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—Santo Padre, usted suele hablar 
con frecuencia a quienes están le-
jos de la Iglesia. ¿No le preocupa 
que quienes están más cerca se pue-
dan sentir descuidados? 
—Si son buenos, no se sienten des-
cuidados. Si tienen algo medio es-
condido, que ni ellos lo saben, son 
como ese hijo mayor de la parábola 
del hijo pródigo: «Te sirvo desde hace 
tantos años, y ahora cuidas de aquel, 
y a mí no me das bolilla». Es un pe-
cado feo, de ambición escondida, de 
querer figurar, ser tenido en cuenta 
(así se podría interpretar)… Es un 
poco vivir la pertenencia a la Iglesia 
como lugar de promoción.  
—Ese dualismo entre los alejados y 
los cercanos también se puede cla-
sificar como las miradas progresis-
tas y esencialistas. Su pontificado 
cumple ahora diez años y una críti-
ca que se le hace es que ha puesto 
mucho acento en los desfavoreci-
dos, por así decirlo, mientras los sec-
tores más tradicionales sienten cier-
ta incomprensión. ¿Le afecta de al-

guna manera que ciertas corrientes 
históricamente más próximas a la 
Iglesia crean que no se presta la mis-
ma atención a las cuestiones de la 
doctrina? 
—La atención se mantiene igual. A 
veces hay posturas de una fe inma-
dura, que no se sienten seguras y se 
atan a una cosa, se aferran a lo que 
se hizo antes. El problema no es la 
tradición. La tradición es la fuente 
de inspiración. La tradición son nues-
tras raíces que te hacen crecer y van 
andando y creciendo y te hacen cre-
cer en vertical. El problema es andar 
hacia atrás.  
—¿En qué sentido? 
—En italiano lo llamo ‘indietrismo’: 
«No, mejor estar como se hacía an-

tes», «es más seguro», «no arries-
gues». Ese marchar hacia atrás. Y la 
Carta a los Hebreos dice: «Nosotros 
no somos gente que va hacia atrás, 
sino hacia adelante». El pecado de ir 
hacia atrás por seguridad. Y creo que 
eso pasa en la Iglesia. 
—Por temor al presente o al futu-
ro… 
—Al futuro. Decía un músico que la 
tradición es la garantía del futuro. Y 
otro, que la tradición es la fe viva de 
los muertos; pero el tradicionalismo 
es la fe muerta de los vivos. La tradi-
ción te debe tirar para arriba, te hace 
crecer. 
—Ortega y Gasset escribió que le 
gustaba el pasado precisamente 
porque es pasado y el problema lo 
tienen aquellos que quieren con-
vertir el pasado en presente.  
—El pasado te inspira el presente. Lo 
que quiero decir es que no funciona 
el intento de envasarlo todo. La fe se 
desarrolla, crece, y la moral crece, 
pero naturalmente no de cualquier 
sentido. Vicente de Lerins decía que 
ese desarrollo tiene que ser ‘ut annis 
consolidetur, dilatetur tempore, su-
blimetur aetate’. O sea, de tal mane-
ra que creciendo se consolide, se haga 
más amplia con el tiempo y mucho 
más fina con los años. 
—Cuando usted era cardenal dijo: 
«Trato de ser fiel a la Iglesia, pero 
siempre abierto al diálogo». 
—Sin horizonte no puedes vivir. De-
bes tener las raíces de la fe bien arrai-
gadas, pero con horizonte para cre-
cer. Si no, no habría libertad, no ha-
bría libertad cristiana. 
—Se cumplen en febrero también 
diez años de la renuncia de Bene-
dicto XVI.  
—Lo visito con frecuencia y salgo edi-
ficado de su mirada transparente. Vive 
en contemplación… Tiene buen hu-
mor, está lúcido, muy vivo, habla ba-
jito pero te sigue la conversación. Me 
admira su inteligencia. Es un grande.  

—¿Qué es lo que más aprecia usted 
de Benedicto? 
—Es un santo. Es un hombre de alta 
vida espiritual.  
—Cuando vemos fotos recientes de 
Benedicto, a sus 95 años, surge la 
reflexión inevitable de que le hu-
biera sido complicadísimo gober-
nar la Iglesia si no hubiera renun-
ciado. 
—Los futuribles siempre engañan, 
así que yo no me meto por ahí… 
—¿Va a dejarse atado y bien defini-
do el estatuto del Papa emérito? 
—No. No lo toqué para nada, ni me 
vino la idea de hacerlo. Será que el 
Espíritu Santo no tiene interés en 
que me ocupe de esas cosas.  
—Usted ha incluido a varias muje-
res en altos cargos, pero aún no hay 
ninguna como número uno de di-
casterio…  
—Es verdad. Pero la habrá. Tengo una 
en vista para un dicasterio que que-
dará vacante en dos años. Nada im-
pide que una mujer guíe un dicaste-
rio en el que un laico puede ser pre-
fecto.  
—¿De qué depende? 
—Si es un dicasterio de índole sacra-
mental, tiene que presidirlo un sacer-
dote o un obispo. Aunque ahí se dis-
cute si la autoridad viene por la mi-
sión, como sostiene el cardenal 
Ouellet, o por el sacramento, como 
sostiene Rouco Varela. Es una linda 
discusión entre cardenales, una cues-
tión que siguen discutiendo los teó-
logos.  
—Benedicto XVI empezó a reunir-
se con víctimas de abusos y usted 
ha continuado. Imagino que es lo 
más difícil de su tarea. 
—Es muy doloroso, muy doloroso. Son 
personas destruidas por quien tenía 
que haberlas ayudado a madurar y a 
crecer. Eso es muy duro. Aunque hu-
biera un solo caso, es monstruoso que 
la persona que te tiene que llevar a 
Dios te destruya en el camino. Y so-
bre esto no hay negociación posible. 
—Tras uno de esos encuentros, de-
cidió reabrir un caso de abusos en 
España, en el colegio Gaztelueta. 
—La víctima me contó su historia y 
que no había recibido respuesta del 
juicio en el Vaticano. Llegué acá e 
hice revisar. Había habido juicio, pero 
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como había tenido sentencia civil, se 
contentaron con eso y no procedie-
ron. Por eso, nombré un tribunal, pre-
sidido por el obispo de Teruel, y está 
en marcha la cosa. No le sé decir en 
qué estadio está, pero sé que está en 
buenas manos. Pero no es el único 
reabierto. Hay otro caso de un sacer-
dote español. El proceso estaba em-
pezado, pero se había extraviado. Lo 
pasé a la Rota española. Y el presi-
dente de la Rota lo está llevando ade-
lante. Los hemos reabierto sin nin-
gún escrúpulo. 
—¿Cree que la sociedad percibirá que 
la Iglesia, finalmente, está actuan-
do con total decisión para cortar y 
perseguir los casos de abusos? ¿Cree 
que la Iglesia será ‘perdonada’?  
—El hecho de estar caminando en 
esto es un buen camino. Ahora, no 
depende sólo de nosotros que se lo-
gre o no se logre el perdón. Pero hay 
una cosa que quiero decir. Hay que 
interpretar los problemas con la her-
menéutica de su época. Como hace-
mos con la esclavitud. En aquella 
época discutían sobre si los escla-
vos tenían alma o no tenían alma. 
Es injusto juzgar una situación an-
tigua con la hermenéutica de hoy. 
La hermenéutica de antes era escon-
der todo, como por desgracia ahora 
se hace en algunos sectores de la so-
ciedad, como las familias y los ba-
rrios.  
—¿Tiene alguna explicación para los 
encubrimientos de otras épocas? 
—Es un progreso de la humanidad 

que se va haciendo cargo cada vez 
más de cuestiones morales que no 
tienen que subsistir así. Tomar cada 
vez más conciencia. Y esa fue la va-
lentía de Benedicto. Según estadís-
ticas, entre el 42 y el 46% de los abu-
sos se producen en ámbito familiar 
o barrial, y se tapan. Nosotros hacía-
mos lo mismo hasta que saltaron los 
escándalos en Boston en torno a 
2002. ¿Por qué? Mi explicación es 
esta: no hay fuerza suficiente para 
encararlos. Ojo, comprendo que no 
sepan cómo encararlos, pero no los 
justifico. Primero la Iglesia los tapa-
ba, luego tuvo la gracia de ampliar la 
mirada y de decir «no», hasta las úl-
timas consecuencias.  
—¿No se siente frustrado cuando 
ve que se avanza despacio en esta 
batalla? 
—Veo que lamentablemente es un 
mal muy grande, y que ‘a poquito’ lo 
estamos afrontando… Estamos dan-
do estos pasos gracias a Dios. Pero 
hay un punto de los abusos que para 
mí sigue siendo un misterio.  
—¿Cuál? 
—La vídeo-pornografía con meno-
res, que se produce en vivo. ¿Dónde 
se produce? ¿En qué país? No se sabe. 
¿Quién tapa todo eso? Allí habría que 

llamar la atención a los responsables 
de la sociedad. ¿Con qué cobertura 
siguen actuando los grupos que fil-
man pornografía infantil? Es un gri-
to de auxilio.  
—¿Qué dice usted a quienes ven 
tambalearse su fe cuando salen a la 
luz nuevos casos? 
—Es positivo que te escandalices de 
esto. Eso te lleva a actuar para evi-
tarlo, a poner tu aporte. No me asus-
ta. Si la fe se tambalea es porque está 
viva. Si no, no sentirías nada.  
—Imagino que por la mesa del Papa 
pasan cuestiones de todo tipo, que 
le obligan a tomar decisiones muy 
variadas. ¿Qué consejo dejaría a sus 
sucesores? 
—Les diría que no hagan los errores 
que yo hice, punto y nada más. 
—¿Hay muchos errores? 
—Sí que los hay, sí.  
—Llama la atención que ha elegido 
nuevos cardenales de procedencias 
muy diferentes, que se conocen poco 
entre ellos. ¿No cree que esto difi-
cultará el trabajo de futuros cón-
claves? 
—¡Claro! Sí, desde el punto de vista 
humano. Pero ahí el que trabaja es el 
Espíritu Santo. Hubo alguien, no sé 
quién, que propuso que la elección 

del nuevo Papa se hiciera solamente 
con los cardenales que viven en Roma. 
¿Es eso la universalidad de la Iglesia?  
—Papa Francisco, una cuestión de-
licada. ¿Qué ocurre si un pontífice 
queda repentinamente impedido 
por problemas de salud o acciden-
te? ¿No sería conveniente una nor-
ma para estos casos? 
—Yo ya he firmado mi renuncia. Era 
Tarcisio Bertone el secretario de 
Estado. Yo la firmé y le dije: «En 
caso de impedimento por cuestio-
nes médicas o qué sé yo, acá está 
mi renuncia. Ya la tienen». No sé a 
quién se la habrá dado el cardenal 
Bertone, pero se la di cuando era 
secretario de Estado. 
—Pablo VI también dejó escrita su 
renuncia en caso de impedimento 
permanente. 
—Así es, y Pío XII creo que también. 
—Eso usted nunca lo había dicho.  
—Es la primera vez que lo digo.  
—Quiere que se sepa. 
—Para eso lo digo. Ahora alguno irá 
a pedírselo a Bertone: «¡Deme el pa-
pelito!» (ríe). Seguramente lo entre-
gó al cardenal Pietro Parolin, el nue-
vo secretario de Estado. Yo se lo di 
a Bertone en cuanto secretario de 
Estado.

Relevo en la Santa Sede 

«YA HE FIRMADO MI RENUNCIA EN  
CASO DE IMPEDIMENTO MÉDICO»
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El grup Prensa Ibérica consolida 
el seu creixement en suport di-
gital. GFK li atorga en el seu re-
gistre del novembre una au-
diència total de 23.144.464 usu -
aris únics, cosa que representa 
un increment del 48% respecte a 
l’anterior onada. 

Aquestes dades fan pujar 
Prensa Ibérica fins al segon lloc 
de la classificació per grups de 
comunicació espanyols, per da-
vant d’Unidad Editorial (21,8 mi-
lions), Vocento (21,7), Grupo Go-
dó (17,7) i Henneo (15,4), i a no-

més un milió i mig d’usuaris 
únics de Prisa (24,7). 

Tots els diaris del grup creixen 
de manera notable en aquest úl-
tim mesurament de GFK. EL PE-
RIÓDICO acredita 9,8 milions 
d’usuaris amb un creixement del 
58% que el situa en el top 10 dels 
mitjans digitals a Espanya. 

‘El Periódico de España’ 

Entre les capçaleres del grup, es 
pot destacar també el comporta-
ment d’El Periódico de España, 
nou diari de dimensió nacional 
que creix un 46% en audiència 
di gital i que, amb 3,1 milions 
usuaris únics, supera ja altres di -
aris de recent llançament com El 

Debate (2,9 milions) i The Objecti-
ve (2,7 milions). Aquest avenç ge-
neralitzat en audiència posa en 
relleu l’aposta digital del grup 
Prensa Ibérica, que els últims 
anys ha fet una forta inversió en 
innovació tecnològica per adap-
tar les seves capçaleres a l’ecosis-

tema digital i els nous hàbits dels 
lectors a través de continguts de 
qualitat. Prensa Ibérica, líder de la 
informació regional i local a Es-
panya, compta actualment en el 
conjunt d’Espanya amb 26 diaris 
impresos i digitals, a més de crò-
niques locals, i diverses revistes. n

Prensa Ibérica, el 
grup que més creix 
en audiència digital

El grup que presideix Javier Moll supera  
els 23 milions d’usuaris únics. EL PERIÓDICO 
acredita 9,8 milions i creix el 58%.

COMUNICACIÓ

EL PERIÓDICO  
Barcelona

Javier Moll, president de Prensa Ibérica.

David Castro

L’arquebisbe de Barcelona i 
president de la Conferència 
Epis copal Espanyola. Joan Josep 
Omella, va qualificar de «bar-
baritat» i «ideològica» la nova 
llei de l’avortament aprovada 
aquesta setmana pel Congrés 
dels diputats. «Hauríem de do-
nar suport a la mare que ha do-
nat a llum, sigui de 16 o de 18 
anys», va valorar Omella entre-
vistat per COPE Catalunya. En la 
tramitació de la llei, el cardenal 
assegura haver detectat que 
«s’ha perdut el camí del diàleg, 
el retrobament i el consens». 
«Això és molt perillós i greu, 
sobretot quan es veuen com a 
enemigues les persones que no 
pensen com tu», va advertir. n

El president 
episcopal titlla 
de «barbaritat» 
la nova llei de 
l’avortament
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Les torres dels Evangelistes de la Sagrada
Família ofereixen una mica més de llum a la
ciutat | Catalunya Religió
Jordi Llisterri – CR Des d’aquest divendres al vespre ja es poden veure il·luminades les dues
torres dels Evangelistes de la Sagrada Família, la de Lluc i la de Marc. L’encesa s’ha fet en
acabar el concert de Nadal a la Basílica. Un any després de la culminació de la Torre de Maria,
no s’ha volgut donar tant relleu a les noves torres a l’espera de que l’any vinent es puguin
inaugurar les quatre torres dels Evangelistes que envoltaran la futura torre de Jesús. Però la
il·luminació de les dues noves terminals és una nova fita superada cap a la finalització del
temple i ofereixen una mica més de llum a la ciutat.

L’esdeveniment d’aquest divendres l’ha emmarcat el cardenal Joan Josep Omella en una breu
intervenció que ha obert el concert de Nadal. “Lluc i Marc estaran il·luminats aquesta nit i
reconeguts per tota la ciutat de Barcelona”, ha destacat. L’arquebisbe de Barcelona ha explicat
que les torres només estaran il·luminades durant les festes de Nadal, de les 6 de la tarda a les
10 del vespre, i que el 8 de gener s’apagaran fins que estiguin finalitzades les quatre torres.
Omella ha recordat com és precisament l’Evangeli de Lluc el que relata amb més detall el
naixement de Jesús i ha destacat el missatge de perdó dels evangelis.

El simbolisme

Sortint del concert, els assistents i la resta de persones que s’han acostat al temple han pogut
veure des del carrer com s’il·luminava per primera vegada el conjunt. El terminal del bou que
simbolitza Lluc des del carrer Marina i el del lleó de Marc des del carrer Sardenya, amb la torre i
l’estel de Maria al centre.

Amb aquesta visió es pot fer una aproximació final més clara al conjunt de les sis torres centrals
que culminaran el temple. Les quatre torres dels Evangelistes envoltaran la de Jesús i amb 135
metres d’alçària seran les terceres més altes del temple, una mica per sota de la Maria i dels 174
metres de la central de Jesús.

Com va projectar Gaudí, cada torre dels evangelistes s’identifica amb la figura corresponent del
tetramorf amb el llibre de l’Evangeli i les ales. Són les quatre figures de la iconografia cristiana
que  l’art i l’arquitectura han utilitzat des de fa segles per representar els evangelistes. Queda
pendent per d’aquí a un any un home (o àngel) per la torre de Mateu i l’àguila per la de Joan.

En un tríptic que s’ha repartit al sortir del concert, s’explica el simbolisme d’aquests tetramorfs.
Segons la tradició, Lluc era metge i va ser convertit al cristianisme per sant Pau. Es va donar al
seu servei i el va seguir per tot arreu. Pel seu caràcter servicial i bondadós, se li va atribuir el
símbol del bou, un animal humil, mans i treballador. D’altra banda, l’Evangeli de Marc presenta
Jesús adult en el moment solemne del baptisme i com després viurà al desert entre els animals
salvatges. És per aquest motiu que se li assigna el símbol del lleó. La tradició sempre ha
considerat aquest animal com una representació de força, coratge i reialesa.

“A les mans d’aquest infant”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/torres-dels-evangelistes-sagrada-familia-ofereixen
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/torre-maria
https://www.instagram.com/p/CmPdndLpWNx/


El concert de Nadal, del que com cada any es van sortejar les entrades gratuïtes entre els
ciutadans que les van sol·licitar, ha estat un recorregut encadenat per nadales de tot el món en
la primera part. La part final s’ha centrat en les nadales tradicionals catalanes convidant a la
participació del públic.

En el concert també s’ha estrenat una obra que ha encarregat la Sagrada Família al compositor
Xavier Pagès Corella, “A les mans d’aquest infant”. No és la primera vegada que la Sagrada
Família encarrega obres musicals i, per exemple, també es va fer mateix l’any passat amb el
compositor Marc Timón. De fet, avui la Sagrada Família és una de les poques institucions
religioses tenen la capacitat per impulsar encàrrecs culturals com és una obra per orquestra i
cor.

El concert ha estat dirigit per Xavier Puig i interpretat per l’Orquestra Simfònica del Vallès i el
Cor Bruckner Barcelona i s’ha pogut seguir en directe a través del web de Sagrada Família. A
l’acte també hi han assistit tinent d’alcalde Albert Batlle i el director general d’Afers Religiosos
Carles Armengol.

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/marc-timon-magnifica-sagrada-familia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: La Vanguardia en català

Publicat: 19/12/2022

Edició: General

Secció: INTERNACIONAL Internacional

Audiència: 243.000 Lectores

Difusió: 40.412 Ejemplares

Valor: 5.056€

.- LA VANGUARDIA + ) ( ' & ) % # " ! ) % 0 DILLUNS, 19 DESEMBRE 2022

/))% ,*$
+)('&' %$" 9&')#!8 +766$54735&"

El papa Francesc té signat un
document de renúncia “en cas
d’impediment per qüestions
mèdiques”. Així ho ha revelat a
una entrevista publicada ahir al
diari ABC, en què explica que
no és una cosa que hagi fet re-
centment a causa dels seus pro-
blemes de salut, sinó al principi
del seupontificat, quanTarcisio
Bertone era el cardenal secreta-
ri d’Estat.
“Jo la vaig firmar i li vaig dir:

‘En cas d’impediment per qües-
tions mèdiques o què sé jo, aquí
hi ha la meva renúncia. Ja la te-
nen’.No sé aqui l’hauràdonat el
cardenal Bertone, però l’hi vaig
donar quan era secretari d’Es-
tat”, va explicar el Pontífex a la
primera ocasió en què fa públi-
ca l’existència d’aquest docu-
ment, perquè vol que sigui co-
negut. “Ara algú anirà a dema-
nar-lo a Bertone”, va dir de
broma, suposant que el va lliu-
rar al seu successor, el cardenal
PietroParolín, númerodosde la
Santa Seu. Segurament va ser
una de les primeres coses que
va fer quan va accedir al papat,
perquè el totpoderós Bertone,
que va ser també secretari d’Es-
tat de Benet XVI, va romandre
en aquest càrrec només durant
uns sismesos després de la seva
elecció el març del 2013.
Francesc explica que ell creu

quePauVI i PiusXII havien fir-
matcartes similars.Larevelació
és especialment interessant en
aquest moment del pontificat,
quan l’argentí acaba de complir
86 anys, i després d’un any en
què han aflorat grans preguntes
sobre una suposada renúncia
després que els seus problemes
de genoll hagin fet que baixés el
ritme. El Pontífex semprehadit
que no descarta renunciar si la
seva salut li impedeix exercir el
lideratge de l’Església, però
aquest estiu va deixar clar que
no seria una qüestió imminent.
A l’entrevista, Francesc va

ElPapa va signar
la renúncia en cas
d’impedimentmèdic
Francesc exhorta a “buscar la manera
de resoldre” la qüestió catalana

abordar un gran nombre de te-
màtiques, entre aquestes la
qüestió catalana. El papa jesuïta
reflexiona assegurant que “Es-
panya no és l’únic cas al món”, i
“cada país ha de buscar el seu
camí històric per resoldre
aquests problemes”, perquè “no
hi ha una única solució”. “Algu-
nes zones han obtingut estatuts
preferencials com amanera per
resoldre aquests problemes i en
d’altres es van fer divisions, i va
sorgir un país nou. Ara, aquest
és el tempsd’una solució defini-
tiva per a Catalunya? No ho sé.
Això vostès ho han de decidir”,
continua.
Llavors, Jorge Mario Bergo-

glio cita el “coratge” per “solu-
cionar el problema a Macedò-
nia, Macedònia del Nord”, i
també l’exemple de. Trentino-
AltoAdige italià, ambunestatut
propi; així com el cas d’Escòcia,
on els anglesos “ho van resoldre
a l’anglesa”. “Potser es triguen
anys o dècades a resoldre’l. Pe-
rò busquin la manera de re-
soldre'l”, conclou el Pontífex,

referint-se de nou a Catalunya.
Sobre el paper que l’Església

ha de tenir en aquest afer, el
Papa diu que el quenopot fer és
“fer propaganda d’una banda o
de l’altra, sinó acompanyar el
poble perquè trobi una solució
definitiva”. Anteriorment, Jor-
ge Mario Bergoglio també va
esmentar la recent visita dels
seminaristes de Barcelona al
Vaticà, alsqualsvaconcediruna
audiència, i en qui va veure “ho-
mes normals, amb inquietuds
serioses”. “No eren ximplets.
Ambaquests seminaristes la co-
sa va bé”, va celebrar."

“Cada país ha de
buscar el seu camí
històric per resoldre
aquests problemes”,
diu sobre Catalunya

La candidatura de Bòsnia i
Hercegovina a la Unió Eu-
ropea és unmissatge als ciu-
tadans i un deure per als lí-
ders polítics.
Dijous, els dirigents de la

Unió Europea van decidir
per unanimitat concedir
l’estatus de candidat a la UE
a Bòsnia i Hercegovina.
Aquesta decisió és una fita
important que confirma el
futur europeu del país i res-
pon a la clara demanda dels
ciutadans de Bòsnia i Her-
cegovina de viure en digni-
tat, pau i prosperitat.
Aquesta decisió ha de servir
ara d’impuls per al canvi a
Bòsnia iHercegovina. Els lí-
ders polítics tenendavant la
tasca d’avançar amb refor-
mes llargament esperades
per convertir aquesta ambi-
ció en realitat.
Des de l’inici del meu

mandat, he treballat per ga-
rantir que Bòsnia i Herce-
govina pugui continuar
comptant amb el suport de
la UE. Hem treballat inten-
sament per ajudar els líders
polítics de Bòsnia i Herce-
govina a millorar el funcio-
nament de les institucions,
abordar els reptes migrato-
ris i preparar un ambiciós
paquet de reformes electo-
rals.
Hem mantingut la nostra

operació militar Eufor/Al-
thea i hem proporcionat el
suport financer necessari.
Com vaig dir a Sarajevo a
començament d’any: el nos-
tre compromís de mantenir
la seguretat i l’estabilitat a
Bòsnia i Hercegovina és sò-
lid com una roca. Estem
compromesos i continuem
estant plenament compro-
mesos amb la unitat, la in-
tegritat territorial i la so-
birania de Bòsnia i Herce-
govina.

L’agressió il·legal i no pro-
vocada de Rússia contra
Ucraïna ens ha recordat a
tots la fragilitat de la pau al
nostre continent. No hi pot
haver equidistància entre
agressor i víctima. Junts, la
UE i els socis dels Balcans
Occidentals comparteixen
la responsabilitat de cons-
truir un continent democrà-
tic, estable i pacífic. Bòsnia i
Hercegovina es va prendre
seriosament aquesta res-
ponsabilitat, va condemnar
l’agressió i es va alinear amb
les sancions sense prece-

dents de la UE contra els di-
rigents russos. Aquesta acti-
tud demostra que el nostre
futur comú es basa en valors
i principis compartits.
La UE ha col·laborat es-

tretament amb socis de tot
elmónpermitigar l’impacte
negatiu de l’agressió russa
en el subministrament i els
preus d’aliments, energia i
productes bàsics. De fet,
ningú no ajuda més Bòsnia i
Hercegovina que la UE, i ho
fem sense segones intenci-
ons. La UE ha mobilitzat
1.000 milions d’euros per

ajudar les famílies i les
petites i mitjanes empreses
dels Balcans Occidentals a
fer front a la pujada dels
preus de l’energia. I, més a
llarg termini, estem inver-
tint en la seva transició eco-
lògica per posar fi a la de-
pendència energètica i cre-
ar bons llocs de treball a la
regió.
Estic desitjant treballar

amb els líders acabats d’ele-
gir a Bòsnia i Hercegovina,
amb especial atenció a la in-
tegració europea del país.
Encara queda molt per fer:

l’estatus de candidat no és
una destinació final, sinó
més aviat el començament
d’un nou capítol.
És necessari accelerar se-

riosament les reformes
abans de començar les con-
verses d’adhesió. Aquestes
reformes no són per a
“Brussel·les”, sinó per mi-
llorar la vida quotidiana de
tots els habitants de Bòsnia i
Hercegovina. Cada ciutadà
té un paper per exercir en
aquest procés, encara que la
responsabilitat última de
complir-lo recaigui en els
càrrecs electes.
Tot i que el camí de Day-

ton a Brussel·les continua
sent difícil, la destinació ja
es veu i el full de ruta està
clarament traçat. Compro-
metem-nos junts a un nou
camí per a Bòsnia i Herce-
govina cap a la Unió
Europea.

Josep Borrell

El futureuropeudeBòsnia

L’agressió de
Rússia ens recorda

la fragilitat de
la pau al nostre

continent

La bandera de la UE en un edifici del centre de Sarajevo
210/.-1./, * 121
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El primer Papa llatinoamericà i je-
suïta de la història, que fa gairebé 10 
anys va capturar amb una imatge 
rupturista l’esperança de milions 
de persones, va fer aquest dissabte 
86 anys. Però no deu haver sigut un 
aniversari gaire alegre. Francesc el 
celebra en plena guerra de Rússia a 
Ucraïna (en la qual es va oferir sen-
se èxit com a mediador) i en un 
mo ment contradictori per a l’Es-
glésia catòlica, perjudicada per les 
amenaces de cisma de la dreta i, en 
paral·lel, l’ascendent malestar de 
l’ala més progressista per les refor-
mes inconcluses. 

Aquestes divisions són històri-
ques a l’Església. Però els últims 
anys s’han accentuat les diferèn-
cies. Convençuts que l’Església ja 
no està al dia amb les societats mo-
dernes, els catòlics progressistes 
han posat en discussió amb un èm -
fasi creixent el celibat sacerdotal, la 
doctrina sobre el sexe abans del 
ma trimoni i les unions homose-
xuals, així com han avançat la pos-
sibilitat d’ordenar dones (o al-
menys permetre’ls ser diacones -
ses) i donar-los el dret al vot en fò -
rums de poder dins de l’Església. 
Però cap d’aquestes sol·licituds ha 
tirat endavant, cosa que ha posat en 
dubte el suposat impuls reforma-
dor de Francesc. 

El sociòleg Marco Marzano, 
autor del llibre La Chiesa immobile 
(L’Església immòbil), és taxatiu. 
«Hi ha diversos factors que indi-
quen que aquest papat acabarà 
sense que s’hagi executat cap re-

forma transcendental», diu Mar-
zano. «L’ocorregut en aquests 
anys amb el clergat alemany és 
molt clar. Els bisbes germànics 
van emprendre un camí de revisió 
en el qual s’han avançat propostes 
com que les dones tinguin accés al 
sacerdoci. Però el Papa s’hi opo-
sa», remarca l’analista.   

El fantasma del cisma 

Exmonja i catòlica feminista, Paola 
Lazzarini també creu que la frena-
da de Francesc quant a tirar enda-
vant reformes trencadores és «evi-
dent», sobretot en el que incum-
beix el paper de la dona a l’Església. 
«No n’hi prou amb col·locar alguna 

dona en alguna institució del Vaticà 
o donar veu de manera excepcional 
a dues dones en assemblees amb 
centenars de sacerdots. Aquestes 
són només notes a peu de pàgina», 
assenyala, al considerar que els re-
cels del Papa també es deuen al te-
mor que es produeixi un cisma atiat 
des de la dreta. Una dreta que ha 
criticat pràcticament qualsevol in-
dici d’obertura del Papa. 

«El que em pregunto és per què 
no es té en compte el cisma silen-
ciós de la quantitat de catòlics pro-
gressistes que se’n van», reflexio-
na Lazzarini. «Els atacs de la dreta 
contra el Papa han sigut d’allò més 
frontal i groller. Per això sens dub-
te la paraula cisma és una de les 
claus de lectura per entendre la re-
ticència del Papa a portar endavant 
algunes reformes que es dema-
nen», afegeix la teòloga, filòsofa i 

biblista Marinella Perroni, que 
també coincideix amb Lazzarini 
que el resultat és que molts catòlics 
progressistes s’estan allunyant 
gradualment de l’Església. 

A Alemanya, segons un estudi 
publicat per la revista catòlica 
Kirche Leben i dut a terme per la 
fundació Bertelsmann, el 81% de 
catòlics estan pensant a abando-
nar  l’Església «pels escàndols 
d’abusos i per les resistències al 
canvi de la cúria romana», segons 
va explicar Stephan Vopel, expert 
de la fundació.  

Problema a part és que aquest 
clima de desunió ha coincidit amb 
la guerra de Rússia a Ucraïna, un 
conflicte al qual Francesc va dedi-
car múltiples crides de pau i pel 
qual va activar la seva diplomàcia, i 
es va oferir també com a mediador 
per posar fi a les hostilitats. Tan-
mateix, de moment, el resultat 
d’aquestes gestions ha sigut més 
discret: el fer d’haver aconseguit 
mediar entre els dos països per a 
l’alliberament de presos capturats 
en els enfrontaments. n

El Papa fa 86 anys amb les 
baralles per les reformes de fons

Francesc celebra el seu aniversari enmig de les tensions de la dreta  
i l’esquerra de l’Església i el pitjor conflicte entre pobles cristians en dècades.

DEU ANYS DE PONTIFICAT

IRENE SAVIO 
Roma

El Papa Francesc, en una aparició al Vaticà aquest cap de setmana.

Guglielmo Mangiapane / Reuters 

A Alemanya el  
81% de catòlics es 
plantegen deixar 
l’Església a causa 
dels escàndols

u El papa Francesc ha revelat que 
va firmar la seva renúncia en cas 
d’impediment mèdic fa més de 9 
anys, quan el cardenal italià Tarcisio 
Bertone era el secretari d’Estat del 
Vaticà abans que el substituís Pie-
tro Parolin el 15 d’octubre del 2013. 

u Francesc té dificultats per cami-
nar per un problema inoperable al 
genoll que l’ha obligat a utilitzar una 
cadira de rodes en els últims me-

sos. També ha hagut de cancel·lar 
o reduir les seves activitats en di-
verses ocasions durant l’últim any a 
causa del dolor. 

u Al juliol va reconèixer que neces-
sitava abaixar el ritme. «A la meva 
edat i amb aquesta limitació, he de 
preservar-me una mica per poder 
servir l’església. O alternativament, 
pensar en la possibilitat de fer un 
pas al costat», va dir.
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El TC se reúne hoy para decidir si 
paraliza la reforma del Código Penal
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Union’ de 1707
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El Papa, ayer al finalizar el Ángelus dominical en el Vaticano.

EFE

AGENCIAS
❘ ROMA ❘ El Papa Francisco pidió 
ayer a los curas de Catalunya 
que no se metan “en política” y 
aseguró que “la Iglesia no puede 
hacer propaganda por un lado 
o por otro”. En una entrevista 
en la ABC, aseguró que “cuan-
do el cura se mete en política, 
no va bien”. “Tú eres un pastor. 
Tienes que ayudar a la gente a 
que haga buenas opciones.  Pero 
no meterse a político. Si quieres 
hacer política, deja el sacerdo-
cio y métete a político”, afirmó, 
ya que hay sacerdotes que han 
mostrado su postura política 
tanto de un lado como del otro.

Sobre la relación entre Cata-
lunya y España, instó a buscar 
una solución al conflicto. “Qui-
zás se tardará años o décadas 
en resolverse, pero busquen la 
manera de hacerlo”, apuntó, 
y añadió que España no es el 
único caso en el mundo”. “Ca-
da país debe buscar su camino 
histórico para resolver estos 
problemas. No hay una única 
solución. Algunas zonas han ob-
tenido estatutos preferenciales y 
en otras se hicieron divisiones, y 
surgió un país nuevo”, reflexio-
nó Francisco.

De hecho, el Pontífice desgra-
nó algunas de las resoluciones 
adoptadas en otros países. “Ha-
ce un par de años vimos el co-
raje de dos primeros ministros 
para solucionar el problema en 
Macedonia del Norte. En Italia 
tenemos una zona en el norte, 
el Alto Adige, con un estatuto 
propio y los ingleses resolvieron 
las solicitudes de Escocia”, enu-

El Papa Francisco pide a los curas catalanes 
que no se pronuncien sobre el ‘procés’ 
El Pontífice insta a solucionar el conflicto Catalunya y España aunque reconoce que “quizás se tardará 
años y décadas en resolverlo” || Califica de “monstruosos” los casos de pederastia en la Iglesia

SOBERANISMO POLÍTICA

meró. “Ahora, ¿este es el tiempo 
de la solución definitiva para 
Catalunya? No lo sé”, señaló.

Preguntado por los casos de 
pederastia, afirmó que “es muy 
doloroso”. “Son personas des-
truidas por las que se tenía que 
ayudarlas a madurar y crecer” 
y “aunque solo hubiera un so-
lo caso, es monstruoso que la 
persona que debe llevarte ha-
cia Dios te destruya y no hay 
negociación posible”, recalcó, 
aunque no quiso opinar sobre 
si la Iglesia será perdonada. “El 

hecho de estar caminando en 
esto es un buen camino. Ahora, 
no depende solo de nosotros que 
se logre o no el perdón”, afirmó. 

Sobre la Transición españo-
la, dijo que “da la impresión” 

de que España todavía no se ha 
repuesto y destacó la figura de 
Adolfo Suárez. El Pontífice tam-
bién se refirió al descubrimiento 
de América y apuntó que no le 
gusta decir que España “con-
quistó” sino que “colonizó y 
no pirateó”. Sobre el cambio 
en el Opus Dei, que ha pasado 
a depender de la Congregación 
del Clero y no de los obispos, 
aseguró que no se trata de un 
“castigo” ni de una “invasión”, 
sino de una reubicación que ha-
bía que resolver.

TRANSICIÓN

A Francisco le “da la 

impresión” de que España 

todavía no se ha repuesto 

de la Transición

Tiene firmada su 
renuncia si su 
salud le impide 
seguir

n El Papa ha revelado que 
firmó su renuncia en caso 
de impedimento médico 
hace más de 9 años cuan-
do el cardenal italiano 
Tarcisio Bertone era el 
Secretario de Estado del 
Vaticano antes de que le 
sustituyera Pietro Paro-
lin el 15 de octubre de 
2013. “Yo ya he firmado 
mi renuncia. Era Tarcisio 
Bertone el secretario de 
Estado y le dije: En ca-
so de impedimento por 
cuestiones médicas o qué 
sé yo, acá está mi renun-
cia. Ya la tienen. No sé a 
quién se la habrá dado el 
cardenal Bertone, pero se 
la di cuando era secretario 
de Estado”, declaro, aun-
que afirmó que no tiene 
previsto definir el estatuto 
del papa emérito. Por otro 
lado, sobre la decisión de 
haber nombrado a varias 
mujeres para altos cargos 
en la Curia y que todavía 
no haya nombrado a nin-
guna como directiva de un 
dicasterio (departamen-
tos de la Curia Romana), 
Francisco dijo que tiene a 
una mujer “en mente” pa-
ra dirigir uno “que queda-
rá vacante en dos años”. 

Toque de queda en Perú, 
donde ya hay 25 muertos

AMÉRICA CONFLICTO

❘ LIMA ❘ Los enfrentamientos en-
tre manifestantes y fuerzas de 
seguridad en Perú durante las 
protestas iniciadas tras la salida 
del poder del presidente Pedro 
Castillo ya han dejado 25 muer-
tos, según el balance oficial. La 
mayoría eran jóvenes y vivían 
en zonas humildes. Los hechos 
ocurrieron a causa del nombra-
miento de Dina Boluarte como 
presidenta de Perú. Además, el 
Gobierno declaró el toque de 
queda nocturno durante cinco 

días en la provincia de Huaman-
ga, en la región de Ayacucho, 
tras las movilizaciones que esta 
semana dejaron nueve personas 
muertas en enfrentamientos en-
tre manifestantes y las fuerzas 
de seguridad. Por su parte, el 
secretario de Estado de EEUU, 
Antony Blinken, pidió a los 
actores políticos de Perú que 
multipliquen sus esfuerzos para 
hacer “las reformas necesarias” 
para salvaguardar la estabilidad 
democrática del país.

La consellera de Economía quiere cerrar 
los presupuestos “en días o semanas”

POLÍTICA CATALUNYA

❘ BARCELONA ❘ La consellera de 
Economía, Natàlia Mas Guix, 
confía en que el Govern será 
capaz de cerrar el pacto de 
presupuestos “en cuestión de 
días o pocas semanas” porque 
“hay voluntad de acuerdo”. El 
Executiu, que ya ha llegado a 
un acuerdo con los comunes, 
sigue negociando con el PSC 
y JxCat. En una entrevista, 
Mas Guix dijo que les gusta-
ría aprobarlos en el Parlament 
en enero para empezarlos a 

ejecutar en febrero. Sobre el 
Hard Rock, que los socialistas 
sitúan como fundamental en 
las negociaciones, dijo que de-
bería trabajarse “fuera” de las 
cuentas. Sobre la ampliación 
del aeropuerto de El Prat, que 
también situó al PSC sobre la 
mesa, la consellera cree que 
debería abordarse teniendo en 
cuenta las restricciones. Por 
su lado, el secretario general 
de JxCat, Jordi Turull, acusó 
a ERC de negociar los presu-

puestos a partir del reproche 
y le reclamó “más voluntad de 
negociación y más humildad”. 
“No aceptamos que se nos diga 
que nos movemos por intereses 
de partido o con una estrategia 
dilatoria”, advirtió. Después de 
que esta semana el Govern ha-
ya cerrado un acuerdo por los 
presupuestos con los comunes, 
dijo que le sorprende que ha-
yan optado por “negociar con 
los grupos más pequeños y de-
jar para el final a los mayores”.
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oincidint que fa cent anys la
perfumeria Parera va patentar
la marca Varon Dandy –en con-
cret, va ser el 16 de desembre

del 1922–, el Museu de Badalona ha in-
augurat l’exposició Perfumeria Pare-
ra. 100 anys de Varon Dandy, una
mostra –amb llibre inclòs– que recorre
la història d’aquesta colònia i de l’em-
presa que la va crear a Badalona.

En l’exposició es poden veure flas-
cons de diferents èpoques, cartells pu-
blicitaris i retalls de diaris amb anuncis
de la famosa colònia que va ser, com
tothom sap, “el único perfume para
hombres, hombres”. Núria Casals, la
comissària de l’exposició i autora del
llibre que parla de la història de Parera
i els seus productes, explica que, el
1930, Parera es gastava 100.000 pes-
setes a l’any (que en aquella època era
una barbaritat) per fer publicitat no-
més de Varon Dandy. “Aleshores, els
homes no es perfumaven, i per això
s’havia de fer molta publicitat”, va ex-
plicar, dijous passat, en la presentació
de l’exposició i el llibre. I va rescatar
una anècdota d’aquella època: “Es veu
que, anant pels pobles a promocionar
Varon Dandy, alguna vegada, els repre-
sentants de Parera havien hagut de
marxar corrents perquè els havien ar-
ribat a tirar pedres.” Perquè, recordava
Núria Casals, aleshores, “la colònia era

C
cosa de dones i intentar vendre’n per
als homes era tractar-los d’efeminats”.
El mateix 1930, la perfumeria Parera
també gastava 100.000 pessetes l’any a
promocionar l’altra colònia, aquesta de
dona, mítica de la casa: Tentación.
Tants diners en publicitat fa que s’ha-
gin trobat –i avui estiguin penjats a les
parets del Museu de Badalona– dese-
nes de pàgines de diaris amb els anun-
cis de les famoses colònies, locions i
perfums de Parera. I avui es poden lle-
gir amb curiositat els eslògans que re-
traten tota una època.

Parera va ser fundada a Badalona el
1912 per Joan Parera Casanovas, origi-
nari de Granollers. Però qui la va fer
gran va ser el seu fill Albert, mort
aquest 2022, poques setmanes abans
de la inauguració d’aquesta exposició.
En un primer moment, la fàbrica Pare-
ra va estar situada al carrer Sant Pere,
però, el 1915, s’havia fet gran i es va
traslladar a una nau de l’actual passat-
ge Maignon, entre Martí Pujol i el car-
rer Arnús, on també tenia oberta una
botiga. Un edifici que es va ampliar i del
qual avui no en queda res, perquè, el
2006, va ser enderrocat i es va crear la
plaça de les Puntaires, on hi ha, provi-
sionalment, el mercat Maignon.

Parera va ser una marca molt atrevi-
da en la seva època: el 1933, va posar a
una de les seves colònies femenines Co-
caína en flor i, en l’època de Marlon
Brando, Brando a una altra colònia
masculina. ■

Un segle de
Varon Dandy

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

Moda

Mireia Rourera
BADALONA

MOSTRA · El Museu de Badalona dedica una exposició a
la Perfumeria Parera i la seva colònia masculina LLIBRE ·
Es publica un volum sobre la marca i els seus productes

Flascons antics de Varon Dandy, de Parera, al Museu de Badalona ■ M. ROURERA

Un dels dies més esperats
per moltes de les persones
grans que viuen soles i que
acompanyats dels volun-
taris d’Amics de la Gent
Gran es retrobaran al tra-
dicional dinar de Nadal. El
tret de sortida va comptar
ahir amb més de 170 per-
sones al dinar institucio-
nal que es va fer a Barcelo-

na, amb la presència de
l’alcaldessa, Ada Colau i el
conseller de Drets Socials,
Carles Campuzano. Amics
de la Gent Gran ha reprès,
després de dos anys per la
interrupció de la pandè-
mia, els àpats amb la gent
gran que acompanya orga-
nitzant 26 dinars en dife-
rents ciutats que perme-
tran a més de 2.000 perso-
nes celebrar les festes en
companyia. ■

E.F.
BARCELONA

Amics de la Gent
Gran es retroben
als dinars de Nadal

Més de 170 persones van assistir al dinar institucional a
l’hotel Alimara de Barcelona. ■ FERRAN TABERNER

L’arquebisbe de Barcelona
i president de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola,
Juan José Omella, troba
una “barbaritat” i “ideolò-
gica” la llei de l’avorta-
ment aprovada aquesta
setmana pel Congrés.
“Hauríem de donar suport
a la mare que ha donat a
llum, sigui de setze o de di-
vuit anys”, va afirmar en
una entrevista a COPE Ca-
talunya. Al seu parer els fe-
tus són éssers humans i te-
nen ànima i per això va de-
manar a les persones em-
barassades que no vulguin
les criatures a donar-les en
adopció “perquè les famí-
lies que no en poden tenir
els donin una llar i una vi-
da feliç”. Per Omella “s’ha
perdut el camí del diàleg,
el retrobament i el con-
sens”. “És molt perillós i
greu, sobretot quan es veu
com a enemics els que no
pensen com tu”, va dir. ■

Omella titlla de
“barbaritat”
la nova llei de
l’avortament

Redacció
BARCELONA
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Un informe revela 50 nous casos de
pederàstia a l'Església espanyola i eleva a
500 els recopilats
Un informe recopila 50 nous casos de pederàstia a l'Església espanyola que elevaria a 500
els recopilats en un any. Del total, vuit són a la demarcació de Barcelona. El diari El País  ha
elaborat l'informe i l'ha entregat a la Conferència Episcopal i al Defensor del Poble, que recull 79
testimonis amb acusacions a 70 sacerdots, religiosos i seglars d'institucions religioses,
dels quals 50 noms eren desconeguts fins ara. Al nou document es compten 103 víctimes.
D'aquesta manera, el total dels casos recopilats per aquest diari és de mig miler en un any. A
aquests hi suma els 146 desvelats entre 2018 i desembre del 2021 i els 260 trets a la llum per
altres mitjans, l'Església o els tribunals des del 1985 per dir que hi ha 906 casos amb 1.713
víctimes.

L'informe recopila diversos tipus d'abusos que van des de tocaments a violacions. Les edats de
les víctimes van dels 4 als 17 anys, tot i que la mitjana més comú és dels 10 als 14. En gairebé
un 97% dels casos les víctimes són homes. El cas més antic és del 1955 i el més recent del
2002. Tots els casos han prescrit. El 80% de de les acusacions afecten ordes religioses. Els 14
restants assenyalen clergues de 12 diòcesis: Barcelona, Ciudad Real, Saragossa, Tarazona,
Tenerife, Terol, Zamora, Plasencia, Ourense, Oriola-Alacant, Málaga i Jaén.

131 casos a Catalunya

Per territoris, l'informe recull 101 casos a la província de Barcelona, 16 a la de Tarragona, vuit a
la de Lleida i sis a la de Girona. Un total de 131 a Catalunya. En concret, el diari recull el
testimoni d'una veïna de Rubí que denuncia abusos quan ella tenia 13 i 14 anys per part d'un
jesuïta. El País ja va entregar un primer informe al desembre del 2021 i un segon al juny del
2022. 

El Parlament de Catalunya va constituir el passat 29 de novembre la comissió d'investigació
sobre pederàstia a l'església. Aquesta comissió, impulsada per tres partits d'esquerres com els
comuns, la CUP i Esquerra Republicana, investigarà els abusos a menors dins el si de
l'Església catòlica a Catalunya. En la comissió no hi participaran ni C's ni Vox. La vicepresidenta
primera del Parlament amb funcions de presidenta, Alba Vergés, va donar per constituïda "per
quòrum suficient" la comissió d'investigació, malgrat l'absència dels portaveus dels grups de
Ciutadans i de Vox. Alba Vergés va recordar que la mesa del Parlament, després d'escoltar el
criteri de la junta de portaveus, va acordar el passat 3 de maig que la taula de la comissió es
compondria únicament d'una presidència assistida per un lletrat amb funcions de secretari de la
comissió a l'efecte d'estendre l'acta de les sessions.

https://www.elnacional.cat/ca/societat/informe-revela-50-nous-casos-pederastia-esglesia-espanyola-eleva-500-recopilats_935478_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/constitueix-comissio-investigacio-pederastia-esglesia-abscencia-vox_925857_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/efemerides/constitueix-parlament-modern-historia-catalunya-marc-pons_929544_102.html
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El caputxí Valentí Serra reivindica el
simbolisme de les figures del pessebre en
el seu nou llibre | Catalunya Religió
Caputxins Dins del seu cicle d'activitats de Nadal, la Casa dels Entremesos ha acollit aquest
dijous la presentació del llibre Entrem dins del pessebre, del caputxí fra Valentí Serra. En la
seva intervenció, Serra ha reivindicat la construcció del pessebre posant en relleu l'alt
simbolisme de les seves figures. 

L'acte, que coincideix amb la Fira de Santa Llúcia que se celebra a la plaça de la Catedral de
Barcelona, ha comptat amb els comentaris del professor de l'Escola Massana i expert en l'art
pessebrístic Josep Mañà. Sobre el llibre, Mañà ha dit que "esdevindrà un punt de referència
obligat per les novadores aportacions que ofereix". Unes aportacions que fa entorn del
"fascinant món del pessebre". També ha destacat el "dinamisme" que suscita el fet, no només
de "fer el pessebre", sinó "d'entrar dins del pessebre". 

“EL PESSEBRE CASOLÀ HA PASSAT A FORMAR PART DE LA TRADICIÓ ESPIRITUAL DE
CATALUNYA I LA SEVA IDENTITAT”

Els assistents a l'acte han ocupat tot l'aforament de la sala. Un fet que "no és d'estranyar",
segons Valentí Serra. I és que "el pessebre casolà ha passat a formar part de la tradició
espiritual del nostre poble i de la seva identitat", diu. Entre els assistents hi ha estat Norbert
Tomàs Bilbeny, director d’Edicions Morera i editor del llibre; Ramon Albornà, president de la
Federació Catalana de Pessebristes; i fra Eduard Rey, provincial dels caputxins, acompanyat
de fra Josep Anand, en representació dels frares caputxins.

El president de l’Associació de les Festes de la Plaça Nova, Xavier Cordomí, ha presentat
l'acte.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caputxi-valenti-serra-reivindica-simbolisme-figures-pessebre
https://caputxins.cat/
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Todos han recibido una invita-
ción con su nombre: “La Comu-
nidad de San Egidio invita a
(Luis, Llorenç, Meritxell, Alen,
Tania, Igor) a la comidadeNavi-
dad 2022, que se celebrará el 25
dediciembrea la13.30henlaba-
sílica de los Sants Màrtirs Just i
Pastor”. Una cuadrilla de volun-
tarios están preparando ya uno
delosdíasmásluminososdelaño
para la comunidad. El recuento
de invitados (más de un millar),
buscar lugares, que este año son
más los comensales. Encontrar
manteles rojos, velas, flores y
adornos navideños. Envolver y
ponerelnombreparacadaparti-
cipante. Preparar la comida.
“Menú: plato de entremeses, es-
cudella de galets, canelones ca-
seros,pollorellenoconciruelasy
piñones, macedonia, surtido de
turronesycava”.
LaNavidadenestacasa sevive

conabundancia en comida y fra-
ternidad.Personassolasymiem-
bros de la asociación comparten
los turrones.Luis, de54años, vi-
ve en la calle desde hace más de
20 y la comunidad lo acompaña
con dedicación desde hace 15.
“Llegarámuybienarreglado,pa-
racelebrareldía,probablemente
con la chaqueta nueva que le re-
galamos por su aniversario”, ex-
plicaMeritxellTéllez, coordina-
doradel áreadepersonas sinho-
gar. En su mochila, su casa.
“Mejor que cuando lo conoci-
mos,cadaunovivecomopuede”.
Meritxell se sentará tambiéna

comer.Consufamiliacelebrarán
otrosdías festivos.Peroel25ella
estáinvitadaenlafamiliagrande.
Suhija,de 12años, estaráconsus

cionalización de los ancianos.
Bien lo sabe Alen, de 33 años,

trabajador en un empresa de co-
mida para animales, jugador de
fútbol en el Carmel y compañía
de ancianos en residencias. Pro-
cede del África que no deja atrás
alosmásmayores.Llegóenjunio
del2018enunapatera.Fuereco-
gido y ayudadopor laCruzRoja.
Católico. Asistió invitado a una
Navidad de San Egidio. “En Ca-
merúnestámihogar,mimadrey
mis hermanas, pero aquí tengo
mi otra familia”. En la iglesia gó-
tica del centro de Barcelona ha-
blará de cómo el equipo de su
país ganó a Brasil en elMundial.
“Es unmisterio que quisiera ve-
nir a Barcelona y no a Madrid,
siendo comoera yodelRealMa-
drid”, sonríe) .
Quedan dos sitios por ocupar

enestamesanavideña.Sonlosde
Tania y su hijo Igor, de 4 años,
exiliados. Será su primera comi-
da con esta extraña y fraternal
comunidad(yellosquesonorto-
doxos...). San Egidio les ayudó a
salirde Ucraniahacediezmeses.
“Viven acogidos en una casa de
Sarrià-SantGervasi”, detallaXa-
vier Vidal, coordinador de refu-
giados. Tania sigue las noticias
poco esperanzadoras de la gue-
rra en su país, dondehan queda-
dosumaridoysuhijaadolescen-
te. En la perspectiva, volver. En
el entretanto, trabajar en lo que
salga (espastelera). “Elniñovive
más ajeno a las noticias. Estudia
enun colegio cercano a su casa y
ya casi habla catalán. Es un niño
inquieto y le hemos buscado un
regalo acorde a su carácter. Para
lamadre, algobonitopara lucir”.
SanEgidio cumple 40 años cele-
brando laNavidad así, con todos
a lamesa."
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Imagen de archivo de la comida deNavidad en la basílica de los SantsMàrtirs Just i Pastor
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abuelos. La niña participa tam-
biénlosdíaspreviosenvolviendo
regalosyponiendo,consumejor
caligrafía, elnombredeldestina-
tario.Conoceaalgunosancianos
porque a menudo conversa con
ellos. “Sabe que este es un día
mágico que se vive con mucha
emoción y tanto nos ha oído que
seguramente, demayor, se una a
nosotros, como hacen los hijos
deotrosvoluntarios”.
A la mesa también se sentará

Llorenç, de 85 años. Vive solo en
un piso de Ciutat Vella. Amante
del barrio en el que creció, que
conocebaldosaabaldosa.Lector
impenitente, inconformista y al-
go huraño. Vence su inclinación
a la soledad con la compañía de

los voluntarios que lo visitan.
“Quiero cerrar los ojos y que es-
tas fiestas pasen pronto”, se ve
que pronunció un día en recuer-
dodeotrosmásfelices.Lograron
los voluntarios que acudiera el
día 25 a la basílica. “Meses des-
pués nos dio una lista de perso-
nas solas. Nos pidió que las invi-
táramos y las sentáramos a su
mesa”, explica Montserrat Vila-
seca, coordinadora del servicio
de ancianos. Solos en sus casas o
en las residencias, la soledad es
una pandemia que se combate
desde la fraternidad, opina. Por
eso el ánimo es restituir los vín-
culos de afecto entre las perso-
nas, rotos amenudo en las fami-
lias por una –bienintencionada,
pero a menudo fría– institu-

Más de unmillar de
personas vulnerables
compartirán
manteles y afecto el
día 25 de diciembre

EL EPO TAJE

Locura en una
residencia de

Pontevedra tras
pedir su director
mensajes de

Navidad para sus
“chicas y chicos”

ciencia para que sean parte ac-
tiva de la iniciativa. Tienen que
empaparse de ese amor y cari-
ño. El personal de la residencia
ya ha constatado, vista la res-
puesta de estos últimos días de
abuelas y abuelos, que “esto va
a ser como un chute de vida pa-
ra ellos”. Se sienten queridos e
importantes y ha desaparecido,
momentáneamente, esa sensa-
ción de soledad que tanto le
duele, en su día a día, a Juanjo.
El director avanza que en el

caso de aquellos residentes con
gran dependencia que no van a
poder responder los mensajes,
“vamos a pedir a sus familiares
que nos ayuden a contestar las
cartas”. Una gran idea para im-
plicar a esos parientes en la ini-
ciativa y facilitar un contacto
que esas personas mayores es-
peran como nunca en estas fe-
chas tan señaladas.
La inicial demanda de Juan

José López –“yo solo pido que
esta Navidad nos lleguen mil
cartas dirigidas a los residentes
de la residencia de Maiores de

SanEgidio celebra40años
deNavidades fraternales

TODOS SOLIDARIOS
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Campolongo, en Pontevedra”,
ya se ha cumplido. “Con mil,
me basta”, escribió en esa carta.
Esa cifra hace días que se ha su-
perado. El director confiesa
que cuando envió esa carta a
sus contactos en esa aplicación
de su teléfono, puso mil, pero
“pensé que si recibíamosmedio
centenar de cartas, podíamos
yadarnospor satisfechos”. Esta
claro que se quedó muy corto
en sus primeras previsiones.
Ahora ya no se atreve a aventu-
rar qué puede pasar de aquí a
Reyes, “ya que la bola se hace,
cada día que pasa,más grande”.
El día señalado, tras tanto al-

boroto entre esas paredes, será
la Nochebuena. La intención
deJuanjo y su equipo–muy im-
plicado también con esta ini-
ciativa– es que cada usuario
tenga asegurados esa noche un
regalo y varios mensajes y car-
tas.
Y una cita poética que Juanjo

hace suya: “Que la muerte nos
apague cuando aún estemos
encendidos”. ¿La dirección a la
que enviar esosmensajes de ca-
riño y amor? Residentes de la
residencia deMaiores de Cam-
polongo. Avenida María Victo-
ria Moreno, número 26. 36003
Pontevedra."

goteo de envíos postales”. Pero
hay más. “El otro día se plan-
taron treinta moteros en la
puerta de la residencia para sa-
ludar a los usuarios”, añade el
director del centro. Una visita
que causó gran alborozo y ale-
gría entre los residentes. A lo
que hay que sumar el goteo de
niños y niñas de diferentes co-
legios cercanos, que se acercan
para depositar sus cartas en el
buzón y que ha sido también

constante estos últimos días.
Así que trabajo no le va a fal-

tar esta Navidad al personal de
ese geriátrico. “La intención es
responder a todas esas cartas”,
anuncia Juanjo. Se han puesto
yamanos a la obra. Lamitad de
los residentes conservan aún
capacidades para responder,
con ayuda, a esos mensajes de
cariño y ánimos de su puño y
letra.Habrá que armarse depa-

“El aluvión de
mensajes, vídeos y
regalos nos ha
desbordado”, confiesa
Juan José López
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«Pasa a ser una 
asignatura irrelevante, 

por las horas, porque no 
computa y por las 

alternativas propuestas» 

E
sta semana los obispos encar-

gados de la Comisión de Edu-

cación de la Conferencia Epis-

copal publicaron una nota so-

bre cómo ha quedado la asignatura de 
Religión católica en nuestro sistema 

educativo, una vez que las comunida-

des autónomas han desarrollado lo 

que les correspondía de la ‘ley Celaá’. 

Se supone que para los obispos la asig-

natura de Religión en la escuela tiene 

gran relevancia, prioridad en la arti-

culación de la libertad de la Iglesia y 

de la defensa de los derechos de los 

padres. No se entiende que este balan-

ce se haya hecho en voz baja.  

Lo primero que reconocen los obis-

pos es que el Gobierno hizo oídos sor-

dos a su oferta inicial. En julio de 2020, 

la Iglesia propuso un nuevo sistema 

de enseñanza de la religión a través de 

un área transversal. Un marco que 

aceptaba los postulados pedagógicos 

–lo que es mucho aceptar– de la 

Lomloe y que tranquilizaría a ambas 

partes. Ni caso. Insisten ahora en que 

la Lomloe «mantiene la situación ya 

conocida que no es del todo satisfac-

toria para nosotros».     

El ministerio determinó la base mí-

nima de una hora a la semana. Queda-

ba lo que añadirían las comunidades 

autónomas, que no han sido especial-

mente generosas. Un descenso signi-

ficativo de lo que había hasta el míni-

mo en Canarias, Cantabria, Cataluña, 

La Rioja, Navarra y Galicia; «algunos 

minutos más de clase», Aragón, Astu-

rias, Baleares, País Vasco, Valencia; se 

quedan con lo que tenían Andalucía, 

Castilla y León, Madrid y Murcia; y las 

que quitan en unos cursos y dejan las 

que estaban en otros, Castilla–La Man-

cha y Extremadura. La denuncia más 
dura es la referida al Bachillerato, por 

lo que «sería necesaria la defensa ju-

rídica del derecho de estos alumnos». 

La asignatura de Religión queda to-

cada de muerte en la mayoría de las 

comunidades autónomas por falta de 

reconocimiento como materia en el 

sistema. Pasa a ser una asignatura irre-

levante, por las horas, porque no com-

puta y por las alternativas propuestas. 

Un incumplimiento más de los acuer-

dos Iglesia-Estado. Es preferible no 

pensar que entre todos y todas la ma-

taron y ella sola se murió. 

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA

Réquiem por la 
clase de Religión

S. S. MADRID  

El año 2022 ha castigado de forma se-

vera el bosque español. Durante los 

primeros once meses del año, los si-

niestros forestales han carbonizado 

más de 267.000 hectáreas en el país, lo 

que supone la cifra más alta desde 1994. 

Previsiblemente, si nada cambia, el 
año cerrará en dos semanas pasando 

a convertirse en el peor en esta mate-

ria en casi tres décadas. 

Los datos provisionales del Minis-

terio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, a los que tuvo ac-

ceso Servimedia, indican que un total 

de 267.383 hectáreas quedaron arra-

sadas por el fuego entre el 1 de enero 

y el 30 de noviembre de este año; esto 

es el triple que la media del último de-

cenio, situada, de acuerdo con los da-

tos de la Administración, en las 89.304 

hectáreas. En 1994 quedaron calcina-

das 437.602. 

En cuanto al último decenio, 2012 

es el segundo en el ranking de super-

ficie quemada entre enero y noviem-

bre (216.545 hectáreas) y 2017 ocupa 

el tercer puesto (166.785). En cambio, 

2018 se mantiene como año de la dé-

cada con menos terreno arrasado por 

las llamas (24.067 hectáreas). 

Además, en lo que va de 2022 se han 

producido 56 grandes incendios fores-

tales (es decir, cuando se queman más 

de 500 hectáreas), mientras que el pro-

medio de la década es de 21. También 
hubo 56 en 2017, por lo que se iguala 

este registro, además de 41 en 2012 y 

22 en 2016. 

Entre enero y noviembre de 2022, 

además, se registraron 10.325 sinies-

tros forestales, de los que 3.237 fueron 

incendios (que arrasaron al menos una 

hectárea) y 7.088 conatos (con menos 

de una hectárea quemada). El noroes-

te peninsular (Asturias, Cantabria, Ga-

licia, País Vasco y las provincias de León 

y Zamora) concentró un 44,36% de los 

incendios y conatos forestales en lo que 

va de año, mientras que el resto de los 

siniestros se reparten entre las comu-

nidades interiores (concretamente, las 

provincias de las regiones no costeras, 

salvo León y Zamora), con un 37,46%; el 

área mediterránea, con un 17,75%; y Ca-

narias, con un 0,43%.

España registra el peor año 
de incendios forestales  
en casi tres décadas

MÁS DE 267.000 HECTÁREAS QUEMADAS EN TODO EL PAÍS

O DESCÁRGATE LA APP
Entra en oferplan.abc.es y regístrate

Selecciona la oferta y cómprala

Canjea tu cupón en el establecimiento

Teatro Real

LA SONNAMBULA de VINCENZO BELLINI en el Teatro

Real + Restaurante Lona para 2 personas por 250 €

Aprovecha esta oportunidad y adquiere dos entradas para

disfrutar de la ópera LA SONNAMBULA el próximo 23 de

diciembre en el Teatro Real, acompañado de una cena en el

Restaurante Lona. El menú para 2 personas es válido hasta

45 días desde la fecha de la función, de lunes a domingo de

14.00 a 22.00H. Es obligatoria reserva previa en el teléfono

91 524 26 26.

-49% 490€ 250€

23 de diciembre

LA SONNAMBULA
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Investigat un capellà 
per encobrir els 

abusos de Deprius 

l’ARA que va destapar els abusos de 
Deprius, i la seva actitud a les xar-
xes amb una desena de noies i joves 
del món de la música, incloïa les re-
flexions de Busquet, que sempre va 
defensar a capa i espasa l’acusat. 

Tensió a l’església 
Precisament, aquestes revelacions 
van fer que dijous hi hagués molta 
tensió a l’església del municipi, per-
què un grup de persones que es ma-
nifestaven en suport de les dones 
agredides va assenyalar el sacerdot, 
que en declaracions a l’ARA havia ar-
gumentat que les acusacions contra 
el tenor formaven part d’una campa-
nya per difamar Deprius i que hi ha-
via hagut una professora de música 
i una còmplice, en referència a una 
denunciant, que “tiren merda” amb 
“mala voluntat” contra una família 
que “ja ha patit molt”. 

La segona denúncia que es va pre-
sentar aquesta setmana a la comissa-
ria d’Arenys de Mar, un cop es va fer 
pública la detenció, sí que havia pres-
crit i, per tant, el procediment no ti-
rarà endavant. Es tractava d’uns fets 
que van succeir fa 19 anys: llavors la 
denunciant tenia 20 anys i Deprius 
l’hauria assetjat quan estaven a soles 
a l’escola. Els fets van provocar que 

aquesta noia acabés abandonant el 
centre on feia classes. En total ja són 
cinc les denúncies que ha rebut De-
prius durant els últims anys: la pri-
mera va interposar-se el 2016, però 
el cas es va arxivar per la via penal i va 
acabar amb un acord extrajudicial, 
mentre que la segona –en instrucció 
al jutjat número 2 de Mataró– és 
d’aquest juliol. De fet, el músic ja va 
ser detingut per aquesta denúncia a 
principis d’estiu. 

La denúncia que va propiciar la 
detenció, però, la va posar una no-

El tenor 
calellenc 
Albert Deprius 
en una imatge 
promocional. 
ARA 

 

ia per unes agressions que es van 
repetir regularment des del 2010 
fins al 2014, entre els seus 14 i 18 
anys. El director de l’escola de mú-
sica va començar a parlar per Mes-
senger (després Facebook) amb la 
menor, converses fins a altes hores 
de la matinada que van derivar en 
videotrucades i comentaris pujats 
de to. L’endemà de la primera vide-
otrucada, amb contingut altament 
sexualitzat, es van quedar sols al 
despatx de Deprius i ell en va abu-
sar sexualment.e

Una de les dues noves denúncies contra  
el tenor calellenc no hauria prescrit

VIOLÈNCIA SEXUAL

Una de les dues denúncies que ha re-
but aquesta setmana per abusos se-
xuals el tenor de Calella Albert De-
prius no hauria prescrit. Ho han con-
firmat fonts policials a l’ARA. Men-
tre el músic estava detingut per la 
denúncia d’una noia que va acusar-lo 
d’agredir-la quan tenia 14 anys (en-
tre el 2010 i el 2014) i que va avançar 
l’ARA, els Mossos van rebre dues de-
núncies més, en aquest cas a la co-
missaria d’Arenys de Mar, una de les 
quals no hauria prescrit, i això va fer 
que la policia comuniqués a Deprius 
una nova detenció. Tot i això, di-
marts al matí el que era director del 
cor Harmonia de Calella va passar a 
disposició judicial i posteriorment va 
quedar en llibertat amb càrrecs. 

Les investigacions dels Mossos 
no se centren només en el tenor. El 
capellà del municipi, Cinto Busquet, 
està investigat per un presumpte de-
licte d’encobriment i se li va prendre 
declaració a principis de setmana, 
un cop detingut el músic. Segons 
fonts de la investigació, Busquet “te-
nia coneixement d’algun dels actes 
punibles del tenor”. L’article de 

BARCELONA
ALBERT LLIMÓS

L’estafador que es fa passar pel cap dels Mossos
parlen del tractament que fa el jut-
ge d’un acusat, res a veure amb de-
lictes de pornografia infantil. 

Però, si es deixa de banda la lletra 
petita, el correu pot sobtar: va acom-
panyat del logotip dels Mossos, del 
de la Interpol i d’una firma que apa-
renta ser la de Sallent. Tot seguit, la 
carta demana que el receptor escri-
gui un correu justificant per què té 
pornografia infantil. “Això en 48 ho-
res”. Si no, una de les amenaces és 
que es publicarà la seva fotografia als 
mitjans de comunicació. També, 
afirma el correu, “ens veurem obli-
gats a remetre el nostre informe al Sr. 
Joan Ignasi Elena, fiscal general i ex-
pert en ciberdelinqüència”, per dic-
tar una “ordre de detenció”. De nou, 
l’autor de l’estafa no l’encerta en les 
presentacions: Elena és el conseller 
d’Interior i mai ha sigut fiscal. Tam-
poc pot dictar cap ordre de detenció. 

Aquesta estafa que diverses perso-
nes han rebut per correu també ha ar-
ribat a la safata d’entrada del depar-
tament d’Interior, segons fonts con-
sultades per l’ARA. Al segell de la car-

Un fragment de la carta maliciosa que han rebut 
diverses persones. MOSSOS D’ESQUADRA

ta hi apareix “departament de 
Policia” que, de nou, no existeix. Tot i 
això, per enviar-la l’autor sí que ha 
precisat que anava dirigida al depar-
tament d’Interior. Tots els errors an-
teriors, juntament amb alguns 
apunts de burla com que la policia es-
tà “oberta les 24 hores del dia”, poden 
fer pensar que es tracta d’una broma, 
però això no evita que els Mossos s’ho 
mirin amb preocupació. De fet, la po-
licia està analitzant l’estafa i mira de 
descobrir qui hi ha al darrere. 

Suplantament 
Hi ha diversos elements preocu-
pants: primer, que es parli d’una fal-
sa sanció, amb una possible extorsió 
econòmica si l’estafa avança. Des-
prés, fonts d’Interior apunten que 
també s’està suplantant la identitat 
de Sallent. “No hem enviat aquest 
correu, esborra’l i no donis cap dada 
personal”, piulen els Mossos per 
avisar de l’estafa. Al segell també hi 
apareix un nom: Jordi Moreno. No 
és cap alt càrrec ni d’Interior ni dels 
Mossos.e

SUCCESSOS

“Soc Eduard Sallent, director gene-
ral dels Mossos d’Esquadra, en 
col·laboració amb l’Oficina Europea 
de Policia (Interpol), d’acord amb 
els articles 399-1 i 399-7 del codi 
d’enjudiciament penal, em poso en 
contacte amb vostè poc després 
d’una ciberconfiscació, en particu-
lar pel que fa a la pornografia infan-
til”. Si analitzem detalladament 
aquest primer tram d’un correu 
electrònic maliciós que estan re-
bent diverses persones ja es pot de-
tectar que o bé és una estafa poc ela-
borada o bé una broma de mal gust. 
Primer, perquè Eduard Sallent és el 
comissari en cap –no existeix el di-
rector general dels Mossos– i Inter-
pol són les sigles d’Organització In-
ternacional de Policia Criminal, res 
d’europea. El codi d’enjudiciament 
penal no existeix –si de cas seria el 
d’enjudiciament criminal– i l’arti-
cle 399 només són tres línies que 

BARCELONA
C.M.
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La Fundació Salut Alta engega una
campanya "per fer realitat les il·lusions dels
infants" | Catalunya Religió
Fundació Salut Alta Cada vegada costen més d'assolir les il·lusions dels infants, adolescents i
famílies que la Fundació Salut Alta acompanya. Per això la fundació dels jesuïtes ha engegat la
campanya 'Fem brillar' que busca recollir 10.000 € per tal de seguir oferint oportunitats
educatives, espais socials i teixir comunitats en el barri. En el marc de la campanya, la Fundació
ha fet saber les seves dades del 2022. Actualment, acompanyen i donen resposta a les
necessitats de més de 138 infants i adolescents, 107 famílies i 61 dones del barri de
la Salut Alta.

Des de la Fundació, continuen aposant per l'acció socioeducativa i comunitària en la seva tasca
diària. Aquest és el motiu pel qual animen a la ciutadania a col·laborar amb petites aportacions
i vestir aquest Nadal d'esperança.

Les aportacions de la campanya 'Fem brillar' que vagin sumant-se al marcador, faran possible
que a través dels projectes de la Fundació es vetlli pel dret a l’educació, el dret al lleure i la
cultura o el dret a un nivell de vida adequat al barri.

La campanya 'Fem brillar' té com a objectiu "fer realitat les il·lusions dels infants, adolescents i
famílies". Per aquest motiu, la Fundació els hi ha donat veu. La Florentina, antiga alumna i
professora del projecte FAR de la Fundació, n'és un exemple. Ella explica que li agradaria que
els seus fills "poguessin participar en més activitats del barri". També parlen de la Fátima, una
jove que desitja "anar de colònies o de viatge amb el grup d’adolescents".

Fins al 15 de gener, es pot fer un donatiu a través de microdonacions a la pàgina web, Bizum o
fent una transferència bancària.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/fundacio-salut-alta-engega-campanya-fer-realitat
https://www.fundaciosalutalta.org/
https://www.fundaciosalutalta.org/fembrillar
https://fsa.crm.socialsj.cat/fembrillar?_ga=2.162559289.463007985.1671188301-186773182.1671188301
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El monumento más bello del mundo está en
Barcelona, según las reseñas de
Tripadvisor
TripAdvisor se ha convertido en el lugar por excelencia para las reseñas. El usuario puede dar
su opinión sobre un restaurante, calificar la experiencia de una actividad en concreto o valorar
qué le ha parecido un monumento determinado, aunque estas calificaciones no dejan de ser
controvertidas en muchos casos. Algunos interpretan que pueden llegar a ser malintencionadas.

En todo caso, las reseñas de TripAdvisor (o de cualquier otra plataforma similar) se han
revelado como una forma más para evaluar los gustos de los visitantes. En el caso de los
monumentos, el más bonito de todo el mundo es la Sagrada Familia de Antonio Gaudí
(Barcelona), según los datos recopilados por la empresa Angi.

TripAdvisor

La Sagrada Familia es el monumento más hermoso del mundo, según las
reseñas

https://lavanguardia.com/tecnologia/actualidad/20221217/8647520/monumento-mas-bello-mundo-esta-barcelona-resenas-tripadvisor-pmv.html
https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20220202/8028923/tripadvisor-llega-1-00
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20210903/7693618/visita-sagrada-familia-barcelona-7-curiosidades.html
https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20210926/7745248/como-antoni-gaudi.html


El análisis se redujo a edificios en las siguientes categorías: edificios
arquitectónicos, iglesias y catedrales y edificios gubernamentales

Angi

Este portal analizó las reseñas de TripAdvisor en 132 países y todos los estados de EE.UU. en
busca de menciones de la palabra ‘hermoso’. El análisis se redujo a edificios en las siguientes
categorías: edificios arquitectónicos, iglesias y catedrales y edificios gubernamentales. Se
excluyeron los edificios con menos de 25 reseñas y también las atracciones que sirven como
puntos de observación donde la mayoría de los comentarios hacían referencia a las "hermosas
vistas", en lugar del edificio en sí. Los datos se recopilaron a nivel mundial entre diciembre de
2021 y enero de 2022.

Lee también Magda Bigas



Entre todos los monumentos, el preferido por los usuarios fue la Sagrada Familia en Barcelona.
La basílica resultó ser la obra más hermosa del mundo con 16.104 menciones. Pese a no estar
terminada, la construcción tiene un tirón insuperable, más allá de internet. Según datos
facilitados por los responsables del templo en 2021, este año 2022 se esperaban 1,6 millones
de visitantes, casi el doble que el año pasado, pero esta cifra puede quedarse corta, según
anticipó el pasado mes de junio el director de Edificación y Tecnología del templo, Fernando
Villa.

El segundo edificio más hermoso, según los resultados del portal Angi, es la Catedral de Notre-
Dame de París en Francia con 12.931 menciones en TripAdvisor. El podio lo completa la
Biltmore House en Asheville (Carolina del Norte), el edificio más hermoso de los EE. UU. y el
tercero más hermoso del mundo, con 9.609 menciones.

El público de TripAdvisor tiene una clara preferencia por las estructuras religiosas. Si es de
estilo gótico, mejor aún. Esa combinación aúpa a otros monumentos como la Basílica de Santa
María en Cracovia (Polonia) que tiene mucho de ambos sin dejar de ser única. Entre los 20
mejores edificios, había 14 lugares de culto.

De acuerdo con los resultados, el resto son edificios cívicos o históricos de varios de estilos o
corrientes artísticas, desde Châteauesque hasta Beaux-Arts, incluido el Palacio de Schönbrunn
en Viena, que fue construido en estilo rococó para los Habsburgo reales en el siglo XVIII y luego
remodelado externamente en estilo neoclásico. Solo hay hueco para dos edificios modernos: el
Louvre y la iglesia Hallgrímskirkja (Islandia). 
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El Museu del Vaticà tornarà peces del
Partenó d'Atenes que conserva des del
segle XIX
El Vaticà retornarà fragments del Partenó d'Atenes que exhibeix des del segle XIX als seus
museus. És una decisió personal del papa Francesc, que vol traçar ponts d'entesa i amistat
amb l'església ortodoxa grega. 

Segons ha anunciat la Santa Seu en un comunicat, la donació anirà destinada a l'arquebisbe
d'Atenes i cap de l'església ortodoxa a Grècia, Jeroni II.

Un dels fragments de marbre que el Vaticà retornarà a Atenes.

Vatican Museums

Als Museus del Vaticà hi ha tres fragments de marbre pentèlic, procedents de la decoració
escultòrica del Partenó, construït al segle V abans de Crist i espoliat al llarg de la història.

Llegeix també

https://www.rac1.cat/societat/20221216/103402/vatica-esglesia-ortodoxa-tornara-fragment-marbres-parteno-atenes-segle-xi.html
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El cap dels jesuïtes es dol de les
acusacions d'abusos de l'autor dels
mosaics de la Cova
Sobre Rupnik, Sosa va manifestar que «aquest cas, com altres, ens omple d’estupor i de dolor,
ens porta a comprendre i a sintonitzar amb el patiment de les persones involucrades d’una
manera o altra. Ens col·loca davant del desafiament de respectar aquest dolor alhora que es
posen en marxa, escrupolosament, els procediments exigits per les lleis civils o
canòniques i es comunica de manera que no s’encobreixin els fets».

Va recordar que «casos com el del P. Rupnik són de l’exclusiva competència del Dicasteri per a
la Doctrina de la Fe», que va demanar a la Companyia de Jesús una investigació prèvia per
decidir. Aquesta la va encarregar a «persones competents» externes i la va entregar al dicasteri,
que va anunciar que les denúncies estaven «legalment prescrites». Amb tot, la Companyia ha
decidit mantenir en vigor les mesures de restricció del ministeri de l’afectat. 

Quant a l’Any Ignasià, va comentar que, «quan ens vam reunir l’any passat havia arrencat l’Any
Ignasià 2021-2022, que va culminar a Loiola el 31 de juliol d’aquest any. He de dir que ha estat
una experiència meravellosa que ha superat àmpliament les meves expectatives personals i les
del grup promotor». No va dir res de la celebració a Manresa.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/12/17/cap-dels-jesuites-dol-les-80064103.html
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n El pessebre vivent de Món Sant 
Benet ha tornat amb força després 
de l’aturada de dos anys per les 
restriccions derivades de la pan-
dèmia. Més d’un miler de perso-
nes van endinsar-se al monestir  
entremig de murs centenaris que 
acullen el pessebre. Els visitants 
van entrar en tres sessions per dia, 
a les 6, a les  7 i a les 8 del vespre 
de dissabte i diumenge.  

Es tracta d’un pessebre immer-
siu en què la gent entra de forma 
literal a les escenes tradicionals de 
qualsevol pessebre, com el naixe-
ment, l’anunciació i l’adoració 
amb els Reis d’Orient.  

A part d’aquestes escenes típi-
ques, també hi ha representaci-
ons de la vida quotidiana a l’èpo-
ca medieval. Una de les més curi-
oses era una escena d’un sopar fa-
miliar  amb una ambientació molt 
encertada on les olors d’espècies 
feien que els visitants es pogues-
sin transportar directament a una 
època passada.  

En l’edició d’enguany s’ha am-
pliat el recorregut, que es fa en 
grups d’unes 200 persones  orien-
tades pels actors i membres de 
l’organització. Per completar el re-
corregut es necessiten ben bé tres 
quarts d’hora si es volen apreciar 
tots els detalls del pessebre. Així 
mateix, s’han obert espais inèdits 
que no van formar part de les dues 
edicions anteriors.  

Al final del trajecte, membres 
de l’organització van rebre  el grup 
de visitants amb brou de Nadal, 
xocolata calenta i coca, que tots 
els assistents reben de bon grat, 
sobretot els més menuts.  

En total, més d’un centenar 

d’actors de totes les edats, majori-
tàriament locals, participen en la 
proposta, així com ho fan animals 
de granja com gallines, ànecs i co-
nills, però també més imponents, 
com un cavall que és portat per un 

actor que representa un cavaller 
de l’època medieval.  

Efectes visuals  
Una de les grans particularitats i 
atractius del pessebre vivent de 

Món Sant Benet és que combina 
els elements medievals que 
s’usen a les escenes com el vestu-
ari o els elements d’ambientació 
amb efectes visuals d’última ge-
neració com videoprojeccions de 

gran format que casen a la perfec-
ció amb les emocions que trans-
meten els actors.  

El públic del pessebre ha estat 
de moment, majoritàriament, fa-
miliar. Cristina Romero, santpe-
dorenca que va anar ahir a Món 
Sant Benet amb els seus dos fills 
de 7 i 10 anys, va qualificar l’espec-
tacle de «meravellós i original». 
Romero creu que és una molt 
bona activitat nadalenca per fer 
en família perquè «els nens gau-
deixen molt i és una manera de 
sortir del que fem sempre». 

 Joan López hi va anar a la pri-
mera edició i ja tenia ganes que es 
tornés a celebrar, «aquest any 
m’ha semblat més treballat que 
l’altra vegada que vaig venir», va 
subratllar López, que va anar al 
pessebre vivent amb la seva dona 
i la seva filla de quatre anys, que 
estava entusiasmada.   

L’espectacle és dirigit per Tàtels 
Pérez amb el suport de Sara Man-
zano a la producció. Encara que-
den dos dies de funcions, que se-
ran el 26 de desembre i l’1 de ge-
ner, amb tres sessions diàries a les 
6, 7 i 8 del vespre. Les entrades va-
len 12 euros per als adults i 6 per 
als infants, dels 8 als 12 anys, i es 
poden comprar a la pàgina web 
de Món Sant Benet o bé al mostra-
dor en arribar al monestir. 

El pessebre vivent de Món 
Sant Benet omple de vida 
el monestir medieval
u En els dos primers dies de funcions més de 1.000 persones han 
passat per la representació en la represa després de la pandèmia 

L’escena de l’adoració al pessebre vivent de Món Sant Benet JORDI BIEL

A part de les escenes 
tradicionals, també hi 
ha representacions de 
la vida quotidiana a 
l’època medieval 

HELENA CARBONELL AURÍN. SANT FRUITÓS

n Un total de 65 parades van for-
mar la 35a edició de la Fira de San-
ta Llúcia, que es va celebrar ahir 
al passeig 1 d’Octubre de Sallent.  

Per a Roques Albes, l’entitat or-
ganitzadora, és fonamental que hi 
hagi una representació de la cul-
tura popular del municipi i que es 
doni prioritat als sallentins per 
muntar una parada.  

Segons Laia Rodríguez, moni-
tora de Roques Albes, en aquesta 
edició es va donar especial relle-
vància  a les activitats  «des de l'en-
titat, tenim una parada amb ta-

llers que han preparat els infants 
i tenim jocs gegants repartits per 
tot el recinte», explicava. 

En general, els firaires van ce-
lebrar el canvi d’ubicació, que va 
venir donada per les restriccions 
sanitàries i que va treure la fira de 
la plaça per dur-la al passeig 1 
d’octubre, que és més ampli i per-
met esponjar les parades.  

«Per a mi és molt millor, per-
què, com que la gent ve a veure les 
actuacions ja passen també per la 
fira, i, a més, està tot més organit-
zat», deia ahir Laura Mata, una sa-
llentina que regenta una parada 
de bosses i accessoris tèxtils fets a 
mà amb la seva germana. 

Una de les parades més nada-
lenques de la fira era la de Mercè 
Galitó, que venia decoracions fe-
tes a mà per ell mateixa. Destina-
rà tots els beneficis obtinguts amb 

les vendes a comprar material per 
a les dues associacions de gats de 
les quals forma part. Tot i que Ga-
litó és manresana, pensa que és 
«molt encertat» que des de la fira 
es potenciï el comerç i artesans lo-

cals de Sallent. 
A part de les parades, un dels 

trets característics de la fira van 
ser les actuacions d’entitats locals. 
Al llarg de tota la jornada d’ahir hi 
va haver mostres per part dels 

bastoners de Sallent, els Gegan-
tons i l’Esbart Vila. 

Com a actuació d’un municipi 
convidat hi va haver els dos cas-
tells  que va fer  la colla castellera 
Picapolls d’Artés.

La Fira de Santa Llúcia 
de Sallent potencia 
l’artesania i la cultura local

H.C.A. SALLENT 

u El passeig 1 d’Octubre es 
va omplir de nou de parades 
i actuacions de les entitats 
culturals del municipi 

Ambient nadalenc de la Fira de Santa Llúcia, ahir MIREIA ARSO
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n James Graham Ballard (Shang-
hai 1930-Londres 2009) està con-
siderat un dels grans escriptors i re-
novadors de la ciència-ficció du-
rant la segona meitat del segle XX. 
Mestre de les distopies, Ballard és 
el creador de novel·les d’alçada 
com Crash (1973) o Empire of the 
sun (1984). Es dona la circumstàn-
cia que des del 1970 fins al 1975, 
Ballard i els seus fills van estiuejar 
a Roses, en un pis de Santa Marga-
rida. Aquell darrer any, el 1975, va 
aparèixer Avió en vol ras, un relat 
curt que convertia la urbanització 
d’Empuriabrava en el marc d’un 
drama distòpic. Ara, aquest relat 
dona títol a un recull que l’editori-
al Laertes acaba de publicar i que 
també inclou sis relats més i una 

novel·la curta de l’escriptor, per pri-
mer cop traduïts al català.    

«Els centres turístics de la costa 
espanyola, des de Roses a Marbe-
lla, semblen colònies de Mart», ex-
plicava Ballard en una entrevista a 
la premsa. Tal com detalla l’escrip-
tor figuerenc Sebastià Roig en el 
pròleg que inclou el llibre, Ballard 
solia triar per anar de vacances «es-
pais costaners hiperurbanitzats». 
«Llocs dissenyats per al relax de les 
masses turístiques, creats amb una 
funció social i lúdica que trobava 
fascinadora», afegeix Roig qui no 
només coneix bé la figura de Ba-
llard, a qui li va dedicar fa una dè-
cada un reportatge sobre el pas de 
l’escriptor per Roses, sinó també el 
món de la ciència-ficció. 

En el pròleg titulat Benvinguts a 
Empuriaballard, Sebastià Roig 
ubica el lector davant la figura de 
J.G. Ballard qui un dia es va des-
criure a si mateix, davant la incre-
dulitat del periodista que l’entre-
vistava, com «un home de total i se-
rena vulgaritat».  I és que davant 
seu tenia un dels escriptors brità-
nics més originals del segle XX, un 
autor d’imaginació capriciosa, ca-

paç de crear un món de ficció molt 
personal que va ser capaç de trans-
formar-se a cada etapa, però que, 
a la vegada, va aconseguir mante-
nir un estil propi. La família Ballard 
va aterrar a Roses, explica Roig, just 
coincidint amb la publicació a la 
Gran Bretanya del llibre The Atro-
city Exhibition (1970), «una no-
vel·la experimental que el va con-
solidar com una veu moderna i ar-
riscada, capaç d’agermanar la ci-

ència-ficció amb les tècniques lite-
ràries d’avantguarda». En aquest 
sentit, Roig recorda que a l’escrip-
tor li interessava vivament la figu-
ra de Salvador Dalí, les pintures del 
qual, segons ell, eren «una imatge 
vàlida del paisatge interior de les 
nostres ments». En aquest sentit, el 
museu del mestre figuerenc a Fi-
gueres apareix esmentat al relat 
Avió en vol ras, tot i que l’acció prin-
cipal es concentra en el petit aerò-

drom d’Empuriabrava i alguns ho-
tels de l’entorn. Tot i això, una de 
les filles de l’escriptor, Fay, no re-
corda que mai trepitgessin l’aerò-
drom. 

En aquest relat, publicat per pri-
mer cop a la revista literària Bana-
nas, Ballard presenta un escenari 
on l’espècie humana navega cap a 
l’extinció, ja que els nadons neixen 
amb malformacions genètiques i 
moren. L’acció gira al voltant de 
quatre personatges, un d’ells, Ju-
dith Forrester, una dona embaras-
sada, i Carme, una noia cega que 
s’amaga als hangars i al Club Nàu-
tic. A banda d’aquest relat, el llibre 
recull la novel·la curta «La ciutat 
darrera» ambientada en una Terra 
on s’han esgotat els combustibles 
fòssils, i els relats «L’astronauta 
mort», «El meu somni de volar a 
l’illa Wake», «La vida i la mort de 
Déu», «L’espectacle televisiu més 
gran de la Terra», «Un lloc i un mo-
ment per morir», «Els àngels dels 
satèl·lits de comunicacions» i «Els 
assassinats de la platja». 

Avió en vol ras s’inclou dins la 
col·lecció «L’Arcà», dirigida per Jor-
di Casals, Daniel Genís –ambdós 
empordanesos– i Jacob Suarez. 
D’aquesta edició destaca la porta-
da creada per l’il·lustrador Toni Be-
nages i la traducció al català d’Edu-
ard Castanyo.

u «Avió en vol ras» recull una novel·la i vuit 
relats del mestre de la ciència-ficció en català

Empuriabrava, 
escenari distòpic 
amb J. G. Ballard

L’escriptor J. G. Ballard amb els seus fills l’any 1965. ALAMI

EL LLIBRE

AUTOR 

J. G. Ballard (pròleg, 
Sebastià Roig)

AVIÓ EN VOL RAS 

LAERTES. 264 PÀGINES. 20 EUROS.

CRISTINA VILÀ BARTIS. CASTELLÓ D’EMPÚRIES

n La Capella Polifònica de Giro-
na i la seva coral infantil GiroNins 
van celebrar ahir el concert de 
Nadal a la Catedral de Girona ti-
tulat «El cant de la Sibil·la - Mil 
nadals a Girona». El fil conductor 
va ser un recorregut històric des 

d’El cant de la Sibil·la fins a nada-
les tradicionals catalanes harmo-
nitzades per Martí Ferrer, l’actual 
director de la Capella, passant per 
villancets del barroc escrits per a 
la Catedral o cançons escrites per 
Josep Viader, Francesc Civil o Jo-
aquim Pla Dalmau, entre d’altres.

La Polifònica de Girona celebra 
el concert de Nadal a la Catedral

Un moment de l’actuació d’ahir a la Catedral. A NIOL RESCLOSA

DDG. GIRONA

n Joan Rovira va inaugurar dis-
sabte la primera edició del festival 
Brogit, impulsat per la Fundació 
Els Joncs i La Tornada. 

Es tracta d’un festival solidari 
que busca recaptar fons per la 
Fundació Els Joncs, concretament 

per la creació d’habitatges amb 
estructura adaptada, i, alhora, té 
la voluntat de sensibilitzar sobre 
la discapacitat intel·lectual. 

El pròxim concert serà el de Mi-
quel Gil, el 13 de gener a Celrà, i el 
seguiran artistes com Manu Guix, 
Paula Grande o Lluís Gavaldà.

El músic Joan Rovira inaugura 
el festival Brogit a Sarrià de Ter

Joan Rovira actuant a Els Joncs, en el marc del festival Brogit. XEVI PLANAS

DDG. SARRIÀ DE TER

«As bestas» guanya 
el Forqué a millor 
pel·lícula i Laia Costa 
és la millor actriu

ACN. BARCELONA

n La pel·lícula de Rodrigo Sorogo-
yen As bestas va guanyar el guardó 
a millor llargmetratge de la 28a edi-
ció dels Premis Forqué que es van 
entregar la nit d’aquest dissabte a 
Madrid. El film es va endur aques-
ta estatueta i també la de millor in-
terpretació masculina per a l’actor 
francès Denis Menochet.  

La nit també va premiar la cata-
lana Laia Costa pel seu paper a Cin-
co lobitos com a millor actriu pro-
tagonista. Cinco lobitos també es va 
emportar el premi d’educació en 
valors al qual aspirava Alcarràs, de 
Carla Simón, que estava nominada 
a aquesta categoria i a millor llarg-
metratge, però que va marxar de la 
gala amb les mans buides. En la res-
ta de categories, Mónica López va 
guanyar el premi a  millor actriu de 
sèrie per Rapa i Apagón va ser guar-
donada com a sèrie.

El llibre s’inclou dins la 
col·lecció «L’Arcà» i és la 
primera vegada que es 
tradueixen i editen al 
català aquests textos
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Local L’Alt Empordà-El Baix Empordà

n Castell d’Aro va estrenar ahir la 
63a edició del pessebre vivent 
més antic de Catalunya. Més de 
400 figurants, veïnes, veïns, ami-
gues i amics del municipi, parti-
cipen en els 52 quadres que for-
men l’escenificació en un recor-
regut d’un quilòmetre i mig per la 
Vall de la Coma i pel nucli histò-
ric de la vila, declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional.  

Ahir va tenir lloc la primera 
jornada del pessebre, que també 
es pot visitar avui, 18 de desem-
bre, i els propers 25 i 26 de desem-
bre i l’1 de gener, sempre a partir 
de les set de la tarda. Les entrades 
es poden adquirir anticipada-
ment al lloc web (entrades.pesse-
bresvivents.cat) o fins a les 17 ho-
res el dia de cada representació. 
L’entrada general té un cost de 5 
euros i la infantil de 3 euros. A 
més, la visita és gratuïta pels me-
nors de 3 anys i els que disposin 
de Carnet Jove Municipal, carnet 
del Club Super3 o els subscriptors 
de Cavall Fort. 

L’esdeveniment és una inicia-
tiva de l’Associació del Pessebre 
Vivent de Castell d’Aro amb el su-
port institucional de l’Ajunta-
ment de Castell d’Aro, Platja d’Aro 
i S’Agaró.   

Superar els visitants de 2021 

Des de l’organització asseguren 
que enguany esperen superar els 
9.000 visitants, un nombre d’as-
sistents similar al que es va acon-
seguir l’any 2019, abans de l’esclat 
de la pandèmia. L’any passat, en-
cara amb algunes restriccions per 
la pandèmia, van rebre unes 
8.500 persones. «Si superem les 
xifres de l’any passat estarem molt 
contents», afirma en Josep Genís, 

president de l’Associació del Pes-
sebre Vivent de Castell d’Aro. 

Un pessebre amb història 

El pessebre vivent de Castell d’Aro 
és reconegut com el més antic de 
Catalunya. Va ser creat per mos-
sèn Gurmesind l’any 1959, que, 
en les seves memòries, va decla-
rar que «es va inspirar en el pes-
sebre vivent d’Engordany (An-
dorra) creat per l’Esteve Albert», 
segons relaten des de l’organitza-
ció. 

L’any 2011, Castell d’Aro va re-
bre la Creu de Sant Jordi per la 
seva tasca en el Pessebre Vivent. 
«Aquest fet va aportar una gran 
il·lusió a totes les persones que 
d’alguna manera hi estaven i hi 
continuen estant implicades. Re-
bre la Creu de Sant Jordi, no sola-
ment significava una gran victò-
ria, sinó que va ser el sentiment 
de bona feina per a tothom que hi 
participava», explica l’organitza-
ció. 

Amb més de seixanta anys 
d’història, el pessebre vivent de la 
localitat de la demarcació de Gi-
rona inclou més de 400 figurants 
que representen escenes de l’an-
tic testament i d’altres clàssiques 
que es poden veure en altres pes-
sebres i que estan, moltes d’elles, 
dedicades a algunes professions 
i oficis.

Un pessebre vivent amb història. El pessebre vivent de Castell d’Aro és el més antic de tot el territori català. 
Va ser creat per mossèn Gurmesind l’any 1959. El 2011, any del seu cinquanta-dosè aniversari, Castell d’Aro va 
rebre la Creu de Sant Jordi per la seva gran tasca amb aquesta representació popular i nadalenca.

REPORTATGE

Joel Lozano 
CASTELL D’ARO

u EN IMATGES. La primera representació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro va començar ahir. A les imatges 
tres moments del recorregut, que els visitants podran repetir avui, els dies 25 i 26 de desembre i també el proper 
1 de gener. F DAVID APARICIO

1

2 3

u La representació més antiga de Catalunya va estrenar aquest dissabte la seva 63a edició

El pessebre vivent de Castell d’Aro 
espera superar els 9.000 visitants

n Cada vegada que Joan Sayeras 
anava amb els amics a banyar-se 
a la resclosa de Bàscara, a la zona 
del riu, el paisatge que observava, 
amb el castell, la palmera, la font 

i les coves, li evocava aquell pes-
sebre que el seu pare li ensenyava 
a fer a casa. Allò el va dur a madu-
rar la possibilitat, que després 
trenta-dos nens com ell –tenien 
entre 9 i 16 anys– van secundar: fer 
un pessebre de mida natural. Era 
l’any 1973 i bona part dels veïns 
van estar-hi en contra, però ells 
van tirar endavant amb convicció 
fins avui dia quan el pessebre de 
Bàscara celebra mig segle d’histò-
ria. 

L’actual pessebre de Bàscara és 

hereu d’aquells orígens i sempre 
ha estat fidel mantenint el format 
estàtic que recorda «les figures del 
pessebre». L’única escena en mo-
viment és la presentació. Dels 
trenta-dos figurants d’aquell pri-
mer any, s’ha passat actualment a 
uns dos-cents cinquanta, veïns de 
totes les edats. L’únic que es man-
té inalterable és el paper del nen 
Jesús que des de fa quatre dèca-
des l’interpreta una figura. 

Avui arrenca la cinquantena 
edició a partir deles 7 de la tarda. 

També es faran sessions els dies 
25 i 26 de desembre i l’1, 7 i 8 de 
gener. No hi ha canvis substanci-
als en el recorregut, però, com 

cada any, la part del riu serà dife-
rent i s’adaptarà la presentació per 
rememorar aquest mig segle 
d’història.

El pessebre de Bàscara s’estrena 
avui en el seu cinquantè aniversari

Una colla d’amics, d’entre 
9 i 16 anys, van impulsar 
aquesta proposta 
esdevinguda ja tradició

CRISTINA VILÀ BARTIS/DdG. BÀSCARA Una de les escenes del pessebre de Bàscara, l’any passat. ELPESSEBRE.CAT
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El concert benèfic d'Un nen, una joguina inunda de
solida...
El Monestir de Sant Cugat s'ha omplert un any més d'assistents per al concert benèfic d'Un nen, una joguina,
el dissabte 17 de desembre. L'objectiu d'aquest concert era recollir regals per la campanya de Càritas Sant
Cugat, conjuntament amb els joves de la Parròquia Sant Pere d'Octavià, amb l'objectiu que cap infant de Sant
Cugat es quedi sense una joguina durant la Nit de Reis.

 Amb això, l'església del Monestir ha acollit un centenar d'assistents, els quals han participat amb algun llibre o
joguina i els quals han pogut gaudir d'un concert del

Cor Infantil Sant Cugat

, el

Cor Aglepta

 i el

Cor Voxalba

. Així doncs, un any més la música i la solidaritat han estat els ingredients principals d'aquest concert benèfic. 

Els joves de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià tornen a recaptar joguines amb el concert benèfic per a 'Un
nen, una joguina'. FOTO: Bernat Millet

 D'altra banda, es podrà seguir participant comprant joguines i llibres als establiments col·laboradors de la
campanya, i portar-los a la Casa Abacial (plaça de l'Om, 2) a partir del 27 de desembre i fins al 31 de desembre,
de 10h a 13h i de 17h a 20h. En que en aquesta edició, els col·laboradors són: La Festa, Kiva i De Mammalia;
la papereria Planas; la copisteria Arpali; les llibreries El Celler dels llibres, Alexandria, El Pati de llibres i
Paideia; i les jogueteries Eurekakids, Juguettos i Els Tres Reis. També es podran portar jocs i llibres nous.

Segueix Nadal amb el TOT Sant Cugat

Com cada any, el TOT Sant Cugat fa un seguiment exhaustiu de l'actualitat santcugatenca. Podeu seguir

https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/concert-benefic-nen-joguina-inunda-solidaritat-monestir-sant-cugat_2176516102.html


l'actualitat de Nadal al canal especial del TOT, amb les millors fotografies dels actes, els vídeos i totes les
activitats. A més, podeu seguir el TOT per les xarxes socials Twitter, Facebook, Instagram i per primer cop
també explicarem Nadal a través de TikTok. Les etiquetes específiques del TOT per on ens podeu seguir el
TOT és #TOTNadal i les genèriques #Nadalstc i #encenelnadal.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter,
Instagram i TikTok.

https://www.totsantcugat.cat/nadal-santcugat.html
https://twitter.com/totsantcugat
https://www.facebook.com/Totstc
https://www.instagram.com/totsantcugat/
https://www.tiktok.com/@totsantcugat
https://twitter.com/hashtag/totnadal?src=hashtag_click
https://www.instagram.com/explore/tags/nadalstc/
https://twitter.com/hashtag/Enc%C3%A9nelNadal?src=hashtag_click
https://www.totsantcugat.cat/tot-sant-cugat/segueix-l-actualitat-de-sant-cugat_2115755102.html
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/rep-les-noticies-de-sant-cugat-a-traves-del-nostre-whatsapp_173854102.html
https://t.me/totsantcugat
https://www.totsantcugat.cat/subscriurem.html
http://es-es.facebook.com/Totstc
http://twitter.com/totsantcugat
https://instagram.com/totsantcugat/
https://www.tiktok.com/@totsantcugat
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L’església de Cassà exposa l’antiga
portalada romànica | Marc Salgas | CASSÀ
DE LA SELVA | Patrimoni | El Punt Avui
Marc Salgas - CASSÀ DE LA SELVA

El Grup de Recerca d’Estudis Cassanencs (GREC) presentarà avui els resultats dels treballs
d’extracció i restauració dels fragments de l’antiga portalada romànica de l’església de Sant
Martí que revestien les parets interiors del campanar. El conjunt, que en total consta de 58
peces, s’exposarà a l’espai museístic Joies de l’església, que s’inaugura també avui a l’altar
dels Dolors del temple cassanenc (12 h). Aquest espai mostrarà, a més, un dibuix de la
portalada completa de mida gairebé real, un rellotge del 1599, una campana del 1644, una còpia
del penó de l’Orfeó Catalunya, una maqueta del retaule barroc de l’altar principal i diversos
elements de fusta de l’antic retaule de la capella de la Mare de Déu de les Sogues.

L’actuació per extreure els fragments de la portalada, que els experts daten de la segona meitat
del segle XII, va superar les expectatives del GREC, que va poder recuperar més peces de les
esperades. N’hi havia onze que es veien a simple vista, i finalment se’n van extreure 26 més que
hi havia al voltant de les ja conegudes. El conjunt sencer, però, consta de 58 fragments. Els
primers dinou, que s’havien guardat a la rectoria de Cassà, es van descobrir el 1926, durant les
obres per obrir uns finestrals a les parets laterals de la nau principal de l’església. També s’han
recuperat dues peces del timpà, una que s’havia guardat a ca l’Almeda, just al costat de
l’església, i una altra que estava integrada en l’estructura del pou d’una masia de Llagostera.

Els experts que han estudiat la troballa assenyalen que és molt poc habitual localitzar en un sol
lloc tantes peces d’un mateix conjunt arquitectònic, i encara menys en tan bon estat de
conservació. Jordi Sagrera, arqueòleg de la UdG que ha fet la reproducció de la portalada en
dibuix, assenyala, a més, que és d’una qualitat notable: “No diria que és espectacular, però
gairebé. No és senzilla. És una portalada romànica amb tots els ets i uts, àmplia i fastuosa. La
qualitat del treball del picapedrer demostra que no era un primera espasa, però déu-n’hi-do.” La
categoria de la portalada sorprèn Eduard Mestres, president del GREC, atès que el segle XII
Cassà era molt petit i no tenia un monestir al voltant: “No consta que hi hagués un priorat com a
Lladó, que té una portalada molt semblant. Això vol dir que potser algú amb diners va fer una
gran aportació per construir-la.”

La portalada consta de cinc arquivoltes amb un cordó trenat entre la segona i la tercera
arquivolta. A la primera hi ha una inscripció en llatí que reprodueix una frase estereotipada que
convida els fidels a entrar a la casa de Déu. Les arquivoltes anaven muntades sobre sis
columnes, tres a cada costat, i feien un voladís d’1,5 metres. La portalada, que en alguns punts
conserva la policromia original, de color groguenc, tindria una alçada de set metres i una
amplada de sis.

Sagrera destaca que s’han pogut fer una reproducció completa de la portalada perquè s’han
conservat elements de totes les arquivoltes, a més de tres capitells i fragments d’un brancal. “A
partir dels diàmetres de l’arc i de la seqüència escultòrica i decorativa de les sanefes de les
diferents arquivoltes vam poder muntar la portalada sencera”, explica. A diferència del que es

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2231535-l-esglesia-de-cassa-exposa-l-antiga-portalada-romanica.html


pensava inicialment, les anàlisis de Carles Roqué, professor de geologia de la UdG, han
determinat que la portalada està feta de pedra de Girona, però extreta d’uns substrats inferiors
sense els característics nummulits fòssils.

L’actuació també ha servir per concloure que els dos fragments de timpà que es conservaven
formen part d’aquesta portalada. En el que correspon a la part central s’hi representa Déu i en el
de l’esquerra hi ha la imatge de sant Martí bisbe. La peça de la dreta no es conserva, però, per
paral·lelismes amb altres esglésies consagrades al mateix sant, hi hauria la imatge de Martí
soldat.

Les pedres s’exposaran de moment a terra, però el GREC té previst encarregar una estructura
metàl·lica per muntar-hi la portalada. Les actuacions han tingut un cost de 55.000 euros,
patrocinats per la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Cassà i empresaris locals.

El director dels serveis territorials de Cultura a Girona, Josep Calatayud, va visitar aquesta
setmana la portalada i va valorar la possibilitat d’incoar una declaració de la troballa com a bé
cultural d’interès nacional amb l’objectiu que no es dispersin les peces, però també per
promoure una “prospecció sistemàtica” de més fragments en una segona fase. La portalada i la
resta d’elements de l’exposició es podran visitar mitja hora abans i després de cada missa.

http://greccassa.cat/
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L’església parroquial de l’Assump-

ció de les Borges Blanques va 

acollir ahir a la tarda el tradicio-

nal concert de Nadal a càrrec de 

l’Orfeó Terrall, un recital que va 

servir també per felicitar les fes-

tes. La coral de les Garrigues va 

interpretar diverses peces musi-

cals sota la batuta de Maria Lluïsa 

Piñero mentre que Gregori Farràs 

va acompanyar els membres de 

la coral amb l’orga i el piano. 

L’Orfeó Terrall felicita les festes amb el seu 
concert de Nadal a l’església de les Borges

FOTO: L.M. / Maria Lluïsa Piñero va dirigir la coral mentre que Gregori Farràs acompanyava a l’orga i al piano

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

Concert de Nadal de la Coral Shalom

Mercat de Nadal a les Borges

La formació coral dirigida per la lleidatana Carme Valls va actuar 
ahir a la tarda al Centre Cívic de Balàfia en el seu tradicional 
concert de Nadal.  /FOTO: L.M.

Les Borges va celebrar dissabte passat el Mercat de Nadal a la 
Plaça Major, un acte organitzat pel consistori de la capital de les 
Garrigues amb la col·laboració del comerç local. /FOTO: Aj. Borges

DILLUNS 19 DE DESEMBRE DE 2022 | LLEIDA 13

La senyora

ESTHER MACIÀ PEINADO
Directora del Centre LA TORXA

El seu espòs, Josep Martí Comallonga; germà, (✝) Albert Macià; 
nebot, Aimar Macià; fills, Núria, (✝) Jordi, Montse, Joaquim; 
Nets, Ot i Adrià; cosins i família tota, en assabentar els seus amics 
i coneguts de tan sentida pèrdua, els preguem una oració per a 
l’etern descans de la seva ànima.

Ha entregat la seva ànima al Creador havent rebut els Sants 

Sagraments i la Benedicció Apostòlica a l’edat de 64 anys.

La cerimònia religiosa tindrà lloc dimarts, dia 20, a les 11:00 hores a l’església parroquial de 
Nostra Senyora del Carme.

Lleida, 19 de desembre de 2022

D.M: TANATORI JARDÍ, LA LLEIDATANA, Camí de Montcada, s/n

ACS
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Comença la venda anticipada d'entrades
per veure 'La Passió de Cervera' | Catalunya
Religió
La Passió de Cervera Les entrades anticipades per 'La Passió de Cervera' del 2023 ja estan
disponibles. Les funcions tindran lloc el 26 de març i els dies 1, 7, 16, 22 i 29 d’abril del pròxim
any. L'obra és una de les representacions més multitudinàries i antigues de Catalunya, donat
que la seva història es remunta a l’any 1477, convertint-se així en la Passió més antiga
d’Europa.

Des de l’organització recorden que totes aquelles persones que adquireixin les entrades abans
del 8 de gener gaudiran d’un important descompte: entrades a meitat de preu. Amb aquesta
bonificació del 50%, les entrades d’adults tenen un preu rebaixat d'11,50 € i les dels menors de
12 anys són a 4 €.

La Passió compta en les seves representacions amb un nodrit nombre d’actors i actrius que
donen vida als diferents personatges i que, en total, arriba a mobilitzar a més de 300 persones
entre equip artístic i tècnic.

LA DE CERVERA ÉS LA REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ MÉS ANTIGA D’EUROPA,
REMONTANT-SE A L’ANY 1477

La Passió compta en les seves representacions amb un nodrit nombre d’actors i actrius que
donen vida als diferents personatges i que, en total, arriba a mobilitzar a més de 300 persones
entre equip artístic i tècnic.

La Passió de Cervera, un referent a nivell europeu

Més de cinc-cents anys d'història converteixen a les representacions de la Passió de Cervera en
la més antiga del món, situant documentalment el seu naixement l'any 1477.

Davant la importància històrica i social, l’any 1969, les representacions de 'La Passió de
Cervera' es declararen d’interès públic. L’èxit ha estat constant de llavors ençà i, malgrat que el
text continua essent el mateix, l’escenificació ha sofert innombrables millores i la direcció
artística s’ha professionalitzat. Tot això, i la col·laboració de 250 persones a l’escenari,
configuren un espectacle àgil i modern, oferint una visió espectacular i realista de les
tradicionals representacions de 'La Passió de Cervera'.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/comenca-venda-anticipada-entrades-veure-passio
https://lapassiodecervera.com/
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El pessebre monumental de Manresa acull
vora 600 visitants el primer dia - Regió7
L'exposició compta de dues parts ben diferenciades: d'una banda, hi ha divuit diorames
nadalencs fets per artistes que formen part del Grup Pessebrístic de Manresa; d'altra banda, al
fons de la sala hi ha la joia de la corona: una representació a escala de les muntanyes de
Montserrat.

Els visitants han de passar entre les muntanyes, on hi ha les escenes bíbliques i figures que
no es veuen a simple vista, tant per la seva mida reduïda com perquè les muntanyes les
amaguen entre les roques, com per exemple la figura de dos escaladors que pugen Montserrat
per la vora de la muntanya. A més a més, a la part de davant de les muntanyes hi ha una
maqueta de tot el conjunt del monestir, plena de detalls.

En l'acte d'arrencada de l'exposició, el president del Grup Pessebrístic de Manresa i
vicepresident de la Federació Catalana de Pessebristes, Francesc Villegas, ha subratllat la
implicació i dedicació de les nou persones que han participat en la creació del pessebre al llarg
de tot l'any.

Es van necessitar set viatges de camió per traslladar tot el pessebre «ha sigut el pessebre més
difícil de treballar i transportar», ha confessat Villegas. També ha aprofitat per recordar la
situació crítica en què es troba el Grup Pessebrístic de Manresa, que es podria quedar sense
local de cara a l'any que ve, i si això passa aquest podria ser l'últim pessebre monumental de
Manresa.

En el seu torn l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat la inauguració de la 23a edició del
pessebre monumental i amb un to conciliador ha dit que «malgrat que hi hagi dificultats i
complicacions, estic segur que ens en sortirem i tornarem a tenir un pessebre monumental a
Manresa».

A part dels 18 diorames que es poden veure en l'exposició, n'hi ha un que se sorteja a través
de butlletes que venen els membres del Grup Pessebrístic per la quantitat simbòlica d'un euro.

El pessebre monumental es podrà visitar fins al 8 de gener a l'Espai 7 del Centre Cultural del
Casino de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 9 del vespre de dimarts a diumenge i els diumenges també
obrirà al matí d'11 a 2. Els dies de Nadal, Sant Esteve i Cap d'any estarà obert en l'horari de
tarda.

https://www.regio7.cat/manresa/2022/12/17/pessebre-monumental-manresa-acull-vora-80103307.html
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Seu de Provalls a la plaça Sant Jordi. FOTO: EL VALLENC

 Redacció. Conveni en·
tre l’Ajuntament de Valls i 
la Parròquia de Sant Joan 
per regular la concessió de 
la subvenció destinada a 
les obres de restauració de 
la capella de Sant Antoni i 
al projecte i execució de les 
obres de la cúpula de l’es·
mentat temple. 

El projecte i execució 
de les obres tenen un cost 
de 60.000 euros, previst a la 
partida del pressupost mu·
nicipal. L’acord el van for·
mular l’alcaldessa de Valls, 
Dolors Farré, i el rector de 
la Parròquia, mossèn Joan 
Àguila.

Per la seva part, la Par·

ròquia de Sant Joan ha 
acreditat documentalment 
que no es deutora per cap 
concepte de l’Ajuntament ni 
de cap dels seus organismes 
i que no té causa d’incompa·
tibilitat o de prohibició per 
rebre subvencions.

Finalment, la Parròquia 
es compromet a adoptar les 
mesures de difusió per do·
nar l’adequada publicitat 
al finançament públic de 
l’actuació objecte d’aquest 
conveni, mitjançant la pu·
blicació en tot el material 
gràfic i de difusió d’aques·
ta activitat “amb la col·
laboració de l’Ajuntament 
de Valls”.

PARRÒQUIA DE SANT JOAN. 60.000 euros 
per a dos projectes de millora

Conveni per unes obres 
a l’església arxiprestal 
de Sant Joan de Valls

Presentació del llibre Parlem d’economia a la seu de Tarragona del Col·legi d’Economistes. FOTO: CEDIDA.

ESTUDI. Un estudi analitza la situació socioeconòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre dels darrers quatre anys

L’ocupació, l’oferta empresarial, el comerç  
exterior i les inversions posen fre a l’economia

 Anàlisi firmada 
pels economistes 
Joaquim Margalef 
i Josep Alcoceba

Redacció II VALLS

Parlem d’economia. 
Estudi del Camp de Tar·
ragona i Terres de l’Ebre 
2016·2021 és el llibre de la 
Càtedra per al Foment de 
la Innovació Empresarial 
que firmen els economis·
tes Joaquim Margalef i 
Josep Alcoceba.

Entre les cinc conclu·
sions destaquen, en pri·
mer lloc, que continuen 
les dificultats de creació 
d’ocupació, cosa que 
comporta nivells elevats 
d’atur, amb unes taxes 
molt elevades i un elevat 
percentatge d’aturats de 
llarga durada que tenen 
moltes dificultats per 
incorporar·se al mercat 
laboral. La contractació 
laboral de la zona es ca·
racteritza per la seva for·
ta temporalitat i l’eventu·
alitat de contractes.

En segon lloc, l’ofer·
ta empresarial es manté, 
però s’observa un feno·
men contradictori: hi 
ha un lleuger increment 
de les persones físiques, 

mentre que les jurídiques 
disminueixen. Malgrat 
aquesta particularitat, 
hi ha un grup significa·
tiu d’empreses de més de 
50 treballadors essencials 
en el teixit productiu de 
la zona en diversos sec·
tors.

En tercer lloc, en ter·
mes d’ocupació, l’eco·
nomia s’ha terciaritzat, 
mentre que la majoria 
del valor afegit s’obté de 
la indústria energètica i 

excessivament competi·
tives, sinó molt lligades 
al lleure, les activitats co·
mercials, l’administració 
i els serveis derivats.

En quart lloc, el co·
merç amb l’exterior 
mostra un saldo nega·
tiu, ja que predominen 
les importacions. Això 
permet una distribució 
cap al mercat interior 
i una reexportació de 
productes elaborats amb 
les compres a l’exterior, 

principalment en el sec·
tor químic. A banda d’ai·
xò, hi ha un augment de 
la propensió de vendes 
a l’exterior per part de 
petites i mitjanes empre·
ses de la zona, amb una 
exportació no sempre re·
gular i molt orientada cap 
a la zona euro.

En cinquè lloc, les 
expectatives inversores 
a la zona depenen molt 
de decisions externes i 
no pas d’una dinàmica 

d’acumulació d’activi·
tats productives que hi 
estan assentades. Són 
diversos els indicadors 
que reflecteixen aquesta 
situació: d’una banda, 
el menor dinamisme in·
versor en societats, i de 
l’altra, la caiguda dels 
crèdits bancaris a l’àrea 
i la disminució del palan·
quejament per l’augment 
dels dipòsits.

Margalef i Alcoceba 
detallen que les carac·
terístiques estructurals 
condicionen la capacitat 
de reacció de la demarca·
ció de Tarragona davant 
les crisis econòmiques. 
Així, la sortida de la cri·
si de 2008 va durar vuit 
anys i cap al 2019 sem·
blava que l’activitat de 
la zona agafava força i 
podia iniciar uns canvis 
estructurals per com·
pensar les inelasticitats 
que la dinàmica produc·
tiva de la zona generava. 
Tanmateix, la crisi de 
2020 va ser un imprevist 
que va tornar a frenar les 
expectatives que s’havien 
generat. Els indicadors 
semblen mostrar que, 
després de la crisi del 
2020, l’any 2022 s’asso·
liran alguns dels valors 
del 2019.

 

L’actual marc 

d’inflació, de 
crisi climàtica, de 
canvi energètic i 
de contenir els 
efectes de pobresa 
ha determinat les 
línies de la política 
econòmica

LLOGUER SOCIAL. Provalls compra un pis al carrer Jacint Verdaguer

Augmenta el lloguer social a 
Valls amb la compra d’un pis

 Provalls té com 
a objectiu garantir 
habitatge digne

Redacció II VALLS

 Provalls gestiona 
l’Oficina Local d’Habi·
tatge de la ciutat. Aquest 
servei municipal té com 
a objectiu, entre d’altres, 
incrementar el parc d’ha·
bitatges de lloguer social 
de la capital de l’Alt Camp 
a fi de garantir als ciuta·
dans que ho requereixen 
un habitatge digne i a un 
preu accessible, segons 
les possibilitats de ca·
dascú.

L’Ajuntament de 
Valls, amb la finalitat 
d’incrementar el parc 
d’habitatge i assegurar 
un habitatge digne i ade·
quat per als ciutadans i 

de ser partícip d’aquest 
servei d’interès general, 
efectua eventuals apor·
tacions econòmiques a 
favor de l’Oficina Local 
d’Habitatge.

Millores  
a l’OAC

La reforma de 
l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) 
de l’Ajuntament de 
Valls, situada a la 
planta baixa de la 
plaça del Blat, tira·
rà endavant amb un 
pressupost material 
de 62.339 euros i un 
pressupost d’exe·
cució per contracte 
de 89.700 euros. El 
projecte està redac·
tat per Intec·Valls, 
enginyeria, SLP. El 
termini per a l’apro·
vació definitiva del 
projecte és de sis 
mesos a comptar de 
l’aprovació inicial. 

La imatge actual 
de l’oficina data de 
l’any 2001. 

química. Aquesta tercia·
rització no és d’activitats 
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Aniversari amb ‘Casablanca’
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Martí Pujadas va presentar l’acte abans de la projecció de cinema

Granollers

T.T.

En l’any del 75è aniversari 
de l’Associació Cultural de 
Granollers i quan falten pocs 
dies per celebrar els 73 anys 
de la primera projecció cine-
matogràfica a la ciutat del 
Cineclub, el Cinema Edison 
va celebrar dijous a la tarda 
el seu quart aniversari. I ho 
va fer amb l’escalf del seu 
públic, unes 200 persones 
que van escollir la pel·lícula 
Casablanca per veure en 
aquesta ocasió, amb crispetes 
i una copa de cava al final. 
Els espectadors havien votat 
entre quatre pel·lícules, 
i al moment de tancar-se 
els llums van saber quina 
era l’escollida. El clàssic de 
Humphrey Bogart i Ingrid 
Bergman es va imposar a Big 
fish, Eduardo manostijeras i 3 
anuncios en las afueras.

Aquestes són algunes de 
les més de 500 pel·lícules que 

Edison ha estat “la culmi-
nació d’un projecte que va 
començar fa 73 anys, amb 
milers de sessions, de pel-
lícules i molts voluntaris que 
ho han fet possible”. I perquè 
el projecte continuï endavant 
va tornar a demanar, com ja 
van fer en la inauguració fa 
quatre anys, que la gent surti 
al carrer a explicar que la ciu-
tat té un cinema com l’Edi-
son. “És el vostre cinema, el 
cinema de tothom, perquè 
sense vosaltres nosaltres, no 
hi seríem.”

Per això, també va reivin-
dicar més públic i “l’acom-
panyament de més entitats, 
institucions i empreses amb 
lligams més forts i duradors. 
Necessitem les mans, les 
idees, el cor i l’energia de 
tothom per fer créixer el pro-
jecte amb el cap ben alt”.

L’alcaldessa de Granollers, 
Alba Barnusell, també va par-
lar de la necessitat de creixe-
ment del projecte, amb més 
públic per dissenyar un futur 
més gran. “Aquests quatre 
anys són una història curta 
però intensa, és un somni 
que ha estat possible gràci-
es a l’Associació Cultural i 
l’aportació del conjunt de la 
ciutat.” 

s’han pogut veure en aquests 
quatre anys i a través de més 
de 1.000 sessions, seguides 
per un total de 75.000 espec-

tadors, segons va explicar 
Martí Pujadas. A més, per 
l’equipament hi han passat 
milers d’infants ja sigui amb 

activitats per les escoles, la 
Roda d’Espectacles Infantils 
o el lloguer de la sala.

Segons Pujadas, el Cinema 
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Escudella i carn d’olla
Granollers

X.G.G.

Com si fossin un infal·lible 
i tradicional àpat nadalenc, 
Els Catarres van tornar a 
conquerir un escenari gra-
nollerí, concretament el de 
la sala Nau B1, el dissabte 
passat a la nit, gairebé per la 
mateixa data de l’any de la 
seva triomfant darrera visita. 
Aquesta vegada, el popular 
trio vallesà, amb el reforç 
de sis components més, va 
delectar uns 450 entusiastes 
interpretant un repertori 
compost per alguns temes 

del seu nou àlbum –obrint el 
concert amb “Animals” i tan-
cant-lo amb “Diamants”– i 
molts èxits de la seva disco-
grafia –“En peu de guerra”, 
“Vull estar amb tu”, “Invenci-
bles”, “Fins que arribi l’alba” 
o “Jenifer + Vola amb mi”–. 
Com a fet del tot destacable, 
el grup va interrompre l’ac-
tuació per tal que una assis-
tent bastant indisposada fos 
degudament atesa.

Una vetllada que va ser 
apropiadament complemen-
tada amb els aperitius i les 
postres musicals del persis-
tent i eficaç DJ Pipo.

Obrigada ret 
homenatge a Joe 
Strummer a l’Anònims
Granollers

La banda vallesana Obrigada 
farà un homenatge a The 
Clash i Joe Strummer, en 
un concert aquest dijous a 
les 7 de la tarda a l’Anònims 
de Granollers, coincidint 
amb els 20 anys de la mort 
del músic anglès. Obrigada 
diuen que sense ells el grup 
no hauria pres forma. En 
aquesta ocasió, la banda toca-
rà per primera vegada amb el 
músic osonenc David Abadia 
a la bateria. El repertori gira-
rà entorn de peces de The 
Clash, de Joe Strummer en 
solitari i ltres cançons de The 
Mescaleros.

Concert solidari  
de Gospel Project  
a Sant Esteve
Granollers

L’església de Sant Esteve 
de Granollers es va omplir 
aquest divendres al vespre 
en un nou concert de Gos-
pel Project, dirigit per Moi-
sès Sala. En aquesta ocasió, 
l’actuació es va fer en bene-
fici de Càritas Granollers. 
L’energia, la bona interpre-
tació i el bon saber fer de 
la quarantena de cantaires 
de gòspel va tornar a cap-
tivar el públic que omplia 
l’espai. Gospel Project es 
va estrenar oficialment  a 
l’octubre en un concert a la 
sala Tarafa.T
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Els Catarres van tornar dissabte a la Nau B1 de Granollers

El Cinema Edison de Granollers celebra quatre anys al costat d’uns 200 espectadors

CRÍTICA DE MÚSICA
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sus hermanas?
Me saben soportar y me aguantan. 
Son ellas las que me dan fuerza y 
con ellas son con las que voy fuera 
del convento. Mi claustro es el mun-
do y ahora está en Ucrania, con los 
más necesitados. 

¿La monja «indepe» ya no es «in-
depe»?
La monja «indepe» nunca ha sido 
«indepe» o no «indepe». Siempre 
he dicho que en democracia votar 
es normal y que lo que tenemos que 
intentar es dialogar para que cada 
uno sea lo que quiera ser. Ahora 
bien, los políticos nos han engaña-
do a todos: los de izquierdas, los de 

tenido una conversión liberal. 
Simplemente estoy del lado de los 
más pobres, por eso no creo ni a 
unos ni a otros. 

La religiosa Teresa Forcades 
pidió una excedencia para en-
trar en política. ¿Lo haría us-
ted?
Nunca. La única política válida es 
la del Evangelio y la del servicio. 
No me tienta otra política que no 
sea servir a los últimos y tengo el 
sufi ciente trabajo con ellos como 
para dejarme tentar. Me gustaría 
que hubiera otro tipo de política, 
pero no me veo en la política par-
tidista.

Hereje, comunista, satánica. 
Esto es lo más bonito que han 
dicho de usted...
Han dicho todo eso y mucho más. 
Lo que más me defi ne es que soy 
una monja cojonera y estoy feliz 
de ser así. El Papa me llama la 
monja quilombera.

¿Merece la pena exponerse 
hasta recibir amenazas de 
muerte?
Cuando uno lo ha dado todo, no 
tiene nada que perder. Mi exposi-
ción mediática es para denunciar 
la pobreza que hay a nuestro lado. 
Si tengo que salir a los medios para 
gritar lo que pasa en Ucrania y lla-
mar a solidarizarnos con ellos 
mientras recibo palos, no tengo 
ningún problema. Si tengo que 
denunciar las colas del hambre 
mientras damos de comer y un 
techo a las personas, no me mo-
lesta que se metan conmigo. Es la 
forma de pedir a todo dios. 

A usted también se le calienta 
la boca, ¿luego se fl agela?
Nunca. Sé que a veces me altero, 
las injusticias me rebelan. Se me 
calienta la boca y el corazón. Y me 
tengo que contener, porque sería 
capaz de dar algún puñetazo. 

El Papa la apoya, ¿no le ha para-
do los pies por su arrojo?
Siempre me dice que siga arman-
do lío, que no sea cobarde. Me ha 
compartido que le hace bien lo 
que estamos haciendo por los de-
más. Francisco me termina dando 
más fuerza que freno. El día que le 
comenté que algunos decían que 
tenía que ser más prudente, me 
contestó: «El infi erno está lleno de 
prudentes». Hay que ser valien-
tes. 

¿Dios va con Messi?
En el terreno de juego, Messi es 
dios. 

E
n estos diez meses de 
guerra, sor Lucía Caram 
ha montado el mayor 
corredor humanitario 
español con Ucrania. 

Cada mes ha traído una de media a 
seis heridos y devuelto a otras seis 
personas sanadas. A esto se une la 
ayuda material sobre el terreno, que 
abarca desde 75 vehículos, funda-
mentalmente ambulancias, hasta 
100 equipos de reanimación con 
desfibriladores, pasando por los 
6.000 nórdicos contra el frío que van 
de camino. Ayer aterrizó con su há-
bito en la trinchera para comprobar 
de primera mano cómo llega este 
contingente coordinado por la Fun-
dació del Convent de Santa Clara 
de Manresa, la Asociación de Vo-
luntarios de Caixabank y Mensaje-
ros de la Paz. 

Ha ido más a Ucrania que a Roma 
y a Tierra Santa… 
Hoy Ucrania es tierra sagrada. Ahí 
va a nacer Jesús, está muriendo 
cada día y ojalá resucite porque lle-
gue la paz. Ya he ido catorce veces y 
en cada uno de estos viajes he visto 
a Dios, en la solidaridad, en el com-
promiso y en el sufri-
miento confi ado.

¿Acabará la guerra?
Ellos tienen confi anza 
en que acabará para la 
primavera. Quiero ser 
optimista y pensar que 
sí, pero no creo que 
acabe como ellos quie-
ren, es decir, con la vic-
toria. En una guerra 
todos pierden y la ver-
dadera victoria es que 
acabe y que se acaben 
de una vez por todas las 
muertes. 

¿Se nos olvidará Ucrania como 
Siria, Afganistán...?
Ya se nos ha olvidado Ucrania y la 
tenemos muy cerca. Unos creen 
que es por fatiga mediática; otros, 
porque hay muchas necesidades. 
El Papa dice que se está globalizan-
do la indiferencia y tiene razón. 

¿Irá Putin al infi erno? 
Creo que al infi erno no va nadie. 
Cuando Jesús resucitó, colgó el car-
tel de «cerrado por resurrección». 
Aun así, más de uno se merecería 
una buena chamuscada. No sé 
dónde, pero se la merecería.  

Pasa más tiempo fuera del con-
vento que dentro, ¿no la soportan 

José Beltrán. MADRID

El Papa ha 

enviado 

una carta 

apoyando 

su labor

derechas, los «indepes»… Lo único 
que nos queda es poner en el centro 
a las personas. El que ponga de ver-
dad en el centro a las personas es el 
que se merece nuestra confi anza. 
¡A ver si la humanidad logra inde-
pendizarse de los políticos!

Si pudiera confesar, ¿qué peni-
tencia pondría a los políticos?
Que renuncien a sus sueldos y em-
piecen a hacer obra social real.

El otro día soltó que Podemos ha 
pasado de denunciar la casta a 
ser castizo. ¿Le ha defraudado?
Han estafado a la gente y ahora lo 
que hacen es vender e imponer una 
ideología. Están deslizando la pro-

clama de que solo hay libertad de 
conciencia y de expresión para 
ellos. Si pensamos diferente, ya 
somos fachas. Esto se ha converti-
do en una dictadura y una tiranía 
fortísima. El máximo exponente 
de esta dictadura es Pablo Iglesias, 
que es el machista más grande que 
hay en España y se piensa que va 
a salvar a las mujeres. 

Siendo ateo, ¿Pablo Iglesias se 
ha creído Dios?
Pablo Iglesias se cree Dios. Es más, 
intenta reemplazar a Dios con su 
cátedra. Sin coleta ha perdido la 
fuerza y solo le queda gritar para 
llamar la atención. Le pasará lo 
mismo que a Ciudadanos. Des-
aparecerán del tablero por creerse 
omnipotentes.

Hay quien habla de su conver-
sión liberal. ¿Votará a VOX?
Nunca, en la vida, jamás. No he 

La consagrada más mediática (y polémica) ha creado el mayor 
corredor humanitario de España con Ucrania, un compromiso 

social que aumenta a la par que su desengaño con la política

Sor Lucía Caram
Religiosa dominica

«No soy ‘‘indepe’’ 
ni no ‘‘indepe’’, 

soy una monja cojonera»

EFE
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«Aquí no hay competencia nin-
guna porque nos une una misma 
premisa: dar lo mejor que poda-
mos dar. Ya que estas personas en 
riesgo de exclusión no pueden ir a 
un restaurante Michelin, nosotros 
nos movemos con nuestros fogo-
nes», explica Sergio Fernández, 
uno de los rostros más visibles de 
Canal Cocina, que se sumó desde 
sus comienzos a esta aventura. 

«Cuando uno se plantea qué 
puede hacer por el otro, lo prime-
ro es dar de comer. Si no comes no 
puedes ni vivir», asevera este co-
cinero que ya tiene ultimada su 
receta de merluza frita con pi-
miento de piquillo que servirá a 
sus comensales: «Cada uno pone-
mos lo que podemos. Unos el tra-
bajo, otros la materia prima, otros 
su tiempo». A partir de ahí, el artí-
fi ce del posicionamiento de res-
taurantes como Raimunda, Tor-
cuato o La Bobia, comparte una 
máxima que no solo aplica para 
esta cita humanitaria, sino para su 
día a día cuando se pone el delan-
tal: «No es lo que tú haces, sino lo 
que todos aportan». 

«No cuesta nada convencer a 
estos genios que se sumen. Es un 
gremio muy solidario y en seguida 
se fue corriendo la voz entre ellos 
de que merecía la pena embarcar-
se en esta aventura», Pablo Llano, 
uno de los promotores de esta 
cena solidaria desde que arranca-

en el sentido más sano de un tér-
mino que vemos como en algunos 
foros se usa de manera peyorati-
va». A la par, Pablo recuerda lo 
cuesta arriba que se puso aquel 
primer año cuando convocaron a 
350 personas en el Palacio de Ne-
gralejo: «Nos preocupaba ver 
cómo reaccionarían al verse en un 
restaurante de lujo, que no se sin-
tieran cohibidos o fuera de lugar. 
Para nada ocurrió». Ahora, a pesar 
de haber triplicado las plazas, ga-
rantiza que se mantiene «el clima 
de familia y de fraternidad». Eso sí, 
aclara que han ido sumando ideas, 
como regalos para los niños, es-
pectáculos musicales, rifas… Y 
todo, posible, además, no solo por 
la disponibilidad de los volunta-
rios, sino que además de servir las 
mesas o preparar el menú, apor-
tan 20 euros cada uno para la sos-
tenibilidad del evento. 

Por eso, ni tan siquiera la pan-
demia logró pararles: «Resultaba 
paradójico tener que anularlo en 
el año que más problemas tenían 
las familias y en el que más sole-
dad estaban padeciendo. Le di-
mos la vuelta y, respetando las 
normas sanitarias, preparamos la 
cena y la llevamos personalmente 
a las familias a su casa», explica 
Llano, que admite que implicó 
«un despliegue sin precedentes y 
grandes dosis de creatividad para 
preparar, envasar y entregar».

ra hace una década. «Algo ayuda 
que una de nuestras líneas estra-
tégicas para la inclusión social sea 
la formación para el empleo en el 
sector gastronómico y de la ali-
mentación», admite el también 
director de Cesal.  

Sobre la razón de ser de «Te in-
vito a cenar», apunta que «no se 
trata de estar en una mesa con al-
guien que no conoces y olvidarte 
de él al día siguiente. Los invitados 
son aquellos con los que compar-
timos la vida en lo cotidiano y con 
los que queremos tener un en-
cuentro especial con ellos, por 
todo lo alto». 

La gratuidad como eje
Así, de un plumazo, desmiente 
que aquello sea un «calma con-
ciencias» para afortunados vitales. 
«Ponemos delante lo que somos y 
lo que hacemos. Habrá gente que 
lo haga por generosidad, por puro 
altruismo y porque se siente bien 
entregándose. Yo lo veo como el 
fruto de un trabajo de todo el año, 
no como un hecho aislado», apun-
ta, concretando aún más: «Yo soy 
católico y puedo decir que aparte 
de nosotros nos mueve la gratui-
dad con la que vivimos, la suerte 
de haber recibido tanto en el en-
cuentro con el Señor y querer 
compartirlo». Desde ahí, subraya 
que se trata de «una actividad 
completa y puramente caritativa, 

Algunos comensales, durante una de las anteriores ediciones de «Te invito a cenar» 

► «Te invito a cenar» se 
celebra bajo el paraguas 
de la Compañía de 
Obras, que fue consti-
tuida en España a 
fi nales del 1998 y nació 
para promover y tutelar 
la dignidad de las 
personas en el contexto 
social y especialmente 
en el trabajo, a través 
del impulso de obras 
sociales y empresas. A 
día de hoy aglutina más 
de 300 empresas, 
organizaciones sin 
ánimo de lucro y 
particulares. Entre 
ellas, se encuentra, por 
ejemplo, Casa de San 
Antonio, asociación no 
lucrativa que acoge a 
personas sin techo. 
También es muy 
apreciada la labor de 
Proyecto Miriam, 
entidad de referencia 
eclesial que acoge y 
acompaña a mujeres 
embarazadas o con 
bebés de hasta dos años 
de edad en situación de 
exclusión social.

De los sin techo 
a las madres 
solteras

D
esde ayer la dióce-
sis de San Sebas-
tián tiene un nue-
vo Obispo; el 

claretiano Fernando Prado su-
cede a José Ignacio Munilla 
que presidió la comunidad ca-
tólica donostiarra durante 
doce años. La semana pasada 
Monseñor Enrique Benavent 
ha sustituido al Cardenal An-
tonio Cañizares al frente de la 
importante archidiócesis de 
Valencia de la que el nuevo 
arzobispo ya fue durante años 
obispo auxiliar antes de ser 
destinado a Tortosa. Algunas 
semanas antes José María 
Avendaño ha sido consagrado 
Obispo Auxiliar de la diócesis 
de Getafe cuyo obispo titular 
es Ginés García Beltrán. Poco 
a poco, demasiado lentamen-
te, se va modifi cando el mapa 
episcopal español pero hay 
que tener en cuenta que toda-
vía quedan algunas diócesis 
vacantes y, sobre todo, que al-
gunos altos prelados –como 
los cardenales Osoro y Ome-
lla– ya han superado los 75 
años edad en la que deben pre-
sentar al Papa Bergoglio su 
renuncia. 
    Si de la cantidad de cambios 
pasamos a la calidad es obvio 
que más que nuevos obispos 
lo que la iglesia y la sociedad 
española necesitan y reclaman 
son obispos nuevos, es decir, 
hombres con una visión y una 
sensibilidad eclesial renovada, 
capaces de dinamizar a sus 
sacerdotes y seglares, de resta-
blecer la presencia y la voz de 
la iglesia en los quehaceres 
nacionales, de no atrincherar-
se en el pasado sino de abrirse 
a nuevos horizontes.
   Sin regatear a nuestros obis-
pos cualidades personales y 
altura espiritual se impone 
una estrategia nueva, una pla-
nifi cación de los nombramien-
tos episcopales que no sea el 
resultado de presiones involu-
cionistas o simplemente res-
tauracionistas. Esa es la línea 
que quiere el Papa Francisco y 
que no acaba de implantarse 
en nuestro país.

Nuevos 
obispos 

Opinión

Antonio Pelayo
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Ecologia integral és justícia global |
Catalunya Religió
Hi ha una dimensió de l’ecologia integral que no sempre és vista amb claredat per tothom.
L’ecologia integral no és solament la necessitat de preservar el nostre hàbitat natural, sinó
també és una exigència de justícia. Tenir cura de la terra és comprendre-la com a casa comuna,
casa de tots. És a dir, destinada al gaudi universal per part de totes les criatures i, primerament,
de tots els éssers humans, atesa la seva igual dignitat, sense que alguns col·lectius o països
puguin reclamar privilegis, malbaratar o acaparar, simplement perquè són més forts.

El vincle entre ecologia i justícia és un dels eixos centrals de la mirada ecològica del Papa
Francesc, que ens ajuda a prendre consciència que danyar la natura o bé acaparar o malbaratar
els seus dons per part d’uns pocs és, primerament, una injustícia i una agressió a les persones,
en particular als més pobres.

Justícia internacional i justícia intergeneracional

De fet, com denuncia Francesc, això és el que succeeix actualment: malgrat es donin crisis
econòmiques, l’estil de vida opulent i consumista dels països rics causa estralls en les
poblacions més pobres. En aquest sentit, el Papa afirma que ens trobem avui davant d’una
veritable “injustícia planetària”.

Per Francesc, “la deterioriació de l’ambient i de la societat afecten d’una manera especial als
més febles del planeta” (LS 48). Per això, afirma que “un veritable plantejament ecològic es
converteix sempre en un plantejament social que ha d’integrar la justícia en les discussions
sobre l’ambient, per tal d’escoltar tant el clamor de la terra com el clamor dels pobres” (LS 49).

Al llarg de la seva encíclica ens proposa nombrosos exemples. Així, la sobreexplotació
pesquera, la contaminació de l’aigua o l’elevació del nivell del mar causen un dany
especialment greu a determinades poblacions costaneres empobrides, que no tenen on anar i
pateixen un greu increment de la mortalitat (LS 48). L’ús desproporcionat de recursos naturals
dels rics causa greus danys locals (com ara la contaminació amb mercuri en la mineria de l’or o
amb diòxid de sofre en la del coure), i el seu enorme consum d’energia origina un escalfament
climàtic que causa estralls en el rendiment dels conreus dels països més pobres (LS 51).

I així, “els pobles en vies de desenvolupament, on es troben les més importants reserves de la
biosfera, continuen alimentant el desenvolupament dels rics a costa del seu present i del seu
futur”, mentre que “l’accés a la propietat dels béns i dels recursos per a satisfer les seves
necessitats vitals els està vedat per un sistema de relacions comercials i de propietat
estructuralment pervers”, que els impedeix “d’adoptar nous models amb vista a reduir l’impacte
ambiental” (LS 52).

Resulta paradoxal que les poblacions que pateixen els impactes més greus del deteriorament
mediambiental siguin justament aquelles que hi  tenen menys responsabilitat, que gaudeixen en
menor mesura dels recursos naturals i que tenen menys capacitats econòmiques per protegir-ne
la seva població i per fer els canvis necessaris en el seu model de desenvolupament. És per
això que, en les negociacions internacionals per fer font al canvi climàtic, aquests països
reclamin unes compensacions econòmiques justes que, malgrat les promeses i acords, no

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/ecologia-integral-es-justicia-global-302120


acaben d’arribar.

D’altra banda, la destrucció mediambiental no és només una injusta agressió als més pobres,
sinó que suposa un atemptat contra les generacions futures, a les quals possiblement deixarem
aquest planeta en unes condicions catastròfiques irreversibles (LS 161).

En conseqüència, assumir una nova mirada ecològica no és altra cosa que una exigència de
justícia global i intergeneracional, que obliga a la humanitat a un “canvi de rumb” (LS 163), que
porti a “un canvi en el model de desenvolupament”, una “redefinició del progrés”, perquè “un
desenvolupament econòmic i tecnològic que no deixa un món millor i una qualitat de vida
integralment superior no pot considerar-se progrés” (LS 194).

Això implica una nova manera d’entendre l’economia, no segrestada pel principi de
maximització del guany, sinó fonamentada en el bé comú, cosa que obliga a calcular amb
transparència els costos socials i ambientals de tota activitat empresarial i fer-los sufragar pels
qui se’n beneficien (LS 195). Obliga també a una reorientació de la política, que pensi amb una
visió àmplia i que “tiri endavant un replantejament integral” (LS 197).

Finalment, ens obliga a cadascú de nosaltres a fer-nos conscients de la nostra contribució
personal en la causació de danys ecològics (LS 8). Això ens ha de portar a apostar per un nou
estil de vida, allunyat de tot consumisme compulsiu, basat en la sobrietat, la simplicitat, la
gratuïtat, la humilitat, la solidaritat i la contemplació, que ha de ser el fruit d’una veritable
conversió del cor, una autèntica “conversió ecològica” personal i comunitària (LS 216-221).     
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"Mai no havia vist una cosa així" |
Catalunya Religió
El fet va passar l’11 d’abril del 2019. A les 5 de la tarda, el papa Francesc va pronunciar un
discurs-meditació a la Casa Santa Marta, als líders del Sudan del Sud que realitzaven el recés
espiritual per iniciativa de l’arquebisbe de Canterbury i que van assumir els càrrecs el 12 de
maig. Els líders polítics estaven acompanyats per membres del Consell de les Esglésies del seu
país. Després d’una lluita interna entre el president Kiir i el llavors vicepresident Machar, que va
ocasionar 400.000 morts i quatre milions de desplaçats, s’havia arribat a un acord de pau
[Revitalised Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan] que calia apuntalar. Tant
el text del discurs del papa Francesc com tot el vídeo de la sessió es poden consultar a
www.vatican.va.

Francesc, després del seu discurs, pronunciat en italià i traduït consecutivament a l’anglès, es va
apropar al president, a la vicepresidenta i als dos vicepresidents de la futura presidència de la
República. L’ancià Papa es va agenollar davant de cadascun d’ells i els va besar els peus. Un
darrere l’altre. Aixecar-se li resultava més fatigós, però es reincorporava amb l’ajuda de
cadascun dels líders del Sudan del Sud i del seu traductor. La sorpresa de la seva acció va anar
acompanyada d’un silenci profund. La humiliació del Papa era el seu gest més eloqüent. Un crit
silenciós a favor de la pau per aturar per sempre més el patiment de milions de persones. La
seva actitud humil va representar un estímul als líders i una invitació perquè aparquessin els
egos per servir al bé comú. Algú es podria sentir incòmode per interpretar erròniament la
humiliació de l’ego com una pèrdua de dignitat. No hem d’oblidar que la dignitat de la persona
es fonamenta en la humilitat del jo.

Rebecca Nyandeng Garang, vicepresidenta del Sudan del Sud, va declarar que es va sentir
profundament commoguda per l’actuació del papa Francesc: «Mai no havia vist una cosa així.
Les llàgrimes em brollaven dels ulls.»

El Papa ho va aprendre del seu Mestre, que va rentar els peus als comensals de l’últim Sopar.
Una humiliació en tota regla.

 

Lluís Serra i Llansana – CC – 30 de gener de 2022 – núm. 2210 – pàg. 24.

 

Pots veure les imatges a les què fa referència aquest article clicant aquest enllaç.

Durada: poc més de dos minuts

https://www.youtube.com/watch?v=wqoxT6OXvwg
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