Segre exposen que la celebració 

Artesa de Segre celebra el 
seu primer aplec sardanista 
amb dues cobles convidades

d’aquest primer aplec de la sarda-

na pot comportar la visita de per-

sones que no hi havien anat mai 

i, per tant, una manera d’atraure 

visitants. 

Al mateix temps, per als veïns i 

veïnes del municipi, aquest aplec 

és “una festa que ens permet 
veure que la sardana és una dan-

sa viva on hi participa gent pro-

vinent de tot Catalunya i de totes 

les edats i condicions”.

Durant l’aplec, es van inter-

pretar fins a disset sardanes. Així 
mateix, els assistents van poder 

gaudir de coca i mistela i servei 

de bar. 
FOTO: Amics de la Sardana d’Artesa/ Sardanistes ballant a l’aplec 
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La nova edició del missal català incorpora
per primera vegada textos en la varietat
valenciana | Catalunya Religió
Miquel Codolar –CR Els catòlics catalans van començar a fer servir una nova edició del Missal
Romà el diumenge 27 de novembre. Han estat 22 anys de treballs que han conclòs en un text
que suposa diversos canvis, alguns que afecten al que diuen els fidels durant la missa. Per
primera vegada el Missal aprovat oficialment incorpora textos en la varietat valenciana, el que
podria accelerar els treballs per aprovar el missal en valencià. També podrà ajudar-hi que un
dels qui han treballat els textos ara en vigor és el recentment nomenat arquebisbe de València,
Enrique Benavent, que va participar en la seva redacció com a bisbe de Tortosa.

En parlem amb Joan Baburés, delegat de Litúrgia de Girona i coordinador de la Comissió de
Litúrgica de la Tarraconense, i un dels que ha participat en la redacció de la nova edició,
publicada per l’Editorial Balmes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, amb il·lustracions de
l’artista jesuïta Marko Rupnik.

Per què s’han fet canvis al missal?

Hi ha dues raons, la primera és perquè hi ha una tercera edició del Missal Romà llatí del 2000 i
encara més tard va sortir una nova edició el 2008, anomenada tercera edició esmenada, amb
canvis afegits. Bàsicament són canvis d’oracions revisades, o bé afegits de nous beats o sants
que s’han canonitzat o beatificat darrerament.

I l’altra raó?

És un document de Joan Pau II (Liturgiam authenticam) del 2001 que demanava revisar les
traduccions que s’havien fet després del Concili Vaticà II, la majoria de manera ràpida per tenir
el missal en la llengua del poble, i ser fidels al text original llatí.

La nova edició del Missal Romà és el resultat d'un treball que s'ha allargat 22 anys

I com es fan els canvis del missal?

Hi va haver una comissió encarregada per la Comissió Interdiocesana de Litúrgia que va anar
revisant els textos. Com que han passat una colla d’anys, enmig ha sortit un nou document,
aquest del papa Francesc (Magnum principium), que demana una triple fidelitat: al text original,
a la llengua a la que es tradueix i a la comprensió dels fidels.

I en quins canvis es concreta?

Són diversos. Per exemple en comptes de dir “la noia tindrà un fill” cal que digui “la verge tindrà
un fill”. O en comptes de “confio el meu alè a les vostres mans” ha de dir “confio el meu esperit a
les vostres mans”. N’hi ha d’altres, com el famós qualificatiu dels publicans, que a la primera
traducció es va traduir per cobradors d’impostos. Per tant, s’ha hagut de fer una revisió a fons.

I això qui ho aprova?

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-edicio-missal-catala-incorporatextos-varietat-valenciana
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-tortosa-enrique-benavent-nou-arquebisbe


Hem pogut treure aquesta nova edició després de 22 anys de treballs. Després dels treballs de
revisió hi ha hagut d’haver l’aprovació dels bisbes de Catalunya, de la Conferència Episcopal
Espanyola, la confirmació per part de la Congregació del Culte. El 2020 es va enviar a Roma el
text oficial aprovat pels bisbes que no va tornar fins el 22 de febrer d’aquest any.

Però alguns canvis ja s’han anat afegint sobre la marxa, no?

Es va començar a treballar el text el 2000 i el mateix any ja es va publicar un apèndix que es va
incorporar a la segona edició, amb els canvis més significatius. Enmig també hi va haver el
decret del Papa que demanava que en la consagració del vi en comptes de dir “per a tots els
homes” es digués  “per molts” perquè el llatí diu ‘pro multis’.

“No ens toca inventar la litúrgia, sinó ser fidels al que la santa Església ens demana que fem”

I qui participa a les reunions per fer els canvis?

Ho hem treballat des de la comissió interdiocesana de litúrgia, amb un delegat de cada bisbat de
Catalunya, presidits per el bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, que ha dirigit tot aquest treball
durant tot aquest temps. Tot i que quan es va començar encara hi havia el bisbe Pere Tena que
presidia la comissió. A banda dels delegats hi havia també altres experts, com per exemple
Josep Urdeix, Lluís Prat, Bernabé Dalmau, Ramon Ribera, Jaume Gavarró, Armand Puig...
i molts altres que han intervingut en aquest procés tant llarg. Són 22 anys, moltes reunions. La
responsabilitat final de la revisió és de la comissió interdiocesana de litúrgia.

Algú pot tenir la impressió que s’han fet moltes reunions i pocs canvis.

Bé: Cal aclarir que no es tracta d’un nou Missal. És el Missal que ja vam rebre de la tradició i
que ens ve, bàsicament,  del Concili de Trento, tot i que aquest es formar seguint, per exemple,
l’anomenat missal romanogermànics de Carlemany, i dels sacramentaris de l’antiguitat cristiana
i primigèniament del mateix Nou Testament i dels Evangelis. No és un missal nou, sinó una
nova edició. Si hi havia hagut aquestes revisions del Missal Romà llatí, s’hi havien d’incorporar.
Que siguin petites o poques, no depèn de nosaltres. No ens toca inventar la litúrgia, sinó ser
fidels al que la santa Església ens demana que fem.

Però canvis com “I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica”, que ara es digui “I
en l’Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica”, poden semblar poc significatius.

Fins ara en el text del Credo sempre hem dit que l’Església és una, però els teòlegs, i els
eclesiòlegs i professors de la Facultat de Teologia de Barcelona ens van indicar que calia
canviar-ho perquè quedés més clar que les quatre notes de l’Església són aquestes: Una,
Santa, Catòlica i Apostòlica, com diu el text llatí del credo. Aquí quedava poc clar que hi havia
quatre notes.

Un altre canvi. Ara no direm: “i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església”,
sinó “… i també per al nostre bé i el de tota la seva santa Església.”

És una correcció gramatical. No és que tingui un importància cabdal, però aquest i el del Credo
que hem comentat abans, són els dos únics canvis en allò que pertoca al que han de dir els
fidels.

“Els valencians no tenen encara el missal aprovat, caldria l'aprovació dels seus bisbes i de la



Conferència Episcopal Espanyola i la confirmació de la Santa Seu”

Quin és el canvi més important des del seu punt de vista?

Els canvis més importants són coses d’aquesta mena. Un ja te l’he dit, posar “per molts” on
abans es deia “per tots els homes”. Un altre ha estat afegir la menció a sant Josep en la pregària
eucarística, per exprés manament del Papa. També s’han afegit totes les oracions pels sants
patrons dels bisbats, i els sants canonitzats de nou com sant Pau VI o sant Joan XXIII, i  altres
coses concretes de revisió dels textos. Certament que grans canvis no hi són ni els hem
d’esperar.

Quins són els nous sants?

Deuen ser una vintena. Ara hi trobarem les misses de Maria Mare de l’Església, de sant Gregori
de Narek, de sant Pau VI, dels sants Marta, Maria i Llàtzer, de santa Hildegarda de Bingen, de
santa Faustina Kowalska, de sant Joan XXIII, de sant Joan Dídac Cuauhtlatoatzim, de la
Mare de Déu de Guadalupe, de Loreto i altres... També la missa pròpia de la Mare de Déu dels
Desemparats i de sant Vicenç Ferrer per al territori valencià de la diòcesi de Tortosa. Aquests
s’hi han afegit en valencià.

El missal en valencià resta pendent.

El missal en valencià seria un tema pendent, un altre tema pendent. Quan es va fer el primer
Missal en català, els mallorquins van fer el seu, però a València fins ara no han estat així.
Espero que ara el nou arquebisbe Enrique Benavent ho pugui activar.

Es pot fer missa en valencià a València ara?

Ara poden fer missa en valencià, però no tenen encara el missal aprovat. En va sortir un que va
fer el pare Riutort i que es va publicar ja fa anys, però no és una versió oficial. Caldria que es
faci aquest treball i que rebi l’aprovació dels seus bisbes, de la Conferència Episcopal
Espanyola i la confirmació de la Santa Seu.

I no poden fer servir el català?

A les diòcesis valencianes poden fer servir el català, però caldria, com ja he dit que es faci una
versió valenciana oficial aprovada i admesa per tothom. En tot cas depèn de l’episcopat d’allà.

“El diumenge 27 de novembre no tothom tenia el missa, i això que hi ha un decret dels bisbes
que s'ha de fer servir des d'aquell dia”

És la primera vegada que s’incorpora la variant valenciana en un missal?

En el nostre Missal, sí. Vicenç Ferrer és Vicent Ferrer, per exemple, o hui en comptes d’avui,
entre d’altres. Ara mateix són els dos únics textos propis pel regne de valència. Els textos propis
d’aquestes dues misses. Els va impulsar l’actual arquebisbe de València, Enric Benavent, quan
era bisbe de Tortosa. El nomenament de Benavent a València pot ajudar a normalitzar la qüestió
lingüística en la litúrgia al País Valencià.

I a la Catalunya Nord i l’Alguer?

A l’Alguer, si fan missa en català, ningú els dirà res, però ara mateix no en tinc notícia. Però sí



que a Perpinyà hi havia uns quants mossens que celebraven amb el missal català. A l’Alguer en
tot cas s’hauria de fer la consulta al bisbe del lloc i que ho confirmés la seva conferència
episcopal. No obstant el nostre missal català està aprovat per les diòcesis de parla catalana.

Alguns mossens encara no han rebut la nova edició que en teoria fa dues setmanes que
s’utilitza.

El cas és que el vam enviar a Roma el març del 2020, i el febrer del 2022 va tornar confirmat des
de Roma. Des d’aquest moment les editorials es van posar a treballar, i l’edició va estar
enllestida l’1 de juliol. Des de llavors s’ha anat imprimint. Però també hi ha el treball
d’enquadernació que, pel que sé, es fa amb una tècnica manual artesana. El diumenge 27 de
novembre no tothom tenia el missal, i això que hi ha un decret dels bisbes que s’ha de fer servir
des d’aquell dia. Però, no passa res, amb el vell també es compleix. Ara es van servint els
missals. Però a Girona, per exemple, fins al dia d’avui encara només n’han arribat 20.

I no seria més fàcil tenir la versió digital?

El text ha de ser escrit en algun lloc, pot ser digital i de fet a la llarga tot es té en digital. El text de
la litúrgia de les hores, el breviari, quan es va acabar de vendre l’edició impresa i es va
considerar recuperada la inversió de l’edició se n’ha fet una versió per poder-ho seguir des de
una aplicació de mòbil. El problema és econòmic, si es fa el llibre i no es ven hi ha un problema.
A la litúrgia de les hores, vam deixar passar un parell d’anys i després es va divulgar l’aplicació.
Amb el missal passarà el mateix, però això depèn dels editors.

No es pot fer la missa amb el mòbil?

Sí, no hi ha res a dir. Abans hi havia les sacres, uns textos com una “xuleta” pel mossèn per no
haver de buscar al missal. La tablet no deixa de ser el mateix. Cap problema.

I ja penseu en la quarta edició?

Ara el que esta sobre la taula, que no està encara programat, sinó només emparaulat, és la
revisió dels leccionaris, els llibres amb les lectures de la missa. S’hauran de revisar les
traduccions. Ens hi hem de posar.
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Ha entrat en vigor –des del
primer diumenge d’Ad-
vent, el dia 27 de novem-
bre, que és l’inici de l’any li-
túrgic– la nova edició del
missal romà en català, un
llibre destinat a la celebra-
ció de l’Eucaristia segons
les normes vigents de l’Es-
glésia catòlica romana. Es
tracta de la tercera edició
del missal romà en llengua
catalana de la història.

La revisió d’aquesta ter-
cera edició l’ha fet la Co-
missió Interdiocesana de
Litúrgia de la Conferència
Episcopal Tarraconense
(CET) amb l’ajut d’experts
en litúrgia i sagrada es-

criptura i també experts
en català i en llengües clàs-
siques, i l’han editat de
manera conjunta l’Edito-
rial Balmes i Publicacions
de l’Abadia de Montserrat
(PAM). Des del 1965,
quan es va introduir el ca-
talà a la litúrgia, aquestes
dues editorials han estat
les oficials que han anat

editant els textos litúrgics
a Catalunya. En els dar-
rers anys s’hi ha afegit el
Centre de Pastoral Litúr-
gica (CPL), que, per exem-
ple, és qui s’ha encarregat,
per ordre de l’Episcopat,
d’editar la Litúrgia de les
Hores.

“El nou missal en català
s’havia de fer perquè ja fa

quinze anys que Roma en
va fer una nova edició i,
com és habitual, les noves
revisions es tradueixen a
totes les llengües. En cas-
tellà ja fa cinc anys que es
va fer”, explica el pare Ber-
nabé Dalmau, monjo de
Montserrat, director de la
revista Documents d’Es-
glésia i supervisor d’una

edició anterior del missal
català. Explica Dalmau
que els diferents bisbats
enviaran, majoritària-
ment, el nou missal a les
seves parròquies i sacer-
dots. De moment, el de
Sant Feliu ja ho ha fet i
aquest exemplar ja ha ar-
ribat a l’abadia de Mont-
serrat. ■

aVa començar a fer-se servir el primer diumenge
d’Advent, coincidint amb l’inici de l’any litúrgic

En vigor la nova
edició del missal
romà en català

Mireia Rourera
BARCELONA 

El pare Josep Miquel Baus-
set, monjo de Montserrat, de-
nuncia a Castelló notícies que
el nou missal “serà utilitzat
només (desgraciadament) a
les diòcesis de Catalunya, ja
que als bisbats del País Va-
lència (a excepció de les par-
ròquies del bisbat de Tortosa)
continuarem sense tindre ni
tan sols la primera edició del
missal romà”. Recorda que
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua va traduir el missal al
català “però els nostres bis-
bes el van ignorar”.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

El nou missal romà en català. Un exemplar que ja ha arribat a l’abadia de Montserrat
enviada pel bisbat de Sant Feliu ■ M. ROURERA

3
missals romans s’han traduït
ja al català. Aquest darrer
respon a la nova edició que va
fer Roma fa quinze anys.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A València no
n’ha arribat cap,
de traducció
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Ha entrat en vigor –des del
primer diumenge d’Ad-
vent, el dia 27 de novem-
bre, que és l’inici de l’any li-
túrgic– la nova edició del
missal romà en català, un
llibre destinat a la celebra-
ció de l’Eucaristia segons
les normes vigents de l’Es-
glésia catòlica romana. Es
tracta de la tercera edició
del missal romà en llengua
catalana de la història.

La revisió d’aquesta ter-
cera edició l’ha fet la Co-
missió Interdiocesana de
Litúrgia de la Conferència
Episcopal Tarraconense
(CET) amb l’ajut d’experts
en litúrgia i sagrada es-

criptura i també experts
en català i en llengües clàs-
siques, i l’han editat de
manera conjunta l’Edito-
rial Balmes i Publicacions
de l’Abadia de Montserrat
(PAM). Des del 1965,
quan es va introduir el ca-
talà a la litúrgia, aquestes
dues editorials han estat
les oficials que han anat

editant els textos litúrgics
a Catalunya. En els dar-
rers anys s’hi ha afegit el
Centre de Pastoral Litúr-
gica (CPL), que, per exem-
ple, és qui s’ha encarregat,
per ordre de l’Episcopat,
d’editar la Litúrgia de les
Hores.

“El nou missal en català
s’havia de fer perquè ja fa

quinze anys que Roma en
va fer una nova edició i,
com és habitual, les noves
revisions es tradueixen a
totes les llengües. En cas-
tellà ja fa cinc anys que es
va fer”, explica el pare Ber-
nabé Dalmau, monjo de
Montserrat, director de la
revista Documents d’Es-
glésia i supervisor d’una

edició anterior del missal
català. Explica Dalmau
que els diferents bisbats
enviaran, majoritària-
ment, el nou missal a les
seves parròquies i sacer-
dots. De moment, el de
Sant Feliu ja ho ha fet i
aquest exemplar ja ha ar-
ribat a l’abadia de Mont-
serrat. ■

aVa començar a fer-se servir el primer diumenge
d’Advent, coincidint amb l’inici de l’any litúrgic

En vigor la nova
edició del missal
romà en català

Mireia Rourera
BARCELONA 

El pare Josep Miquel Baus-
set, monjo de Montserrat, de-
nuncia a Castelló notícies que
el nou missal “serà utilitzat
només (desgraciadament) a
les diòcesis de Catalunya, ja
que als bisbats del País Va-
lència (a excepció de les par-
ròquies del bisbat de Tortosa)
continuarem sense tindre ni
tan sols la primera edició del
missal romà”. Recorda que
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua va traduir el missal al
català “però els nostres bis-
bes el van ignorar”.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

El nou missal romà en català. Un exemplar que ja ha arribat a l’abadia de Montserrat
enviada pel bisbat de Sant Feliu ■ M. ROURERA

3
missals romans s’han traduït
ja al català. Aquest darrer
respon a la nova edició que va
fer Roma fa quinze anys.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A València no
n’ha arribat cap,
de traducció
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RetornalafiradeSantaLlúcia i
preparemelpessebreambels
petits. El papa Francesc a la
seva carta apostòlicaEl signe
admirabledel pessebre (2019)

escriu sobreel significat i valordelpesse-
brepercelebrar lavingudade l’InfantJe-
sús.“Aqualsevolllocidemoltesmaneres,
elpessebreparladel’amordeDéu,elDéu
que s’ha fet Infant per dir-nos que està a
prop de tot ésser humà, sigui quina sigui
la seva condició” (n. 10). El pessebre és
comunEvangeliviu,queconvidaaposar-
se espiritualment en camí, atrets per la
humilitat d’Aquell que s’ha fet home per
trobar cadahome i cadadona. SantFran-
cesc d’Assís en va ser l’inventor el 1223 a
Greccio (Itàlia)perquèdesitjavacelebrar
la memòria de l’Infant nascut a Betlem i
contemplar el que va patir en la seva vul-
nerabilitat comanen, comva ser reclinat
al pessebre, sobre palles i entre el bou i la
mula. Aquell Nadal, Francesc va experi-
mentarelpessebredeBetlem.Després,el
sacerdot va celebrar la missa, mostrant
l’enllaçentrel’encarnaciódelFilldeDéui
l’eucaristia.Nohi havia figures, ja queho

representaven totsels assistents.
El pessebre manifesta la tendresa de

Déu que, sent el Creador de l’univers,
s’abaixacapalanostrapetitesa.Ésunain-
vitació a sentir i a tocar la pobresa que el
Fill de Déu va triar per a ell mateix en la

seva encarnació i una crida a trobar-lo i a
servir-loambmisericòrdiaenelsmésne-
cessitats. Tota la creació participa de la
vingudadeJesús.Peraixòcol·loquemun
cel estrellat, casetes, un riu, els animals i
elspastors... jaque tota lacreacióesreno-
vaambl’arribadadelMessies.Elsàngels i
l’estrellasónelsenyalquetambéavuisom
cridats a posar-nos en camí per arribar a
la cova i adorar el Senyor. Els pastors són
elsprimers testimonisde la salvació.Ma-
riaés laMarepuríssimaquecontemplael
seufill ielmostraatotselsquevenenavi-
sitar-lo.ÉslaMaredel’alegriaquenotéel
seuFillnomésperaella, sinóquedemana
a tothom que obeeixi la seva paraula i la
posi en pràctica. L’acompanya sant Jo-
sep, pare i custodi de la família, que no es
cansa de protegir-los i que es refugia a
Egiptedavant l’amenaçadespòticad’He-
rodes.VaserelprimereducadordeJesús,
que com a home just sempre confia en la
voluntat de Déu i la posa en pràctica. Els
Reis ens recorden la missió evangelitza-
dora. Venen d’Orient per contemplar
l’Infant i oferir-li els seus dons. Mostren
quetotcreienthadesertestimoni iquees

pot començar a caminar des de lluny per
arribar a Crist. Davant d’Ell comprenen
que Déu guia la història, “derrocant els
poderosos i exalçantelshumils”.
ElpessebrepalpitaquaneldiadeNadal

hi col·loquem la imatge beneïda del Nen.
Aleshores Déu es presenta en un infant
per ser acollit als nostres braços. En la fe-

blesa i en la fragilitat amaga el seu poder
quetothotransforma,iensrevelalagran-
desa del seu amor, que esmanifesta en el
somriure de l’Infant, que estén les seves
manscapatothom.Atotsensabraça ibe-
neeix. Aquestes festes, davant del pesse-
bre,acollimlapaudeJesúsmeditantamb
les figures i tot el que representen i com-
prometem-nosaserconstructorsdepau.

Femunpessebre
per acollir l’infant

El pessebre és com
unEvangeli viu, que
convida a posar-se

espiritualment en camí

DES DE LA DIÒCESI

Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell
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ElpapaFrancescvarebreahiren
una audiència privada a la tren-
tenade seminaristes de la diòce-
si de Sant Feliu de Llobregat i
Barcelona que estudien al Semi-
nari Conciliar de Barcelona. La
trobada arriba enunmoment en
què escassegen les vocacions re-
ligioses i en què la formació que
reben els futurs sacerdots s’ha
convertit en una prioritat per al
SantPare.
Enaquestsentit,durantl’audi-

ència, que es va celebrar ahir al

matí a la sala Pius IX del Vaticà,
el Papa els va demanar senzille-
sa,humilitatisacrificis.“Déuens
demana sacrifici, sacrifici del
cor, rendint la nostra voluntat,
comEll ens proposa en elGetse-
maní; sacrifici de la sensibilitat
(...)sacrificidel’honra(...)Calas-
pirar a les corones d’espines que
ens identifiquen amb el Senyor.
Aquí hi ha el sacrifici d’assumir
la pròpia creu i començar un ca-
mí, moltes vegades d’abandona-
ment,éselsacrificidelavida”,va
dir el Papa als futurs sacerdots,
que van ser acompanyats pel
rector del Seminari Conciliar,

Salvador Bacardit. No hi era el
cardenal arquebisbe deBarcelo-
naJoanJosepOmellaperquèes-
tava concelebrant la presa de
possessió de l’arquebisbe de Va-
lència, Enric Benavent, però sí
que va voler, a través de les xar-
xes socials, compartir i “convi-
darameditar”lesparaulesqueel
Pontífexvadirigir als seminaris-
tes. Al seu lloc hi havia el bisbe
auxiliar de Barcelona, Javier
Vilanova.
El Papa, que va rebre els estu-

diants en un moment en què es
plantegen canvis i millores en la
formació dels futurs sacerdots

detotelmón,enel seudiscursva
ferunelogialasenzillesa,queels
ha de guiar en la sevamissió. “El
llitdur, l’habitacióestreta, latau-
laescassaipobra,lesnitsalacap-
çalera dels agonitzants, els dies
obrint molt d’hora l’església,
abans que els bars (...)”. El Papa
els va recordar que quan siguin
sacerdots lasevaprimeraobliga-
ció seràunavidad’oració, i elsva
instaraconfrontar lessevesacti-
tuds amb les de la Santíssima-
Verge. “Com estava ella quan
Déu la va cridar? I jo com esta-
va?, amb quin zel em plantejo la
meva futuravida sacerdotal?”."

El papa Francesc durant l’audiència que va celebrar ahir a la sala Pius IX del Vaticà amb els seminaristes catalans
0.,*(&$* !<(9*7*&$6.5&$9.7<(&
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Amb un emotiu homenatge a
laFloresta,elseubarrid’adop-
ció, Tarragona va acomiadar
ahir el jesuïta Francesc Xam-
mar, que als 89 anys marxa a
Barcelona. L’acte, emmarcat
dins de la II setmana dels
DretsHumans,iorganitzatpel
Comitè de Solidaritat Oscar
Romero, la fundació del qual
vaimpulsarell,esvacelebrara
la plaça del Centre Social del
barri, on es van citar veïns,
amics i col·laboradors per re-
tre homenatge a aquest sacer-
dot pel seu compromís i lluita
a favordelsmésnecessitats.
Fill d’una família benestant,

Xammar va néixer en ple pas-
seig de Gràcia el 1933, però
molt jove va descobrir els bar-
ris de la ciutat i la misèria que
allà hi regnava després de la
guerra.Una cosamolt profun-
da es va rebel·lar dins seu. Als
17 anys, Xammar va decidir
que seria sacerdot. La lluita a
favorde ladignitathumanaha
marcatlasevavida.Vaconver-
tir tota l’herència familiar en
un donatiu. Als anys seixanta
esva instal·lar a laFloresta i va
lluitar per dignificar els barris
que van aixecar els immi-
grants a Tarragona. El seu
compromís el va portar a ser
regidor a la primera legislatu-
ra democràtica. Va fundar el
Comitè Oscar Romero des-
prés de l’assassinat d’aquest
sacerdotdurantunamissaque
ell celebrava a El Salvador. En
aquest país, Guatemala, i en
especialaNicaragua,Xammar
hivapassarmoltsanysajudant
elsmésnecessitats."

RELIGIÓ 430 21/-+4)!2' 0-5+% #")!;:)#2;); +%#282-0) )
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ElPapademana senzillesa i sacrificis
als seminaristes deBarcelona
Una delegació del Seminari Conciliar va ser rebuda ahir al Vaticà

Tarragona ret
homenatgeal
jesuïta i activista
Francesc
Xammar
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El martes 13 de diciembre  
se celebra la fi esta de 
santa Lucía de Siracusa. 
Mártir del siglo IV durante 
la persecución de Diocle-
ciano, acusada por un joven 
no correspondido. Según la 
tradición, a la santa le 
habrían arrancado los ojos 
por proclamar fi rmemente 
su fe. Por ello se la conside-
ra la patrona de los ciegos.

La santa rebelde
La mártir a la que 
arrancaron los ojos

En cristiano
¿Qué es el Domingo 
Gaudete?
Hoy se celebra el Domingo 
Gaudete, nombre que recibe 
el tercer domingo de 
Adviento en el calendario 
litúrgico. En latín «gaudete» 
quiere decir «regocijaos», 
«alégrense», «estad 
alegres», y hace referencia a 
la carta de Pablo a los 
fi lipenses, a los que se invita 
a vivir desde el gozo de 
saber que Jesús resucita. 

Desde la sacristía
Celaá y el Papa, más 
que un simple saludo
Francisco se desplazó el 
jueves hasta la Plaza de 
España de Roma para 
venerar a la Inmaculada. 
Allí saludó a la embajadora 
Celaá. Quienes presencia-
ron el acto dicen que fue 
más allá del protocolo para 
conversar con complicidad. 
Eso sí, no logró que entrara 
al palacio Monaldeschi a 
celebrar sus 400 años.

Creíbles
¿Quién es? 
Roberto 
Benigni.
¿Qué hace? 
Cineasta.
¿De dónde viene? 
Este miércoles el Papa 
recibió a Roberto Benigni, 
ganador del Oscar a mejor 
película extranjera en 1998, 
por «La vida es bella». El 
creador defi ne a Jesús 
como aquel que «inventó el 
amor desinteresado, cargó 
con los pecados de todos y 
murió por amor de todos».
Incidencia pública: 
(del 1 al 10): 9.

H
ace unos meses 
Marko Rupnik re-
mataba la obra 
más majestuosa de 
su carrera. Un mo-

saico exterior de 15.000 metros 
cuadrados con 110 escenas bíbli-
cas para la fachada de la no menos 
imponente basílica brasileña de 
Aparecida, el templo que hace 
quince años consolidó al futuro 
Francisco como el referente espi-
ritual e intelectual de la Iglesia la-
tinoamericana. Hoy, este jesuita 
esloveno, aplaudido como uno de 
los genios del arte contemporáneo 
católico, ve salpicada su trayecto-
ria por los andamios oxidados de 
los abusos que tantos desvelos 
está provocando al Papa y que está 
jaqueando la credibilidad de la 
Iglesia universal. 

El escándalo se abonó hace diez 
días, cuando un portal digital ita-
liano destapó las acusaciones de 
agresiones psicológicas y sexuales 
en la década de los 90 por parte de 
la comunidad de monjas eslovena 
Loyola de Lubliana, fundada por 
un religioso del que Rupnik era 
amigo y capellán. Los testimonios 
de al menos nueve consagradas 
mancharían el apreciado currícu-
lum artístico de este sacerdote de 
68 años, que  llega de todos los rin-
cones del orbe católico, con más 
de 130 obras repartidas por todo 
el planeta. Hay quien le ha llegado 
a califi car como el Miguel Ángel 
del siglo XXI. Doctorado en Bellas 
Artes por la Pontifi cia Universidad 
Gregoriana por una tesis sobre el 
signifi cado teológico del arte mo-
derno a la luz de la teología rusa, 
el talento de este teólogo ha sido 
avalado por todos los pontífi ces 
recientes. No en vano, sus manos 
levantaron la capilla Redemptoris 
Mater del Palacio Apostólico Vati-
cano por encargo de Juan Pablo II. 
Y Francisco le confi ó la creación  
de los logos del Jubileo de la Mise-
ricordia que se celebró en 2016 y 
del Encuentro Mundial de las Fa-
milias que se celebró en Roma el 
pasado verano.

Reacción ofi cial
El terremoto virtual provocó que 
este lunes la Compañía de Jesús 
emitiera un comunicado en el que 
admitió una denuncia ante el Di-
casterio para la Doctrina de la Fe 
del Vaticano en 2021. A partir de 
ahí, la Santa Sede abrió su propio 
proceso de ofi cio a la par que en-
cargó a los jesuitas una investiga-
ción preliminar, que a su vez dele-

J. Beltrán. MADRID

Rupnik: el genio del 
mosaico católico, 

en el andamio 
de los abusos

►La denuncia de al menos nueve monjas eslovenas por 
violencia psicológica y sexual cuestiona al jesuita, 

referente del arte confesional contemporáneo
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P
arafraseando el título 
de la célebre novela 
de Ernest Hemin-
gway «¿Por quién 

doblan las campanas?» pode-
mos preguntarnos por quién 
o quiénes llora Francisco, qué 
es lo que provoca las lágrimas 
del Pontífi ce.

Como todo ser humano Jor-
ge Mario Bergoglio habrá llo-
rado en más de una ocasión 
de su larga vida, pero es ex-
cepcional que lo haya hecho 
en público, consciente ade-
más de que cualquiera de sus 
gestos es transmitido al mun-
do entero.

El día de la Inmaculada el 
Papa argentino llegó a los pies 
del monumento que en la ro-
mana Piazza di Spagna con-
memora la proclamación del 
dogma mariano en 1854 por 
el papa Pío IX. Dio lectura a 
una bella plegaria, en la que 
le confesaba a la Virgen que le 
hubiera gustado ser portador 
del agradecimiento por la paz 
en Ucrania; y aquí su voz se 
quebró… dejó de hablar y sus 
ojos se llenaron de lágrimas; 
un silencio absoluto se apo-
deró de la plaza, que algunos 
segundos después se rompió 
con un aplauso liberatorio, y 
Francisco pudo concluir su 
oración.

Finalizada la ceremonia sa-
ludó a un grupo de periodistas 
a los que confesó su dolor, su 
gran dolor por la locura de la 
guerra, que es «una derrota 
para toda la humanidad». Esa 
es la causa de sus lágrimas: el 
martirio de Ucrania, la cruel-
dad de los bombardeos que 
destruyen la vida de un país, 
la fuga obligada de millones 
de personas que abandonan 
sus casas y su tierra, la ame-
naza de una catástrofe nu-
clear con devastadoras con-
secuencias para toda la 
humanidad. Por todo eso llo-
ra el Papa y con él toda la Igle-
sia y los hombres y mujeres de 
buena voluntad esparcidos 
por todo el universo. Lágri-
mas más que justifi cadas, ne-
cesarias y ejemplares.

¿Por quién 
llora el Papa?

Opinión

Antonio Pelayo

JESUITAS ESPAÑA

garon en un religioso español. El 
pasado mes de octubre, Doctrina 
de la Fe cerró el caso por conside-
rarlo prescrito. Sin embargo, la 
congregación ha decidido mante-
ner algunas medidas cautelares 
que se activan al conocerse el caso, 
entre ellas, «la prohibición del 
ejercicio del sacramento de la con-
fesión, de la dirección espiritual y 
del acompañamiento de los ejer-
cicios espirituales». Además, se le 
impiden realizar actividades pú-
blicas sin el permiso de su superior 
de su comunidad local.

Flecos abiertos
Aunque este paso al frente ofi cial 
podría haber zanjado la cuestión, 
ha dejado tras de sí algunos fl ecos, 
como el hecho de que se evite ha-
blar de víctimas y que pudiera dar 

Iglesia» y apostillaba a renglón se-
guido que «hoy con el ‘caso Rup-
nik’ nos aferramos a la ‘prescrip-
ción’ y a esperar que todo pueda 
detenerse ahí. ¿Está el Señor lla-
mándonos a este enfoque?».

Respaldo del general 
Con más prudencia, el prepósito 
general de la Compañía de Jesús, 
Arturo Sosa, también ha salido al 
paso defendiendo las decisiones 
tomadas hasta la fecha. «No ocul-
tamos nada», aseguraba el sacer-
dote venezolano, que deja la puer-
ta abierta a nuevas 
pesquisas: «Las 
medidas cautela-
res se han mante-
nido porque que-
remos ir más allá 
en el tema, ver 
cómo se ayuda a 
todos los involu-
crados».

En una entrevista al portal por-
tugués «7Margens» da un espalda-
razo a Rupnik, defendiendo que 
puede continuar adelante con su 
labor artística: «No está detenido, 
ni ninguna de las medidas afecta 
a su obra. Tiene compromisos ar-
tísticos muy importantes. Puede 
celebrar la Eucaristía, lo que tiene 
prohibido es guiar ejercicios espi-
rituales o confesarse. Esas son las 
medidas, porque tiene que ser 
proporcional a los hechos».

«Las víctimas escuchadas son 
creíbles y su relato es sólido», ase-
vera por su parte Daniele Libano-
ri, jesuita, obispo auxiliar de Roma, 
y responsable de la investigación 
canónica que llevó a cabo la Santa 
Sede. Entre estos testimonios se 
encuentra una religiosa que se ex-
presa en estos términos: «Me obli-
gó a hacer cosas que, de hecho, no 

quería hacer. Usó la violencia, me 
golpeó. En sus ojos, en su voz, es-
taba y está la convicción de que es 
intocable. Abusó de mí, de mi con-
fi anza. Yo era sumisa».

Mientras tanto, Rupnik guarda 
silencio y, de momento, puede 
enfundarse el mono rojo de traba-
jo. En Roma continúa su labor con 
un equipo de artistas de diez na-
cionalidades diferentes en el Taller 
de Arte Espiritual del Centro de 
Estudios e Investigaciones Ezio 
Aletti, a un paso de la basílica de 
Santa María la Mayor. Sin embar-
go, el que fuera fundador de esta 
obra se apartó de la dirección ge-
neral hace más de un año. El pre-
pósito Arturo Sosa ha desvincula-
do que este cese tenga que ver con 
las acusaciones de abuso, sino 
«por razones internas a la organi-
zación del centro, porque llevaba 
mucho tiempo en el puesto y ya 
tenía muchos compromisos con 
el trabajo artístico».

Entre ocres y dorados
Lo cierto es que, con el primer bi-
zantino como referente estético, 
Rupnik y los demás artistas del 
centro han actualizado este len-
guaje catequético visual otorgán-
dole una luminosidad a golpe de 
teselas ocres y doradas. Tal es la 
minuciosidad y simbolismo de 
unas obras que buscan refl ejar la 
universalidad de la fe, que se com-

ponen a partir de 
piedras lo mismo 
de Brasil que de 
Irak, México, Chi-
na o Macedonia. 

En nuestro país, 
su obra más re-
ciente es un en-
cargo de los pro-
pios jesuitas. Son 

ocho capillas del santuario de la 
Cueva de San Ignacio de Manresa, 
que se ha revestido de su arte con 
ocasión de los 500 años de la con-
versión del fundador de los jesui-
tas. Hasta 22 personas de su equi-
po le acompañaron para dar forma 
a los 550 metros cuadrados de mo-
saicos que juegan a ser una pere-
grinación por escenas bíblicas que 
hablan de la impronta del santo 
guipuzcoano.

El estudio de Rupnik también 
fi rma, entre otras obras, el muro 
del altar mayor del Santuario de la 
Santísima Trinidad en Fátima, la 
capilla de la Sucesión Apostólica 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, la iglesia de la Virgen de la 
Cruz del Sur en Australia y la Ca-
pilla de la Sagrada Familia de los 
Caballeros de Colón en Estados 
Unidos.

la sensación de que se esquina el 
problema al señalar que se trata de 
uno entre adultos y no de meno-
res. Además, en paralelo al caso de 
las monjas eslovenas, se habría 
producido otra denuncia de otra 
consagrada italiana. 

El que fuera provincial de los 
jesuitas de la Europa Mediterrá-
nea, Gianfranco Mattarazzo, pare-
ce estar al tanto de estas lagunas: 
«Hay que decirlo: el ‘caso Rupnik’ 
es un tsunami de injusticia, falta 
de transparencia, gestión cuestio-
nable, actividad disfuncional, tra-
bajo personalizado, comunidad 
apostólica sacrificada al líder y 
trato desigual». Con esta lapidaria 
refl exión, Mattarazzo lamentaba 
que la gestión de esta crisis supone 
«un daño mortal a la Orden Jesui-
ta, pero más aún a la Santa Madre 

El jesuita Marko Rupnik y sus 

mosaicos para el santuario de la 

Cueva de Manresa

«Las víctimas son 

creíbles y su 

relato es sólido», 

sentencia el 

obispo Libanori
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Acusen d'abusar de nou monges l'artista
jesuïta que va fer els nous mosaics de la
Cova de Manresa | NacióDigital
Marko Rupnik

, l'artista jesuïta que a principis de 2021 va crear

un conjunt de mosaics per redecorar les vuit capelles del Santuari de la Cova de Manresa

amb la vista posada en el 500 aniversari de l'estada de

Sant Ignasi de Loiola

a la ciutat, aquest 2022, ha estat acusat d'

abusos sexuals, de poder i espirituals

sobre nou monges, moltes de les quals van deixar la vida religiosa arran d'aquests fets, que
haurien passat a

Eslovènia

durant la dècada dels 90 del segle passat, segons han recollit diversos mitjans italians com

La Repubblica

i

Il Messaggero

i ha confirmat la

Companyia de Jesús

en un comunicat.

L'artista, que s'autoanomena el

Miquel Àngel del segle XXI

, ha estat investigat pel

Dicasteri per a la Doctrina de la Fe

, arran d'una denúncia que va rebre sobre "la seva manera d'exercir el seu ministeri". Un cop
rebuda la primera denúncia, en van arribar més, fins a un total de nou. La Companyia de Jesús,
que destaca que "

no hi ha menors involucrats

https://www.naciodigital.cat/noticia/250126/monges-artista-jesuita-mosaics-cova-manresa
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/96369/miquel-angel-segle-xxi-crea-conjunt-mosaics-decorar-vuit-capelles-cova
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/12/05/news/vaticano_marko_rupnik_gesuita_prescritte_accuse_violenza_sessuale-377557911/
https://www.ilmessaggero.it/vaticano/gesuita_abusi_suore_padre_rupnik_wojtyla_vaticano_vittime_donne_cosa_e_successo-7094894.html


" en les denúncies, assumeix que "al menys" nou religioses de la

Comunitat de Loiola de Ljubljana

haurien patit presumptament els abusos de Rupnik mentre hi exercia de capellà.

La investigació de les acusacions van anar a càrrec d'un instructor extern a la Companyia de
Jesús, un

religiós d'una altra congregació

, que va presentar un informe al

Vaticà

, que des de l'inici ha estat informat de les denúncies i de la investigació. Com que han passat
més de 30 anys dels fets, el Dicasteri per a la Doctrina de la Fe ha tancat el cas ja que "ha
prescrit".

Durant el transcurs de la investigació preliminar, la Companyia de Jesús ja va prendre diverses "

mesures cautelars

" contra Rupnik com la "prohibició de l'exercici del sacrament de la confessió, direcció espiritual i
de l'acompanyament dels

Exercicis Espirituals

", a banda de tenir prohibit "participar en actes públics sense el permís del seu superior local".
Aquestes mesures van ser implementades el mateix any 2021, poc després que Rupnik
completés els mossaics de la Cova de Manresa.

Malgrat la prescripció dels fets denunciats, la Companyia de Jesús assegura que aquestes
mesures "

continuen essent vigents a dia d'avui

, com a mesures cautelars, fins i tot després de la resposta del Dicasteri per a la Doctrina de la
Fe".

Segons expliquen els mateixos mitjans italians, l'investigador canònic

Daniele Libanori

considera "

versemblants

" les acusacions de les víctimes contra Marko Rupnik, després que viatgés des de

Roma

a Eslovènia per escoltar-les junt amb altres testimonis. "Les víctimes escoltades són creïbles i el



seu relat és sòlid", va afegir a l'informe.

 

Sant Ignasi en els mosaics de Marko Rupnik a la Cova de Manresa. Foto: Companyia de Jesús

A banda dels mosaics de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, Marko Rupnik té escampada la
seva obra a mig món on és un referent artístic del catolicisme. Bona part d'elles són a Itàlia i
Ciutat del Vaticà, però també en té als Estats Units d'Amèrica, a la seu dels

Cavallers de Colon

, a New Haven, o a Austràlia, a l'

església de la Verge de la Creu del Sud

, a Brisbane.
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Expulsen una professora per interrompre la
pregària dels seus alumnes musulmans
Una professora d’una escola xàrter (concertada) de Pembroke Pines, al comtat de Broward
(Florida), va ser expulsada aquest dijous després d’aparèixer en un vídeo interrompent uns
estudiants musulmans durant el moment de la pregària.

La docent de l’escola Franklin Academy, la identitat de la qual no va ser divulgada,
suposadament és la persona que apareix en una gravació que s’ha fet viral en què es veu uns
nois resant en àrab sobre unes alfombres i a ella dient: «Espera, ¿aquesta és la meva oficina i
tots vostès estan fent màgia?».

@gawpu i literally dont even believe what happened to me is real im still shook.
#muslim #praying #tate #prayer #andrewtate #andrewmuslim #kanye #islam ♬
snowfall - Øneheart & Reidenshi

La mateixa mestra, de qui només es veuen les cames, després trepitja sobre les estores i a prop
de les mans d’un dels joves que practicava les oracions islàmiques. El vídeo publicat el dia
anterior a la xarxa social TikTok es va tornar viral i ha arribat a cinc milions de visites, segons
recull aquest divendres el canal Local 10 News.

Wilfredo Ruiz, del Consell de Relacions Nord-Americanes i Islàmiques, va dir a l’esmentat
canal que el vídeo és «repulsiu» i que les accions de la professora eren un clar cas
d’intimidació.

Si bé el Tribunal Suprem dels EUA ha dictaminat que les escoles públiques no poden fer
oracions oficials, la pregària dels estudiants que no interromp el temps d’instrucció està
protegida per la Primera Esmena.

Notícies relacionades

La direcció de l’escola ha publicat un comunicat en el qual s’informa de l’expulsió de la
professora que, segons el vídeo divulgat, interromp els estudiants durant un moment de pregària
i diu comentaris ofensius.

«Si bé no discutim assumptes de personal, podem compartir amb vostès que la mestra en
qüestió ja no és membre del personal de l’Acadèmia Franklin», ha assenyalat l’escola.
Afegeixen que el centre «no tolera el comportament discriminatori».

https://www.elperiodico.cat/ca/extra/20221211/expulsen-professora-interrompre-pregaria-alumnes-musulmans-dv-79797471
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.

Trieu persones i projectes amb compte. 
Estigueu preparats per avançar sols i 

descobrireu ràpidament qui té un interès perso-
nal en el que feu i qui no.

TAURE 20-IV / 20-V.

Gasteu menys i escolteu més del que 
parleu. No feu promeses impossibles. 

Seguiu una rutina que sapigueu que podeu tirar 
endavant. L’amabilitat evitarà conflictes.

BESSONS 21-V / 20-VI.

La veritat i la precisió són importants, 
independentment de les vostres acci-

ons. La preparació adequada i complir les pro-
meses de principi a fi us conduiran a l’èxit.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.

Les compres impulsives no assoliran les 
expectatives. Sigueu creatius, penseu 

de manera original i desenvolupeu plans rendi-
bles. La indulgència excessiva du al desastre.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.

Les emocions suraran. Abans d’esbom-
bar queixes, mireu de solucionar el 

problema sense demanar ajuda. Feu el millor 
esforç per ajudar els altres i ser divertits.

VERGE 23-VIII / 22-IX.

Mantingueu un perfil baix i canvieu 
només el que calgui. Quedeu-vos a prop 

de casa i compartiu amb les persones que esti-
meu. No deixeu serrells pendents.

BALANÇA 23-IX / 22-X.

Tireu endavant. Com menys temps i 
energia dediqueu a discutir temes de-

licats, millor. Concentreu-vos en la superació 
personal, no a provar de canviar els altres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.

Preneu la ruta més senzilla i canvieu el 
que calgui. Pareu atenció als detalls, són 

importants. No permeteu que les emocions in-
terfereixin amb el vostre aprenentatge.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.

El treball dur valdrà la pena. Mantin-
gueu-vos atents al que és important i 

descobrireu la millor manera d’assolir la meta 
sense afrontar revessos emocionals.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.

Obtingueu aprovació abans de planejar 
alguna cosa amb gent propera. Si actu-

eu amb pressa, afrontareu oposició. Busqueu una 
forma diferent d’usar les vostres habilitats.

AQUARI 20-I / 18-II.

No sigueu tan durs amb vosaltres ma-
teixos. Ja sigui quedant-vos a casa o 

sortint amb algú especial, poseu la tranquil·litat 
primer i gaudiu del que la vida us ofereix.

PEIXOS 19-II / 20-III.

No barregeu emocions i diners o us cos-
tarà car. No cediu davant de ningú que 

intenti empènyer-vos en una direcció que no us 
interessa seguir. No es pot comprar l’amor.

El bisbe Salvador Giménez beneeix  
els Jesusets a la Catedral de Lleida
La Catedral de Lleida va acollir ahir la celebració de la 
missa del tercer diumenge d’advent, presidida pel bisbe 
Salvador Giménez. Al finalitzar l’eucaristia, va tenir lloc 
la benedicció dels Jesusets dels pessebres.

GERARD HOYAS

Taller de manualitats nadalenques dels 
veïns del Turó de Gardeny de Lleida
El col·legi Magí Morera va acollir dissabte un taller de 
manualitats organitzat pels veïns del Turó de Gardeny 
amb motiu de les festes nadalenques. L’activitat va estar 
dirigida tant a petits com grans.

GERARD HOYAS

A la recerca del tronc a Corbins i Tàrrega
L’ajuntament de Corbins va 
organitzar ahir una nova edi-
ció del BuscaTroncs al Parc del 
Riu. Els petits i les seues famílies 
tenien una important missió: 
trobar en la naturalesa el tió, 
el tronc o la soca per portar-los 
a les seues llars i fer-lo cagar 
aquest Nadal. 

L’activitat va començar amb 
una xocolatada. Seguidament, 
la guardaboscos Teri Tronkis va 
entregar el seu tió als nounats 
i va facilitar a la resta de nens 
un mapa en què els indicava el 
lloc on es trobava el seu tronc. 
En total, hi van participar 38 
famílies. La recaptació de l’acti-

vitat es va destinar a La Marató. 
També a Tàrrega, una vintena 
de famílies van participar ahir 
en la recerca del tió al Parc de 
Sant Eloi. Com a novetat, l’itine-
rari es va dividir en dos rutes 
adaptades a les edats dels nens 
i també hi va haver xocolatada 
popular.

GERARD HOYAS

Una família que ahir al matí va participar en el BuscaTroncs al Parc del Riu de Corbins.

GERARD HOYAS

El centre cívic de Pardinyes va ser ahir l’escenari 
d’un bingo solidari que va comptar amb la col·labo-
ració dels comerços del barri. Els diners recaptats 
es van destinar a La Marató.

Els veïns de Pardinyes col·laboren 
amb La Marató amb un bingo solidari

GERARD HOYAS

El duo lleidatà de música i poesia Cantívers, que 
està format per Pep i Ester Masip, va actuar ahir 
al matí al vermut poètic de l’Ateneu La Baula de 
Lleida.

El duo lleidatà de música i poesia 
Cantívers, a l’Ateneu La Baula

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Recapten 400 € per a La Marató amb 
una matinal country a les Borges
Rock Step Country de Lleida va recaptar ahir 400 
euros en benefici de La Marató amb una matinal 
country que va tenir lloc al Pavelló de l’Oli de les 
Borges Blanques.
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Lleida celebra l’aniversari de la

declaració dels drets humans amb 

una Caminada per la Convivència
La iniciativa de la plataforma Integra Lleida va aplegar unes 
150 persones que van fer un recorregut d’onze quilòmetres
Lleida va acollir ahir 
la Integra la primera 
Caminada per la 
Convivència, que va 
comptar amb un recorregut 
d’uns onze quilòmetres.

Lleida
REDACCIÓ

La canalització del riu Segre va 
estar el punt de sortida i arriba-
da de la caminada, una iniciativa 
de la plataforma Integra Lleida 
amb motiu de l’aniversari de la 
Declaració Universal dels Drets 
Humans, a la qual es va sumar 

un grup d’uns 150 ciutadans i 
ciutadanes que van recórrer on-
ze quilòmetres pels camins de 
l’Horta de Lleida amb una mos-
tra de solidaritat amb els col·lec-
tius més desprotegits.

Aquesta iniciativa, que va 
comptar amb la col·laboració 
de GoGoGo Runners, l’Ateneu 
Popular de Ponent i la Paeria, és 
la primera d’aquest tipus que es 
du a terme a la ciutat de Lleida, 
arriba especialment en uns mo-
ments on aquesta convivència 
es posa en risc per determinats 
corrents d’opinió, les quals poc 

contribueixen a la construcció 
d’una ciutat inclusiva.

La caminada, a la qual s’hi 
va sumar la tinent d’alcalde 
Jordina Freixanet, les regidores 
Marta Gispert, Elena Ferre, Án-
geles Ribes i el regidor Jackson 
Quiñonez, es concep no només 
com una activitat ludicoespor-
tiva sinó que és esdeveniment 
ciutadà i defensa dels drets 
dels col·lectius minoritaris de la 
ciutat i en favor de la convivèn-
cia. En acabar la caminada, es 
va fer un tast d’aperitius de tra-
dicions culinàries diverses.FOTO: Núria García / La sortida de la caminada vora el riu Segre

La Plataforma de Veïns de Par-
dinyes, junt amb l’Organització 
de Veïns i d’altres entitats i veïns 
del barri han iniciat una campan-
ya de Nadal amb el lema Salvem 

les cigonyes, rehabilitem les sit-

ges per a usos culturals i no al 

model de macroablerg. Aquests 
eslògans, escrits en cartells i pan-
cartes, és una acció de protesta 
en contra del govern de la Paeria  
per la construcció de l’alberg a 
Pardinyes, el qual els veïns con-
sideren “estrany i enorme, sense 
informes que justifiquin ni la seva 
ubicació, ni l’impacte urbanístic, 
econòmic o social i menys encara 
la seva urgència”. Els missatges es 
van penjar ahir en l’arbre de Na-
dal de la rambla de Pardinyes cus-
todiats per 100 cigonyes fetes de 
forma artesanal en un taller de 
manualitats a càrrec de veïnes i 
veïns del barri. Aquest és el segon 
any consecutiu que els veïns del 
barri de Pardinyes decoren el seu 
arbre de Nadal amb arguments 
que qüestionen l’Equipament Co-
munitari de Múltiples Usos.

Pardinyes 

denuncia la 

construcció de 

l’alberg amb el

seu arbre de Nadal

FOTO: L.M. / L’arbre de Nadal amb el lema ‘Salvem les cigonyes’ a Pardinyes

Compres dominicals a la baixa

Missa i benedicció dels ‘Jesusets’ 

La pluja va castigar els comerços oberts durant la jornada d’ahir 
diumenge. L’Eix Comercial de Lleida van rebre menys clients dels 
esperats perquè fessin les compres dominicals. /FOTO: Núria García

La Catedral de Lleida va acollir ahir al migdia la celebració de 
l’Eucaristia del tercer diumenge d’Advent i, en finalitzar, es va 
celebrar la benedicció dels Jesusets dels pessebres. /FOTO: L.M.
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Més de 400 persones assisteixen al
Pessebre Vivent de Vallgorguina |
NacióBaixMontseny
El centre neuràlgic de

Vallgorguina

va ser l'escenari on aquest dissabte 10 de desembre es va representar el 12è

Pessebre Vivent

, amb la participació més d'una seixantena de figurants del municipi baixmontsenyenc i més de
400 persones de públic que van assistir a l'escenificació nadalenca.  

Organitzat per la Comissió del Pessebre i la col·laboració de l'Ajuntament va tenir lloc a la plaça
de la Vila, on també hi ha la parròquia Sant Andreu, i el seu voltant. L'organització ha expressat
la seva satisfacció per la rebuda que ha tingut l'edició d'enguany i que, a més de consolidat,
s'està convertint en una tradició quan s'acosten les festes de Nadal. La participació ha estat

molt semblant a l'edició de l'any passat

.  

Els visitants que s'hi van acostar van trobar

diferents escenes

com els romans, Herodes, anunciació, naixement, parades de mercat (forner, teles, fuster, fruita,
terrissaire). També pastors i aviram, rentadora i dimonis.  

L'entrada es feia per les escales de l'església i en acabat l'

Ajuntament de Vallgorguina

va oferir coca, vi i refrigeri a tots els assistents.  

 

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/18439/vallgorguina-pessebre-vivent
https://www.vallgorguina.cat/actualitat/noticies/12e-pessebre-vivent-a-vallgorguina.html
https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/17067/vallgorguina-escenifica-pessebre-vivent
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Bisbes, Magisteri i participació dels fidels
Escric a primeries de mes i, quan surti aquest article, potser ja ocuparà la seu gironina un nou
bisbe. Tant de bo! Ara com ara, però, no està nomenat i els gironins correm el perill que acabi
regint la diòcesi un prelat caigut amb paracaigudes, sense cap relació amb la comunitat que ha
de presidir. Per a les diòcesis del Principat –aquesta és l’anomalia– sovint s’han anar a cercar
bisbes a les Illes, a València o a la Franja (?). Faig meva la tesi de l’actual psicologia
sociològica: si una comunitat eclesial no pot oferir un líder, és un fracàs com a comunitat.
Tanmateix, si les meves informacions són bones, aquesta vegada el Nunci volia un bisbe gironí
i... Mentre alguns que s’hi oferien, millor que no ho haguessin fet, d’altres candidats òptims es
feien l’orni. Per això ha sonat per a Girona el nom Romà Casanova, un home nascut a Deltebre i
format a Tortosa, actual bisbe de Vic. Però, es despullarà un sant per vestir-ne un altre?

Quina és la tradició del magisteri en aquest tema? «Ningú sigui donat com a bisbe a aquells que
no el vulguin» (Celestí I, papa). «Qui ha d’estar al capdavant de tots, ha de ser elegit per tots...
La imposició de bisbes no desitjats pot portar que els homes es tornin menys religiosos» (sant
Lleó Magne, papa). Més radical, encara, sant Cebrià: «El poble té el poder d’elegir bisbes
dignes i de recusar els indignes». En l’antiguitat els papes només prenien el paper d’àrbitres
(ratificant l’elecció o fent-la repetir), però no nomenaven mai bisbes ells mateixos. La participació
dels fidels en l’elecció dels bisbes de les seves esglésies va durar molts anys.

El dolorós Cisma d’Orient, quan l’Església arribà a tenir tres papes, va ser resolt pel Concili
ecumènic de Constança el 1414: deposà Benet XIII (el papa Lluna) i Joan XXIII, admeté la
dimissió de Gregori XII i elegí Martí V (1417-31). Però hi ha tres fets desconeguts d’aquell
concili: a) el conciliarisme (el document Haec Sancta pressuposa els concilis ecumènics per
damunt el Papa, cosa refusada posteriorment, des del Laterà V al Vaticà II); b) el Decret
Frequens del 9-X, que obliga al Papa a convocar un concili ecumènic cada deu anys, cosa que
Roma mai no ha tingut en compte; c) les vicissituds del Cisma no acabaren amb Martí V: hi ha
qui parla d’un nou cisma (1438-1448, amb dos papes, Eugeni IV i Fèlix V), ja que per causes
diferents el concili inaugurat a Basilea el 1431, continuà a Ferrara (1437) i acabà a Florència
(1439), sortosament amb la renúncia de Fèlix V i l’elecció, per a l’Església universal, de Nicolau
V (1447-1455). Tanmateix, en la 12a sessió de Basilea (avui s’accepta la legitimitat de les 25
primeres) s’hi prescriu que el papa no té cap dret a reservacions (reserva de nomenaments
determinats), ja que «cada comunitat eclesial ha d’elegir el propi prelat». Malauradament, el
concili posterior, Laterà V (1512-27), deixarà entreveure que en algunes eleccions «el papa ha
de tenir-hi una part important», segons els Conciliorum aoecomenicorum Decreta: Coe-D, 445-
448). Les regalies eren a l’horitzó, encara que el Decret faci aquesta dura advertència: «Els
papes, en el judici de Déu, han de donar compte d’aquells que van promocionar a Esglésies o
monestirs» (Coe-D, 591). Aquell decret de Basilea, signat pel papa, que encara segueix en
vigor, incomprensiblement ha acabat desaparegut (no el trobaran ni al Denzinguer, que recopila
el Magisteri Esclesiàstic).

El concili de Trento va reblar la responsabilitat en el nomenament de bisbes: «Sàpiguen que
pecaran mortalment, fent-se còmplices de pecats aliens, si no elegeixen aquells que consideren
més dignes i útils per a cada església» (CoeD, 735-736). Encara que no digui que el papa hagi
de nomenar tots els bisbes, deixa clar que «si algú diu que els bisbes nomenats pel papa no son
veritables i legítims... sigui anatema» (Denzinguer-Hünermann, 1778).

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2022/12/12/bisbes-magisteri-i-participacio-dels-79843184.html


Seguint la història, doncs, la participació dels fidels en el nomenament de bisbes no ha fet més
que empitjorar. Si a l’Edat Mitjana el clergat i el poble eren subjectes d’elecció (clerus
populusque), aviat, en una societat feudal estratificada, el poble quedà apartat en pro dels
senyors feudals i emperadors, donant lloc a bisbes investits al servei del poder. Gregori VII
(1073-1085) lluità contra els investidures i, malgrat voler que clergat i poble elegissin els seus
prelats, obrí la possibilitat que el metropolità o el papa es reservessin unes eleccions que, si no
podien tornar al poble, almenys volia prendre de les mans dels poders públics, (Monumenta
Germania Historica, Ep. Sel. II,2, pàg 482). Aquestes reservacions van degenerar i pervertir-se
fins a concedir als monarques la provisió de bisbats a canvi de favors polítics o econòmics.
Llavors els grans senyors convertiren els bisbats en autèntiques prebendes o regals (regalies)
per amics o familiars (amb bisbes nomenats als 10 o 12 anys). Aquestes regalies expliquen
l’aparició de bisbes gal·licans al segle XVIII, tots a la mida del rei de França, i de bisbes
exclusivament provinents de la noblesa al segle XIX. Quan se’n queixà Rosmini a Les cinc
llagues de l’Església (1832), fou condemnat a l’Índex. El concili Vaticà II acabà amb les regalies
i demanà a les autoritats que renunciessin espontàniament als drets adquirits.

Davant d’aquest panorama, cal dir, almenys, que l’actual manera de nomenar bisbes –el Vaticà
té una denominada Congregació per als Bisbes, de la qual forma part el cardenal Omella com
forma part del Suprem Tribunal de la Signatura Apostòlica des del 2017– pot ser legítima, però
no és fidel a la tradició eclesiàstica. La pròpia autoritat eclesiàstica, per evitar el risc d’escoltar la
feligresia, es passa pel forro el seu propi magisteri. I això que l’actual Dret Canònic reconeix que
un principi electiu democràtic no seria cap desviació; es limita a dir que el papa «nomena
lliurament els bisbes o confirma aquells que han estat legítimament elegits» (c. 377).

Una comunitat eclesial incapaç d’elegir un bisbe entre els seus membres és un fracàs? Vaig
tenir ocasió de manifestar-ho en un sopar el 2019 a l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan
José Omella. «La qüestió és més complexa», em va respondre. Pocs dies després (maig 2019),
es nomenà per a la seu tarragonina Joan Planellas i Barnosell. Almenys era català. A Terrassa
fou nomenat Salvador Cristau el 2021, ja bisbe auxiliar, format a Toledo. El 3 de gener del 2022
fou nomenat per Solsona, Francisco Simón Conesa, nascut a Elx, doctor en Filosofia i Teologia
per la Universitat de Navarra (Opus Dei). Ara tenim sis bisbes catalans formats a València,
Aragó, Toledo i Navarra. Una situació del tot anòmala mentre s’escatainen mots com
«participació» i «sinodalitat». No sé què passarà Girona i, aviat, Barcelona (Omella, nascut el
1946, ha complert els 75 anys), però els fidels, en el futur, hem de tenir-hi alguna cosa a dir.
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El nou calendari de Montserrat recull
fotografies de l'Obra del Cançoner Popular
que va guardar Massot | Catalunya Religió
Abadia de Montserrat Ja es pot adquirir a través de la botiga digital de Publicacions de l'Abadia
de Montserrat el nou calendari 'Serra d'Or' per al 2023. Enguany, el calendari recull les
fotografies recollides a Caçadors de cançons, el llibre de l'arxiver i monjo de Montserrat Josep
Massot sobre l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. 

Des de Montserrat asseguren que la publicació del calendari és un homenatge a "tots aquells
qui van fer possible l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya" i a Josep Massot, qui va dedicar
"molts anys de feina i d'entusiasme". 

Una documentació cedida a l'Abadia de Montserrat

L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya es va fundar a Barcelona el 1922 amb la intenció de
recollir la música popular dels Països Catalans. L’entitat va ser creada pel mecenes Rafael
Patxot i Jubert i patrocinada per l’Orfeó Català, amb la cooperació d’altres entitats.

Gràcies a un treball de camp sistemàtic el Cançoner Popular de Catalunya va reunir una
col·lecció de materials que el 1936, quan la Guerra Civil el va interrompre, superava els 40.000
documents.

Rafael Patxot s’exilià a Suïssa amb una part del material recopilat, i una altra part va restar a
Barcelona. Patxot havia deixat instruccions clares adreçades als seus descendents per tal que
els materials no es posessin a disposició del públic fins que la situació política no fos estable, a
fi de garantir-ne la integritat i la conservació. A començament dels anys 90, els nets de Rafael
Patxot van cedir tota la documentació a l’Abadia de Montserrat.

És en aquest punt quan, Josep Massot, que va morir aquest 24 d'abril, va classificar i descriure
tot el material, en tant que conservador de l’arxiu de l'Abadia de Montserrat. Del seu llibre
Caçadors de cançons s’han extret totes les fotografies que il·lustren aquest calendari i que
formen part del material recollit pels missioners.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nou-calendari-montserrat-recull-fotografies-obra
https://abadiamontserrat.cat/calendari-2023/
https://www.pamsa.cat/calendari-serra-dor-2023-1172872630001/
https://www.pamsa.cat/cacadors-de-cancons-9788491911630/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-pare-massot-puntal-aportacio-montserrat
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SOCIETATBAGES
Regió7 

n Bages Turisme ha senyalitzat 
els tres camins de pelegrinatge 
que connecten la muntanya de 
Montserrat amb el Bages a través 
d’un panell informatiu situat en 
un punt amb molta visibilitat del 
passeig de Montserrat, a tocar del 

cremallera, l’oficina de turisme i 
la zona on hi ha les parades de 
mató. L’objectiu és oferir als visi-
tants de Montserrat informació 
sobre el Camí Oliba, el Camí Igna-
sià i el Camí de Sant Jaume, que 
passen per la muntanya de Mont-
serrat i continuen fins a diferents 
punts de la comarca del Bages. La 
informació s’ofereix en català, 
castellà i anglès, i va acompanya-
da de fotografies d’altres punts 
d’interès. A més, s’ha incorporat 
aquests tres camins en la senya-
lització pròpia de la muntanya de 

Montserrat, en el punt on s’inici-
en aquests recorreguts. 

El monestir de Montserrat és 
un dels principals atractius turís-
tics de Catalunya, que rep cada 
any (amb xifres d’abans de la pan-
dèmia) uns 2 milions de visites. 
És, doncs, una gran porta d’entra-
da a la comarca del Bages i un es-
pai idoni per captar públic i do-
nar-li a conèixer l’oferta turística 
que té la comarca, en aquest cas a 
públic tant nacional com interna-
cional interessat en el senderisme 
i pelegrinatge. 

Aquest panell informatiu pre-
tén també inspirar i connectar els 
visitants de Montserrat amb la co-
marca del Bages, per això s’hi in-

clouen fotografies que ensenyen 
el seu atractiu i diversos punts 
d’interès que es connecten a tra-
vés d'aquests tres camins.

El Bages senyalitza els camins 
de pelegrinatge a Montserrat

REDACCIÓ. MANRESA

u Es tracta del Camí Oliba, 
l’Ignasià i el de Sant Jaume, 
que passen pel santuari i la 
comarca

Panell instal·lat al passeig d’entrada a Montserrat BAGES TURISME

n Els Mossos d’Esquadra van in-
formar ahir que el 30 de novem-
bre passat van detenir tres homes 
per pertinença a un grup criminal 
que s’havia especialitzat en roba-
toris a escoles. Un dels centres on 
havien actuat, en aquest cas de ca-
ràcter lúdic, és ubicat a Sant Frui-
tós de Bages, tot i que no se n’ha 
facilitat més concreció. La resolu-
ció del cas té la peculiaritat que la 
detenció es va portar a terme  
quan els integrants de la banda in-
tentaven fugir del país en taxi. Els 
arrestats tenen entre 31 i 44 anys i 
se’ls acusa de com a mínim 22 ro-
batoris amb força en escoles, cen-
tres esportius i establiments co-
mercials, entre els quals hi havia 
el de Sant Fruitós. Els detinguts, 
que sumen 88 antecedents polici-
als pels Mossos, van passar a dis-
posició del jutjat d’instrucció nú-
mero 4 de Manresa, que va decre-
tar presó provisional per a tots 
tres. La investigació continua 

oberta i no es descarta poder atri-
buir més fets delictius al grup cri-
minal. 

Els detinguts s’havien especia-
litzat en la tècnica del butró (feien 
un forat a la paret per accedir als 
immobles). La seva activitat delic-
tiva es va desenvolupar en dues 
fases, una a la primavera i la sego-
na a la tardor. Durant la primera, 
es van centrar en centres lúdics 
d’una mateixa franquícia. Així, 
entre el 19 de maig i el 2 de juliol 
van fer quatre robatoris en cen-
tres, un dels quals era el de Sant 
Fruitós de Bages, però també a 
Tarragona, Girona i Lleida. En 
aquell moment també van come-
tre robatoris en un total de quatre 
empreses. 

Durant la segona fase, els in-
vestigats haurien comès 14 roba-
toris més, entre el 16 d’octubre i el 
26 de novembre. En aquesta eta-

pa, es van centrar principalment 
en centres escolars i de formació 
i n’haurien arribat a robar en una 
desena. En el mateix període, 
haurien participat en robatoris a 
tres centres esportius i un altre en 
una empresa. 

En aquesta segona fase van se-
leccionar els seus objectius entre 
escoles i centres esportius de 
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, principalment al Vallès Occi-
dental i Barcelona, així com a 
Reus. 

El modus operandi 
Els investigadors estimen que els 
diners i els objectes sostrets tenen 
un valor estimat de 31.000 euros. 
Encara no s’ha pogut fer, però, una 
valoració econòmica en relació 
amb els danys produïts als centres 
i empreses afectats.  

Segons la informació facilitada 

pels Mossos d’Esquadra, els 
danys provocats són importants 
ja que els investigats feien forats a 
les parets o sostres, esbotzaven 
portes de despatxos i trencaven  
vidres. 

El grup triava principalment 
escoles i centres esportius i lúdics, 
ja que, usualment, i de manera es-
tacional, disposen de diners en 
efectiu i d’aparells electrònics de 
fàcil venda i transport. 

Per accedir-hi gairebé sempre 
ho feien mitjançant un butró en 
un lateral de l’immoble o al sos-
tre. L’especialització del grup que-
dava palesa en el fet que a la pri-
mavera es van dedicar, principal-
ment, a cometre robatoris amb 
força en empreses d’una mateixa 
tipologia, segons explica la poli-
cia catalana. 

Els Mossos han indicat que la 
investigació no va ser senzilla per 

la gran mobilitat del grup i la gran 
multiplicitat de fets a diferents de-
marcacions catalanes. En aquest 
sentit, el grup no dubtava a canvi-
ar les rutines, la residència o, fins 
i tot, a marxar de Catalunya de 
manera temporal per dificultar-
ne la investigació. 

Malgrat tot, els investigadors 
van poder determinar que el grup 
estava format per cinc persones i 
que s’havia establert a Barcelona. 

En taxi amb 19.000 euros 
El dia 30 de novembre els investi-
gadors van establir un dispositiu 
de localització i detenció dels in-
tegrants del grup quan van tenir 
coneixement que tres dels mem-
bres tenien intenció de marxar del 
país en direcció a França. La ràpi-
da gestió policial va permetre de-
tenir els tres homes a Barcelona 
quan intentaven desplaçar-se en 
taxi fins a Perpinyà, des d’on havi-
en de fugir cap al centre d’Europa, 
i amb un botí de 19.000 euros. 

Detenen tres membres d’una 
banda que robava en escoles i 
que havia actuat a Sant Fruitós
u Els arrestats van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 
quatre de Manresa, que va decretar presó provisional per a tots ells

REDACCIÓ. SANT FRUITÓS/BARCELONA

Els integrants de la 
banda van ser detinguts 
quan intentaven fugir a 
França en taxi i amb 
19.000 euros a sobre

n Iban Hortal serà el nou cap de 
llista de la formació Compromís 
amb Sant Joan a les properes elec-
cions municipals. Hortal és regi-
dor des del 2015 i el portaveu del 
grup municipal des del mes de 
juny passat després de la renúncia 
d’Albert Marañón, que va encap-

çalar la llista a les eleccions del 
2019. Per als militants i simpatit-
zants de Compromís, aquesta ex-
periència a l’Ajuntament, la seva 
implicació en la vida social del mu-
nicipi i bagatge professional han 
estat «garantia de la seva prepara-
ció i que coneix les necessitats i els 
reptes a afrontar com a poble». 

Iban Hortal té 47 anys i és pare de 
dos fills. És enginyer tècnic indus-
trial i treballa en una empresa del 
sector del metall, des de fa uns 
quants anys com a director d’ope-
racions. Ha estat voluntari en di-
verses associacions com Voluntà-
ries Mediambientals, i coneix de 
prop la vida esportiva del munici-

pi. Hortal s’ha mostrat agraït al 
grup per la confiança, i assegura 
que entoma el repte «disposat a 
treballar de valent». Per a Hortal, 
«Compromís hem demostrat tot el 
mandat que tenim propostes con-
cretes per posar al centre les per-
sones, els serveis fonamentals com 
l’educació i la sanitat, i entomar 
reptes urgents com les polítiques 
mediambientals. Tenim les pro-
postes, tenim la capacitat d’arribar 
a acords per aprovar-les, ara volem 
tenir l’oportunitat d’executar-les i 
fer-les realitat».

Iban Hortal serà cap llista de Compromís 
amb Sant Joan a les municipals del maig
REDACCIÓ. SANT JOAN DE VILATORRADA

Iban Hortal

Per accedir als 
immobles on robaven 
feien servir el mètode 
del butró, rebentaven 
parets, sostres i portes
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En muchos hogares tarraconen-
ses ya se ha colocado el pesebre. 
Este tradicional elemento navi-
deño es una recreación del naci-
miento de Jesucristo a través de fi-
guras y escenografía que suelen 
pasar de generación en genera-
ción. Una tradición que puede 
que se esté perdiendo. 

Mientras, hay quiénes van un 
poco más allá. Es el caso de la 
Associació Pessebrista de Tarra-
gona, que recupera su tradicio-
nal exposición de dioramas en la 
cripta de la iglesia de Sant Anto-
ni de Pàdua tras dos años sin po-
derse celebrar por la pandemia. 

 El presidente de la asociación, 
Josep Maria Borrut, explica que, 
pese a todo, no han parado. «En 
2020 hicimos una exposición en el 
patio del ayuntamiento y el año 
pasado hicimos talleres», recuer-
da. Ahora, vuelven a casa con la 
inquietud de saber si tendrán la 
misma cantidad de visitantes que 

en ediciones anteriores. «En los 
últimos dos años, la gente ha en-
contrado otras aficiones», apun-
ta Borrut. 

Pero ellos siguen el pie del ca-
ñón. En la construcción de los 
trece dioramas expuestos han 
trabajado 24 personas. No es ta-
rea fácil ni tampoco rápido. El 
presidente confiesa que «desde 
que se termina la traca de Santa 
Tecla, ya estamos trabajando en 
ellos». A cada persona o grupo se 
le adjudica un tema para recrear 
con figuras y escenografía. 

Son fragmentos de pasajes bí-
blicos, pero a veces la inspiración 
para hacerlos llega de zonas que 
tenemos muy cerca. «Visitas un 
pueblo y ves un paisaje bonito 
que te sirve para hacer un diora-
ma», admite el presidente. A ve-
ces no es necesario ni salir de la 
ciudad. Es por eso que Borrut 
lanza un reto a los visitantes. 
Uno de los trece dioramas ex-
puestos «se ambienta en un mer-
cado situado en una de las pla-
zas de Tarragona». No quiere 

desvelar de cuál de todas se trata. 
Habrá que ir y descubrirlo por 
uno mismo.  

La exposición puede visitarse 
los fines de semana y festivos, de 
12 a 14 h por las mañanas, y las 
tardes de 17 a 20 h. La entrada 
tiene un coste de dos euros. 

El futuro, una incógnita 
La entidad, y la actividad en ge-
neral, tienen un reto pendiente 
por delante, y ese es el relevo ge-
neracional de la práctica del pese-
brismo. «La media de edad de al-
gunas asociaciones ronda los 60 
años», asegura Borrut. Si nos 
centramos en el pesebrismo po-
pular, el que se hace en casa, «es 
difícil que se mantenga, ya que 
actualmente las nuevas genera-
ciones tienen otras inquietudes», 
lamenta el presidente. 

Aún así, Borrut explica que, a 
veces, aparece algun joven inte-
resado en la actividad. Es el caso 
de uno de los autores que han 
participado en la exposición de 
dioramas. Se trata de Roger So-
lé, quien comenta que se intro-
dujo en el mundo del pesebrismo 
desde casa. Tras ganar algunos 
premios, algunos miembros de la 
asociación pesebrista lo anima-
ron a hacer dioramas.  

Solé es el autor de la viñeta 
que muestra el sueño de José. 
«La escena es una cantera roma-
na que se inspira en Les Estunes, 
en Banyoles», cuenta el artista. 
En su creación le han ayudado 
otros miembros de la asociación 
pesebrista.

Tarragona

El pesebre, ante el reto  
del relevo generacional

Tradición. El pesebre es una costumbre navideña que llega a cotas artísticas de la 
mano de los miembros de l’Associació Pessebrista de Tarragona

Dos de los pesebristas de la en-
tidad ante uno de los trece dio-
ramas expuestos. FOTO: ÀNGEL ULLATE

Los dioramas expuestos mues-
tran fragmentos de la juventud 
de Jesucristo. FOTO: ÀNGEL ULLATE
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A la fotografia de l’esquerra, l’escena de l’anunciació del pessebre vivent de Riells. A la imatge de la dreta, l’escena del mercat el pessebre de Cànoves
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A la imatge de l’esquerra, dues dones escenifiquen un forn de pa al pessebre vivent de Vallgorguina. A la dreta, pastors al pessebre de Sant Fost
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Pessebres amb molta vida
Sant Fost, Cànoves, Vallgorguina i Riells enceten la temporada de pessebres vivents

Sant Fost de Campsentelles

EL 9 NOU

Sant Fost, Cànoves, 
Vallgorguina i Riells han 
donat aquest cap de setmana 
el tret de sortida de la tem-
porada de pessebres vivents 
a la comarca. L’estrena la va 
fer Cànoves, que divendres a 
la tarda va inaugurar el seu 
setè Pessebre Vivent al nucli 
antic del municipi.

Hi van participar més de 
170 persones, entre actors, 
figurants i equip tècnic, i 
les diferents escenes rela-
cionades amb el naixement 
de Jesucrist es van comple-

mentar amb un mercat de 
productes nadalencs. El pes-
sebre de Cànoves es va repre-
sentar divendres i dissabte 
a la tarda. Diumenge al matí 
se’n va fer una versió infantil 
al mateix recinte, tot i que 
de dimensions més reduïdes. 
Inicialment s’havia progra-
mat per dijous, però s’havia 
hagut d’ajornar a causa de la 
pluja.

La Comissió Pessebre de 
Vallgorguina, d’altra banda, 
va representar dissabte el 
seu 12è Pessebre Vivent. Ho 
va fer al voltant de l’església, 
amb una dotzena d’escenes 
i la participació de 65 figu-

rants que van escenificar 
l’anunciació, el naixement i 
un mercat medieval, entre 
d’altres. Entre les novetats 
d’enguany destacava la recu-
peració de l’escena de les 
rentadores, que portava uns 
anys sense representar-se. 
Un cop finalitzat el recorre-
gut, els assistents van poder 
visionar un audiovisual amb 
imatges de les edicions ante-
riors del pessebre, amenitzat 
amb un tast de coca amb vi 
dolç.

A Riells, el Pessebre Vivent 
de l’entitat La Figa es fa fer 
el mateix dissabte a la tarda 
a Can Vileu. Hi van partici-

par unes 35 persones, que 
van representar un total de 
vuit escenes, entre les quals 
destacava com a novetat la 
representació del somni de 
Sant Josep. També es va recu-
perar l’escena de la Sagrada 
Família, que només s’havia 
arribat a representar en una 
única ocasió anteriorment. 
A més, l’escena del mercat 
medieval es va enriquir 
enguany amb la instal·lació 
d’una taverna. El pessebre 
de Riells s’emmarcava dins 
dels actes de la Fira de Santa 
Llúcia, que es va fer durant 
tot el dia a l’entorn del Cen-
tre Cívic.

Finalment, Sant Fost va fer 
diumenge a la tarda la pri-
mera representació del seu 
56è Pessebre Vivent, un dels 
més arrelats de la comarca. 
Un any més, l’escenificació 
es va dur a terme al Turó de 
Can Teià i va comptar amb 
un centenar de participants. 
Malgrat haver-se fet diver-
ses modificacions tant al 
guió com a l’escenografia, el 
muntatge va seguir la línia 
tradicional que sempre l’ha 
caracteritzat. El pessebre 
de Sant Fost tornarà a obrir 
portes els dies 18, 25 i 26 de 
desembre, i 1, 6 i 8 de gener.

D’altra banda, dissabte i 
diumenge vinent l’entorn 
de l’església de Santa Eulà-
lia acollirà la 24a edició del 
Pessebre Vivent de Corró 
d’Avall. Els mateixos dies, 
l’entorn de Can Tàpies acolli-
rà el 27è Pessebre Vivent de 
la Torreta.



Mitjà: elpuntavui.cat

Publicat: 11/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 504.867
Lectores

Valor: 869€

URL: https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/7-editorials/...

Sixena: cinc anys d’un espoli polític |
Editorial | El Punt Avui
L’espoli de les obres d’art de Sixena que es custodiaven al Museu de Lleida és un record encara
traumàtic, cinc anys després de l’operació duta a terme amb nocturnitat i fatxenderia per un
enorme desplegament de la Guàrdia Civil a les ordres d’un jutge d’Osca. Un jutge que, enmig de
la intervenció de la Generalitat amb l’article 155 i amb part del govern català a la presó o a l’exili,
va decidir treure rèdit de l’anticatalanisme desfermat arran del procés i va ordenar el traslladat de
les 44 obres d’art, davant l’estupor i la indignació de la societat catalana. El dispositiu d’agents
de les forces de seguretat entrant de manera intimidatòria en un museu va establir un precedent
lamentable. Va ser l’enèsim intent d’humiliació per part dels poders fàctics espanyols, com a
clara revenja pel referèndum de l’U d’Octubre. La gestió del patrimoni cultural, convertida en
arma política, esdevenia víctima del ressentiment, passant per sobre de qualsevol consideració
tècnica.

Que el cas de Sixena té molt més a veure amb les posicions enfrontades entre el govern
espanyol i el català que no pas amb criteris de preservació i d’interès públic, ho deixa clar que a
hores d’ara, passats cinc anys, les obres d’art en qüestió no estiguin exposades enlloc. El 2017,
i aprofitant la tensió política per treure’n benefici electoral, el govern del socialista Javier Lambán
va fixar la recuperació d’aquestes peces com una qüestió de “dignitat” per als aragonesos,
esperonant sense miraments la catalanofòbia. És lamentable que un trasllat que llavors el
govern aragonès considerava gairebé vital hagi acabat a la pràctica amb les obres
emmagatzemades i fora de l’abast del públic. Lambán tot just acaba d’anunciar ara que
s’invertiran fons europeus de recuperació Next Generation per adequar el monestir de Santa
Maria de Sixena per fer-ne un espai museístic on es puguin exhibir. Mentrestant, queda pendent
el recurs català davant el Suprem sobre el futur dels murals que es conserven al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, que es podrien danyar en cas de trasllat per la seva fragilitat.

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/7-editorials/2228790-sixena-cinc-anys-d-un-espoli-politic.html
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Nadal al Monestir de Pedralbes
Menjar una xocolata del calendari d’Advent és sinònim de ser cada dia una mica més a prop de
Nadal. Aquest camí dolç de vint-i-quatre dies de desembre sempre ve acompanyat d’altres
activitats per entrar de ple en el mood nadalenc i festiu. Fer el pessebre, anar a veure els
Pastorets o preparar l’escudella i el rostit. El Monestir de Santa Maria de Pedralbes prepara el
Nadal programant diverses activitats durant les festes.

Claustre del Monestir de Pedralbes

Com cada any, el Monestir obre les portes per poder visitar el pessebre, des del dissabte 17 de
desembre fins al 2 de febrer, dia de la Candelera. Enguany aquesta mostra, que compta amb la
col·laboració de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, se centra en dos grans diorames
centrats en el naixement de Jesús i l’anunciació als pastors. Les figuretes són obra dels artistes
de la família Demetz.

Nadal també són les nadales. Segurament tots cantarem el Fum, Fum, Fum o Desembre
congelat, però la música nadalenca té molta més història. El Monestir de Pedralbes ha
organitzat el Concert de Nadal: O màgnum mysterium. Aquest concert, que es farà el dijous
22 de desembre, fa un recorregut per la història de la música nadalenca des del Renaixement
fins als nostres dies, centrant-se en la solemnitat, el misticisme religiós, l’alegria i el caràcter
popular de les festes. El Concert de Nadal del Monestir comptarà amb els intèrprets Quina
Essençia, una polifonia renaixentista formada per la soprano Èlia Casanova, el contralt Hugo
Bolívar, el tenor Alberto Riera i el baix Pablo Acosta.

L’època de Nadal és un dels moments de l’any més màgics, sobretot per als infants. El
diumenge 18 de desembre, al Monestir de Pedralbes, hi haurà l’espectacle de titelles
Barrabassades de Nadal a càrrec de la companyia Micro Troupe. La funció aborda temes

https://www.nuvol.com/musica/classica/esperit-nadalenc-al-monestir-292305


clàssics nadalencs com l’elecció entre el bé i el mal, però també temes actuals com el problema
de l’habitatge.

Per Nadal tampoc hi pot faltar el menjar. Pels més petits, el Monestir acull el dissabte 17 de
desembre un tallar de cuina per a infants amb el títol ‘Dolços de Nadal’. A Pedralbes
s’elaboraven torrons ja des del principi. Ara, recuperen aquesta tradició centenària perquè els
petits aprenguin a fer torrons, però també neules, dos dolços quasi fonamentals a la gastronomia
nadalenca.

Amb cada finestreta obreta del calendari d’Advent queda una mica menys per la nit de Nadal.
Podeu trobar més informació sobre les activitats de Nadal al monestir gòtic de Pedralbes en
aquest enllaç.

https://www.monestirpedralbes.barcelona/ca/nadal-2022-al-monestir
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PER XAVIER MONTEYS

C
ada cert temps es reescriu 
la història, aproximada-
ment amb els mateixos in-
gredients, construint una 

nova versió dels fets. En el cas que 
ens ocupa, el llibre Barcelona bruta-
lista i tardomoderna. La construcció 
d’un paisatge a escala metropolitana  
1953-1976, reescriu més de 20 anys 
de l’arquitectura i l’urbanisme me-
tropolità. Aprofito l’ocasió per fer 
veure que el que anomenem “histò-
ria”, que molts imaginen com una 
cosa objectiva i incontestable, no 
ho és, o almenys no d’una manera 
absoluta. La història és una versió 
dels fets ajustada al nostre punt de 
vista ac tual. Ara, aquesta nova lec-
tura de l’arquitectura i la ciutat in-
clou una extensa contextualització 
traçant una semblança de l’anome-
nat “desarrollismo” d’aquells anys, 
lligat al territori, amb el fenomen de 
la Barcelona metropolitana. Aquest 
vessant és el responsable del títol de 
del llibre i el seu valor més clar. Un 
paisatge que Francesc Muñoz, a la 
presentació del text i citant l’autor, 
Paolo Sustersic, afirma que està in-
acabat. Els paisatges sempre són en 
la mesura que es transformen; diria 
que es tracta d’un paisatge format 
per diferents paisatges, tants com 
els que el miren, cosa que inclou un 
espectador usuari que també forma 
i conforma el paisatge amb la seva 
mirada —que és opinió— i la seva 
participació, tot convertint-se en ac-
tor d’aquest. D’aquí que sempre hagi 
pensat que, en el cas de la ciutat, és 
més adient parlar d’escenari. 

En qualsevol cas, el 
més opinable del llibre és 
el conjunt de les 50 obres 
de la segona part, ja que 
no comparteixen cap ge-
nètica, cosa que tampoc 
s’argumenta de manera 
convincent. Una col·lecció 
d’obres com aquestes no 
poden tenir en comú úni-
cament el fet d’estar reuni-
des a les pàgines d’un catà-
leg. Crec que algunes per-
tanyen clarament al grup 
d’obres que poden expli-
car el fenomen del bruta-
lisme, tant per la seva cru-
esa, i podríem dir lletjor, 
com per obeir la fesomia 
del formigó armat, el beton 
brut dels francesos, i la seva 
particular gramàtica, rei-
vindicada per Paul Virilio 
a Bunker archeology (1974). 
Entre aquestes, la Universi-
tat Autònoma de Barcelo-
na, l’Hospital Oncològic de 
Bellvitge, el grup d’habitat-
ges Can Mercader, a Bada-
lona, o el Palau de Congres-
sos de la Fira de Montjuïc, 
i moltes més d’escampades 
pel territori metropolità. 
L’expressió del material, 
el formigó armat, en molts 
casos vist, es combina amb 
la seva pròpia gramàtica es-
tructural, mènsules, bigues 
de gran cantell o pilars en 
V, popularitzats aleshores, 
sense deixar de banda la 
facilitat per deixar-se “im-
primir”, cosa que van saber 
aprofitar artistes plàstics 
com Subirachs, Therrats o 
Orensanz. Així, viaductes 
com l’autopista del Mares-
me passant per Sant Adrià 
o l’estació de Sants es fonen 
amb obres d’arquitectura i 

mostren la manera de fer d’aquests 
edificis, que comparteixen el fet de 
separar-se del terreny —una aspira-
ció clarament moderna— i passar 
pels llocs de puntetes, que els su-
ports en V accentuen tan bé. En el 
moment actual, afectat per una sen-
sibleria rampant, aquestes obres re-
conforten. 

Un altre conjunt el formen obres 
que van rebre el malnom de “rea-
listes”; es tractava d’obres general-
ment de maó vist —un material ho-
nest, com els agrada dir a molts—. 
En certa època, alguns de nosaltres 
d’aquests edificis en dèiem “d’estil 
Serra d’Or”, una arquitectura po-
bra amb l’expressivitat del “pa nos-
tre de cada dia2. Però no penso que 
se’ls pugui batejar de brutalistes. 
Tampoc crec que obres com la Casa 
Fullà, el Walden 7, El Castell o l’edi-
fici Blau de la plaça Lesseps perta-
nyin a aquest conjunt, però algú po-
dria pensar a batejar-les. Cosa que, 
per altra banda, no hi ajuda gaire. 
El catàleg també en conté d’altres, 
com el Canòdrom Meridiana o els 
menjadors dels treballadors de SE-
AT a la Zona Franca, que no encai-
xen aquí, tret que realment el pro-
pòsit de reescriure la història sigui 
això. És d’agrair que al pròleg J. M. 
Montaner citi el llibre L’arquitectu-
ra dels anys cinquanta a Barcelona, 
que reunia 73 obres, i el consideri un 
antecedent, malgrat que el llibre no 
sigui citat per l’autor ni s’inclogui a 
la bibliografia. Més aviat està metò-
dicament esborrat. Un oblit consci-
ent que en el context de reescriure 
la història pren la seva veritable di-
mensió. Una dimensió brutal.

CRÍTIQUES ARQUITECTURA OPINIÓ

MARGINALIA / JORDI LLOVET

E
ls clergues de l’església anglicana te-
nen una virtut poc freqüent entre els 
capellans catòlics: un sentit de l’hu-
mor que sembla, sovint, que atempti 

contra la fe. La simpatia inextingible de Lau-
rence Sterne (1713-1768) és manifesta en un lli-
bre que ara ha estat reeditat: Un viatge sen-
timental per França i Itàlia (traducció de Jo-
aquim Mallafrè, Barcelona, Adesiara, 2022). 
Sterne el va escriure després del fabulós Tris-
tram Shandy (per entregues espesses, 1759-
1767), també després dels Sermons, tan admi-
rables com els del més antic Bossuet. Aquest 
Viatge sentimental tracta del camí d’un eclesi-
àstic anglès per terres de França i una mica 
d’Itàlia. Si el llibre s’acaba amb un episodi a la 
ciutat de Torí, al nord d’Itàlia, és perquè l’au-
tor va lliurar l’ànima abans de po-
der lliurar als lectors el llibre ar-
rodonit.

No és cap problema que estigui 
inacabat, de la mateixa manera 
que a molts lectors del seu temps 
els va semblar que tenien prou 
aventures dels Shandy en l’altre 
llibre famós de Sterne, quan no-
més se n’havia publicat una part 
petita. És un autor que escriu sen-
se cap línia argumental, o molt 
plena de digressions, de manera 
que un sol capítol dels seus llibres 
val pel tot, gràcies, en especial, al 
bon humor i a l’elegància de l’es-
til. (Ara ens hauríem d’esplaiar so-
bre la bellesa de la traducció de 
Mallafrè.)

Sterne va tenir una vida dis-
cretíssima, bé que no va deixar 
d’aprofitar el fet que el seu besa-
vi, cosa llunyana, havia estat ar-
quebisbe de York; això, a Angla-
terra, sempre ajuda. Més impor-
tant que aquest ascendent va ser 
el fet que conegués de jove John 
Hall-Stevenson, senyor de Skelton 
Hall (“casa de bojos”), a Cleveland, 
Yorkshire. Amb aquest i una co-
lla lectora, amiga de Rabelais en-
tre d’altres faceciosos, Sterne va 
fundar un club anomenat “Els de-
moníacs”, circumstància força ra-
ra en general, però més en la per-
sona d’un home d’església. De  fet, 
els fidels de la parròquia que re-
gentava es queixaven que Sterne 
no deia els oficis, o pronunciava 
sermons anecdòtics —sovint ho 
són, però de gran estil, que és el 
que val quan un es decideix a par-
lar o a escriure— i que tenia més 
tirada a la broma que a la severa 
litúrgia protestant. El lector hau-
rà de tenir present que la profes-
sió de clergue, en aquell temps, només era un 
mitjà de guanyar-se la vida sense gaire luxe, 
com els tercers nascuts en famílies catalanes 
d’hisendats.

Aquestes amistats el van portar a practi-
car una de les literatures més extravagants de 
tot el segle, com es veu no solament al fabulós 
Tristram Shandy (traduït igualment per Malla-
frè), sinó també en el nostre llibre d’avui: Yo-
rick, el protagonista, troba un franciscà que li 
demana almoina, i ell l’engega (magnífic!); un 
peregrí a Sant Jaume de Galícia plora l’ase que 
muntava, que se li ha mort, i Yorick el conso-
la; passa a París i, com era d’esperar, hi coneix 
un grapat d’aventures semieròtiques; aconse-
gueix un passaport necessari —hi ha guerra 
entre anglesos i francesos— i l’obté per sim-
patia mútua amb un lector devot de l’obra de 
Shakespeare; escolta i anima Marie, noia desa-
morada; i més passatges: tots lligats per l’únic 

element que s’hi pot destriar: un clergue viatja 
per terres estrangeres amb els sentits del tot 
desperts —d’aquí el títol “sentimental”: no és 
que sigui un clergue xopat de sentiments es-
tovats—, oberts a les experiències o aventures 
que es presentin, que és una de les claus de to-
ta novel·la, des de les questes de Chré tien de 
Troyes (segle XII), i encara més des del Quijo-
te, que Sterne esmenta moltes vegades al seu 
Tristram Shandy i almenys una al Viatge sen-
timental.

No direm gran cosa més, ni de l’autor, ni 
del llibre d’avui. Com es llegeix a l’onzena edi-
ció de l’Encyclopaedia Britannica (vol. 25, pàg. 
903; ara veieu com un s’informa), la que li agra-
dava tant a Borges, “Sterne’s character defies 
analysis in brief space; it is too subtle and in-

dividual...”: “el caràcter de Sterne desafia una 
anàlisi en poc espai; és massa subtil i indivi-
dual” —“singular”, seria una traducció més 
adequada. Vet aquí una premissa per a tot es-
criptor de qualssevol temps moderns i contem-
poranis: si un s’ha de sotmetre a l’opinió comu-
na, més val que no escrigui, perquè el pensa-
ment del comú és cada vegada més prim i més 
estòlid. (Útil consell per a tot escriptor català 
dels nostres dies, útil fins i tot per a Francesc 
Serès, sigui dit amb gran respecte, que ha escrit 
un llibre, La mentida més bonica, amb exces-
siva prudència. Ara és el moment d’una gran 
polèmica, que ve de pòlemos, “guerra”.) I ho 
deixarem aquí.

Nota bene. A l’article de la setmana passada 
vaig barrejar notícies i noms de Don Giovanni i 
de Le nozze di Figaro, òperes de Mozart. No era 
cosa greu, ni afectava a la tesi de la peça, però 
l’articulista sent l’obligació d’excusar-se.

Un clergue benhumorat

Can Mercader explica el brutalisme.

Laurence Sterne va tenir una vida discreta. JOSHUA REYNOLDS

La professió de clergue en 
aquell temps només era un 
mitjà de guanyar-se la vida 
sense gaire luxe 

El llibre de Paolo Sustersic reescriu 
més de vint anys de l’arquitectura  
i l’urbanisme metropolità

Brutalismes
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Castelldans restaurarà la trinxera 
de la Guerra Civil i el búnquer
Gràcies a una subvenció de l’IEI     

per activitats commemoratives 
Castelldans
REDACCIÓ

Castelldans va celebrar divendres 

una reunió informativa de part 
de l’equip de govern de l’Ajun-

tament, en la qual es van do-

nar compte de diversos temes 
d’interès del poble. En primer 
lloc, l’equip de govern va posar 
de manifest que s’ha rebut una 

subvenció de l’IEI per a la realit-
zació d’activitats commemora-

tives, d’investigació i de difusió 
de la memòria democràtica i per 
a projectes de recuperació de la 
memòria democràtica mitjançant 
la posada en valor i la difusió del 
patrimoni memorial de les Ter-
res de Lleida, que es destinarà a 
la restauració de la trinxera de la 

Guerra Civil i el búnquer del Cas-

tell, amb la finalitat d’obrir-les al 
públic. 

L’ANC de 
Tàrrega insta a 
denunciar la 
“causa general” 
contra el Procés

La territorial de l’ANC a Tàrrega 
defensa la campanya “Nosaltres 
acusem la justícia espanyola” i 
explica que consta d’un seguit 
d’accions per denunciar la “causa 
general de la justícia espanyola 
contra el moviment independen-

tista”. Així, expliquen que una de 
les accions és recollir el màxim de 

signatures d’adhesió de la ciutada-

nia per demanar que el Parlament 
de Catalunya creï una Comissió 
d’Investigació al respecte. L’objec-

tiu final és fer arribar l’informe de 
la Comissió al Consell d’Europa. 
Al mateix temps, l’entitat també 
demana signatures de suport al 
manifest preparat. Des de l’enti-

tat, expliquen que es pot firmar 
de dues maneres: la primera és a 
través de la pàgina web de ANC, 
mitjançant un mòbil, ordinador o 
tauleta. Posteriorment caldrà fer 
la confirmació, validant l’adhesió 
a través del correu. La segona ma-

nera és en paper al centre de l’en-

titat o a la parada que tenen els 
diluns al mercat. 

FOTO: Aj. Castelldans/ Es va exposar en una reunió informativa als veïns

També es va informar de les obres 
que s’han de realitzar a finals del 
2022 i primer semestre del 2023 
com ara als carrers Sant Isidre, 

Forn, l’Empit, de Dalt, Travessia 
Bonaire, (renovació del clavegue-

ram, xarxa d’aigua i enllumenat, 

en la majoria) i el Camí de Cervià i 
Camí de l’Ermita. Són obres total-
ment subvencionades, per la qual 
cosa no suposaran cap cost per 
part dels veïns .

En el decurs de la jornada, es 
va exposar la modificació d’or-

denances per actualitzar la taxa 
d’escombreries d’acord amb el 

cost actual del servei i la del Ce-

mentiri, que passa de 15 a 20 
euros, per sufragar les despeses 
del manteniment de les instal·la-

cions. Així mateix,  es va informar 
del nou accés a l’AP-2, del qual 
està previst que se n’iniciïn les 
obres aquest 2023.També es va 
presentar la propera presentació 
del projecte de finalització d’obra 
de l’Espai Cultural de les Arcades, 
a l’espera de l’aprovació del De-

partament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural.

Així mateix,  una família ha ce-

dit a l’Ajuntament de la casa del 
carrer la Saca, que és totalment 

de pedra i una de les més anti-

gues de Castelldans.
Finalment, l’Ajuntament tam-

bé està a l’espera de rebre l’ajuda 
dels fons Next Generation per es-

talvi energètic, que es destinarà 
a la instal·lació de plaques solars 
al pavelló, la compra de vehicles 
elèctrics per l’Ajuntament i canvi-
ar l’enllumenat del poble a leds.

El Pla de Sostenibilitat Turística fi-

nançat per Fons Next Generation 
i rebut per l’Ajuntament de la Vall 
de Boí es desenvoluparà els pro-

pers tres anys i vol promoure un 
nou model de turisme sostenible 

i inclusiu que permeti el desenvo-

lupament social, ambiental i eco-

nòmic de la destinació amb una 
especial atenció a la millora de 

l’accessibilitat al Patrimoni Cultu-

ral i Natural.
L’església de Santa Maria de 

Cardet, declarada Patrimoni 
Mundial amb totes les esglésies 
de la Vall de Boí, té un especta-

cular absis construït aprofitant 
el fort pendent del terreny i que 
fins l’actualitat tenia un difícil ac-

cés, ara amb l’obra prevista dins 

La Vall de Boí adaptarà l’accés 
a l’absis de Santa Maria de 
Cardet amb fons europeus
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del Pla de sostenibilitat millorarà 
molt la seva accessibilitat i possi-
bilitat de visita.

L’acció ha estat possible gràci-
es a la col·laboració d’un veí, pro-

pietari del terreny que envolta 
l’església que ha cedit el terreny 
a l’ajuntament per a l’ús públic 
per tal de facilitar l’accés i millo-

rar així la visita de totes les per-
sones i principalment d’aquelles 
amb dificultats de mobilitat. El 
Pla de Sostenibilitat de la Vall de 
Boí, planteja convertir el munici-
pi en uns destinació de referèn-

cia per la seva accessibilitat, en 
totes les seves FOTO: Aj. Vall de Boí/ Es podrà fer gràcies a la col·laboració d’un veí 
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Musulmanes que rebutgen el vel: "És
només la punta de l'iceberg del patriarcat
islàmic"
Per la Sukaina Fares, nascuda al Marroc fa 30 anys, el vel islàmic és un "símbol misogin i no té
cap definició feminista ni la pot tenir". Viu a Catalunya des que tenia 4 anys i a l'inici de
l'adolescència va començar a portar hijab. Amb el temps, van sorgir els dubtes i va voler deixar
de posar-se'l quan tot just n'havia fet 16. En conseqüència, va trencar amb la família, i la resta
de la comunitat li va girar l'esquena.

"Vaig haver d'anar a viure a un centre de menors i, quan tornava al barri, veïns o
coneguts m'insultaven i m'escopien."

Tot i que amb reticències inicials, la família de la Imane Raissali sí que li va fer costat quan va
decidir deixar de dur hijab fa uns mesos. Té 26 anys i va arribar a Catalunya quan en tenia 8.

Raissali és creadora de contingut a les xarxes socials, escriptora i artista musical sota el nom de
Miss Raisa del que defineix com a rap conscient. Creu que "és imprescindible que cada dona
parli per ella mateixa i pugui definir si per ella el vel és una imposició o una elecció". Tanmateix,
reconeix que la misogínia està normalitzada i lamenta el silenci dins la comunitat musulmana.

"Es fa molt activisme antiracista cap a Occident, però no existeix cap activisme contra
el masclisme a la mateixa comunitat."

L'una critica la manca de suport institucional; i l'altra, el social.

"Hi ha realitats molt dures, com obligar dones a posar-se el vel o a casar-se amb algú que no
volen, i això passa a Barcelona i no només al Marroc o a l'Iran", adverteix Raissali.

"Aquesta actitud tan fosca d'amagar els problemes", explica, "fa que aquestes noies se sentin
abandonades."

Fares, a més, posa el focus en la manca d'ajuda de les institucions com l'escola. Creu que, per
evitar ser titllades de racistes, deixen que hi hagi nenes que no vagin d'excursió o no facin
classe de piscina amb l'excusa que provenen d'una cultura diferent.

"Cap religió ni cap cultura pot estar per sobre del dret a l'educació."

Volen que els seus testimonis serveixin per crear consciència, però lamenten que discursos com
els seus contra el masclisme dins la comunitat musulmana els utilitzi l'extrema dreta per
fomentar la xenofòbia. Com diu Raissali: "Als que intentem visibilitzar aquests temes se'ns titlla
de racistes."

Fares afegeix: "Les dues ferides més greus i que més m'han limitat la vida són el patriarcat
islàmic i el racisme; totes dues em fan el mateix fàstic."

Aquests són els seus testimonis:

https://www.ccma.cat/324/musulmanes-que-rebutgen-el-vel-es-nomes-la-punta-de-liceberg-del-patriarcat-islamic/noticia/3200684/
https://itsmissraisa.com/
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Un noble cavaller i un clergue sedentari,
primers identificats a les tombes de Notre-
Dame
El 15 d'abril del 2019 un devastador incendi va destruir la catedral de Notre-Dame. París, França
sencera i gran part del món van veure com el sostre i l'agulla central del temple queien
consumits per les flames i causaven greus destrosses.

El govern francès va començar de seguida les feines de reconstrucció de la catedral. I les primeres
tasques de neteja van treure a la llum troballes que l'Institut Arqueològic Nacional de França va
qualificar d'"extraordinàries".

Es tracta d'estàtues, escultures, tombes i elements del rerecor del temple original destruït al segle
XVIII. I entre tots aquests elements, hi havia un grup de tombes de les quals fins llavors no es tenia
coneixement. 

Una de les tombes situades entre altres restes al subsol de Notre-Dame (Inrap)

Ara s'ha pogut identificar els ocupants de dos dels sarcòfags. Els arqueòlegs els han identificat
com un clergue d'elit de la catedral i un noble jove. Dos personatges que havien de ser molt
importants a la seva època pel lloc privilegiat on van ser enterrats. 
 

El sedentari clergue Antoine de la Porte

El primer dels cossos s'ha identificat com un home gran que, d'acord amb la seva estructura
corporal, tenia una vida sedentària. Al sarcòfag hi constava un nom, Antoine de la Porte, el nom
d'un canonge de Notre-Dame que va morir la nit de Nadal del 1710 als 83 anys. L'home tenia una
dentadura perfectament conservada. "Tenia unes dents extraordinàries per a la seva edat. Això

https://www.ccma.cat/324/un-noble-cavaller-i-un-clergue-sedentari-primers-identificats-a-les-tombes-de-notre-dame/noticia/3201052/
https://www.ccma.cat/324/incendi-a-la-catedral-de-notre-dame-de-paris/noticia/2916811/
https://www.ccma.cat/324/els-tresors-que-ha-descobert-la-restauracio-de-notre-dame-despres-de-lincendi/noticia/3158468/
https://www.inrap.fr/fouille-en-laboratoire-des-deux-sarcophages-de-notre-dame-de-paris-16952#


ho trobem ben poques vegades, i és evident que es rentava les dents i se les cuidava",
assegura Eric Crubézy, catedràtic d'antropologia biològica de la Universitat de Tolosa.

La placa identificativa del sarcòfag d'Antoine de la Porte (Inrap)

De la Porte era un clergue ric, influent, que va encarregar diverses obres d'art que ara es
conserven al Louvre. A més, va pagar de la seva butxaca la renovació del cor de Notre-Dame, fet

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010060568


que sense dubte li va fer guanyar punts per ser enterrat en un lloc privilegiat del temple.
 

El misteri del cavaller deforme i esdentegat

Més misteriós és el cas del segon sarcòfag enterrat als peus de la gran creu del retaule que hi
havia entre el presbiteri i la nau central, ara destruït. Pel lloc on el van enterrar, el seu ocupant
havia de pertànyer a una de les famílies més importants de la noblesa del segle XVI.

Es tracta d'una tomba feta de plom que té la forma d'una silueta humana. A dins, els arqueòlegs hi
han trobat el cos d'un home jove, d'uns trenta anys. L'han batejat com "Le Cavalier", perquè la
forma de les seves cames indica que havia passat moltes hores a dalt d'un cavall i era un genet
experimentat. 

L'interior del sarcòfag de Le Cavalier (Inrap)

Tot i haver tingut una vida privilegiada, el jove tenia una malaltia crònica que li hauria fet perdre la
majoria de les dents i tenir "un final vital difícil", segons els científics que han analitzat les restes.

A més, l'aristòcrata també presenta una deformació al crani, que creuen que pot ser deguda a l'ús
continuat d'una diadema o un ornament al cap quan era un nen. Tot indica que el van enterrar
amb una corona de flors al cap.

La seva tomba estava enterrada a més profunditat que la resta, a més d'un metre de profunditat.
Però el que més ha sorprès els arqueòlegs és que el cos estava embalsamat, una pràctica poc
habitual en aquella època a França.



Un científic analitza imatges dels ossos trobats en una de les dues tombes (Inrap)

Ara els especialistes continuen examinant els fragments de tela i altres materials que s'han trobat
dins la tomba per intentar conèixer noves dades del misteriós personatge. 

El cap de l'equip científic que estudia les restes confia que, si la data de la mort de Le Cavalier se
situa entorn de la segona meitat del segle XVI o a començaments del XVII, seria possible
identificar-lo perquè ja existia un registre de defuncions. Però si va morir abans serà difícil posar-li
nom i cognoms. 

Les feines de reconstrucció de Notre-Dame continuen, i allà on han descansat les restes de Le
Cavalier i d'Antoine de la Porte durant segles, ara s'aixeca una enorme bastida de 30 metres
d'altura i 600 tones de pes que servirà per construir la nova agulla de la catedral de Notre-Dame. 

No se sap encara quin serà el destí final de les restes del cavaller i el clergue, però les autoritats
franceses han promès que seran tractats "no com a objectes arqueològics sinó amb respecte de
principi a fi".
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Los judíos norteamericanos se distancian
del nuevo Gobierno de Israel
Mientras en los pasillos de la Casa Blanca se discute la estrategia a seguir en las relaciones
con el nuevo Gobierno de Israel, en las sinagogas y comunidades judías norteamericanas se
han encendido las alarmas. Ante el poder inédito que acumulará la extrema derecha en la
coalición liderada por Beniamin Netanyahu, un informe interno del Congreso en Washington ha
alertado de “las implicaciones que tendrá para la democracia israelí, su margen de maniobra
para manejar las tensiones con árabes y palestinos, y las relaciones con Estados Unidos y otros
países”.

Las organizaciones judías estadounidenses han sido un pilar fundamental en la defensa de
Israel desde su fundación. En momentos críticos, como la guerra del Yom Kipur (1973), el envío
de armas y dinero desde EE.UU. fue clave para evitar la debacle. Pero en el segundo centro de
población judía del mundo –unos seis millones-, dominan las tendencias progresistas. Según el
Pew Research Center, siete de cada diez judíos norteamericanos se identifican con el Partido
Demócrata. Sus antepasados importaron de Europa el secularismo y la afinidad con la
izquierda, ante el rampante antisemitismo fascista que carcomía el viejo continente.

Para impulsar la inmunidad judicial ante las causas de corrupción que afronta, Bibi está
afianzando la lealtad de sus socios entregándoles carteras clave. Itamar Ben Gvir –pirómano
racista antiárabe– será nombrado ministro de Seguridad Nacional, con responsabilidades sobre
la policía militar que patrulla los territorios ocupados; y su socio Betzalel Smotrich, representante
del ala dura de los colonos, controlará el organismo que da los permisos de construcción a los
asentamientos judíos de Cisjordania, así como las órdenes de demolición de estructuras
palestinas. Tom Nides, embajador estadounidense en Israel, insinuó que la Administración
Biden evitará relacionarse con estos radicales.

“Estamos en una encrucijada y me atemoriza. Las acciones potenciales que pueda adoptar este
Gobierno pueden crispar las relaciones entre el Estado de Israel y la mayoría de judíos
norteamericanos”, alertó Jeremy Ben-Ami, líder de la agrupación pacifista proisraelí J-Street. El
cóctel ideológico del Gobierno más derechista de la historia de este país incluye tendencias
supremacistas, dilapidar definitivamente la creación de un Estado palestino, demandas para
erosionar la independencia del sistema judicial y menor respeto a las corrientes reformistas o
conservadoras del judaísmo, mayoritarias en Estados Unidos. Los ultraortodoxos retomarán el
monopolio del delicado equilibrio entre Estado y religión, y tantean aprobar la segregación de
hombres y mujeres en eventos públicos.

Los liberales estadounidenses defienden una versión menos rígida de la
identidad judía

Avi Maoz, nombrado por Netanyahu como viceministro de Identidad Judía, comparó a los gays
con pedófilos y defiende las terapias de conversión sexual. Aspira a cambiar los parámetros de
la ley de retorno, que actualmente permite a cualquiera con un abuelo judío emigrar a Israel. En
la pugna por reforzar el carácter judío del Estado, Maoz rechaza las conversiones al judaísmo
que no sean por la vía ortodoxa. “Son las voces más extremas de la política israelí”, opinó el
rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión de Judaísmo Reformista. Generalmente, los liberales
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estadounidenses defienden una versión menos rígida de la identidad judía.

En una entrevista a la NBC, Netanyahu trató de calmar las aguas. “Soy yo quien toma las
últimas decisiones”, espetó tras garantizar que salvaguardará la democracia y los derechos de
las minorías. Durante su mandato previo (2009-2021), Bibi ya puso bajo tensión las relaciones
con la judería norteamericana. Sus desencuentros públicos con Obama, las reticencias a hacer
concesiones a los palestinos, las divergencias por el acuerdo nuclear con Irán y sus estrechos
vínculos con Donald Trump –que se reunió recientemente con el supremacista blanco Nick
Fuentes– fomentaron el distanciamiento.

El periodista estadounidense Max Schindler, que trabajó en medios anglosajones como el
Jerusalem Post, tiene el corazón partido. “Como judío norteamericano y gay, crecí visitando y
amando Israel. Fui voluntario en los kibutz. Mi padre asistía a cada convención de Aipac
(influyente lobby judío conservador), y viajaba a Tel Aviv seis veces al año”, explica a La
Vanguardia.

Schindler considera que Trump y Netanyahu exacerbaron la división entre los judíos de los
países aliados. “Entre mis amigos, procedentes de movimientos proisraelíes, muchos rechazan
este Gobierno. Espero que los judíos de América podamos presionar para que el Gobierno de
Netanyahu detenga las violaciones de derechos humanos”, afirmó refiriéndose a los 55 años de
ocupación militar en Cisjordania. Pese a su difícil aplicación sobre el terreno y los planes
expansionistas del Ejecutivo entrante, la solución de los dos estados para el conflicto
palestinoisraelí sigue siendo la opción preferida de muchos judíos estadounidenses.

Las organizaciones judías de EE.UU. han sido claves en el envío de armas
y dinero en momentos críticos

Desde el ala progresista del Partido Demócrata crece el clamor para adoptar una posición más
dura frente a Israel. “Podría ocurrir de repente, o en fascículos. Pero hay una ruptura emergente
entre los judíos de los dos países”, concluyó el autor Eric Alterman.

Lee también
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