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Cultura

GUILLERMO MORENO 
TARRAGONA 

La conservació del patrimoni 
cultural és una tasca essencial 
per garantir la seva continuïtat 
i per tal que tota la societat pu-
gui gaudir-ne. En aquesta línia, 
la Diputació de Tarragona ha 
conclòs recentment el procés de 
restauració de la col·lecció ar-
tística del Reial Monestir de 
Santa Maria de Poblet, a la Con-
ca de Barberà, on ja llueix com-
pletament recuperada. 

Els treballs han estat duts a 
terme per la Unitat de Conser-
vació i Restauració de Béns Cul-
turals de la Diputació de Tarra-
gona. La col·lecció consisteix en 
més d’un centenar d’obres -es-
cultòriques, pictòriques i d’orfe-
breria- propietat del Monestir i 
procedents del seu fons o de do-
nacions. Es tracta de peces de 
gran valor històric, algunes 
d’elles amb més de 600 anys 
d’antiguitat.  

El procés de restauració de la 
col·lecció ha culminat amb dos 
escuts medievals, del segle XIV, 

fets en fusta amb pergamí poli-
cromat. L’estudi de les obres ha 
determinat que es tractaria de 
pavesos funeraris que podrien 
haver pertangut a la corona ca-
talanoaragonesa i al regne de 
Navarra. Les dues peces són un 
conjunt singular, ja que a Catalun-
ya i les Illes Balears només es 
poden trobar tres conjunts de 
característiques similars. 

La resta de béns culturals i 
històrics de la col·lecció in-
clouen pintures sobre teles i me-
talls, peces de vidre, taules pin-
tades i escultures de fusta i ivo-
ri. Entre aquestes peces es pot 
trobar una figura de Crist, feta 
en ivori, que representa una de 
les escasses mostres d’escultura 
barroca a l’estat. 

La col·lecció ja es pot visitar i 
admirar al Monestir de Poblet. 
Segons la presidenta de la Dipu-
tació de Tarragona, Noemí Llau-
radó, «la gran tasca feta des de la 
Unitat de Conservació i Restau-
ració de Béns Culturals de la 
institució ha permès tornar l’es-
plendor a unes peces de gran 
valor històric que formen part 

del patrimoni del Monestir de 
Poblet i que alhora són un patri-
moni cultural de tothom». La 
presidenta valora positivament 
el treball realitzat amb el Mo-
nestir, afirmant que «el suport i 
col·laboració de la Diputació 
amb el Monestir de Poblet és 
continuat i engloba múltiples 
àmbits». 

La feina realitzada per la Uni-
tat de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de la Diputació 
de Tarragona consisteix, més 
enllà dels treballs de restaura-
ció, en tasques d’estudi i catalo-
gació de les obres que permeten 
als visitants conèixer la seva 
història. La tasca de restauració 
i conservació del patrimoni per-
met a la demarcació de Tarrago-
na enriquir la seva oferta cultu-
ral i posar-ho a disposició de la 
ciutadania. La recuperació 
d’aquesta col·lecció suposa un 
nou atractiu per al Monestir de 
Poblet, un dels tres monestirs de 
la Ruta del Cister i un conjunt 
reconegut a la demarcació pel 
seu atractiu i el seu valor arqui-
tectònic, artístic i religiós.

El patrimoni de Poblet 
recupera l’esplendor
La Diputació de Tarragona ha acabat el procés de restauració i conservació de més de 
cent peces i obres d’art històriques que conformen la col·lecció del monestir

Els treballs 
han 
conclòs 
amb la 
restauració 
de dos 
escuts 
medievals 
funeraris 
que daten 
del segle 
XIV

Els dos escuts 
medievals 
restaurats, 
peces 
inèdites, es 
poden visitar 
al Monestir de 
Poblet, on es 
troba 
exposada la 
col·lecció 
històrica, de 
més d’un 
centenar 
d’obres, en la 
seva totalitat. 
FOTO: DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA

«La tasca feta ha 
permès tornar 
l’esplendor a unes 
peces de gran valor» 
Noemí Llauradó 
Presidenta de la Diputació de 
Tarragona

La frase
Exposició al 
Monestir de Poblet 
L’exposició Temps de colors i em-
blemes a la Corona d’Aragó es tro-
ba instal·lada al Monestir de Po-
blet. Allà es poden admirar els dos 
escuts medievals, la restauració 
dels quals ha culminat el pro-
cés de recuperació de la col·lec-
ció. La proposta expositiva inclou 
explicacions que detallen, d’una 
banda, el context de cada una de 
les peces mostrades ; i de l’altra, 
el procés que ha realitzat la Uni-
tat de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals  per deixar les 
peces en les millors condicions 
possibles. També s’han realitzat 
reconstruccions virtuals que per-
meten veure el suposat aspecte 
original de les obres. 
L’exposició, que es va poder vi-
sitar a Tortosa a la tardor, es tro-
ba ara al Monestir,  situat al mu-
nicipi de Vimbodí i Poblet. La vi-
sita permet recórrer la totalitat del 
conjunt religiós, declarat Patrimo-
ni de la Humanitat per la UNESCO 
l’any 1991.
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Bosco Global impulsa els horts
agroecològics al Senegal | Catalunya
Religió
Salesians El projecte, impulsat per Bosco Global i gestionat pels Salesians a Tambacounda, ha
dotat d’equipament i formació agroecològica a joves i les seves famílies a les poblacions de
Tambacounda i Missirah, al Senegal. La iniciativa ha acabat aquest desembre i ha permès
millorar la producció dels horts per cultivar i garantir així la sobirania i la seguretat alimentària. 

En la reunió d'avaluació del projecte un cop acabat, les persones participants han explicat
orgulloses que gràcies al projecte han pogut desenvolupar un programa de formació en cultiu
biològic. Aquest programa ha comptat amb un seguiment professional a l'aplicació dels
coneixements adquirits. 

El projecte també els ha permès adequar els horts perquè siguin resilients i produeixin de
manera ecològica i sostenible. Els alumnes destaquen el fet d'haver explotat el terreny de cultiu i
experimentar amb l'horticultura biològica. La idea és formar a joves que alhora facin de rèplica a
altres joves, expliquen des dels Salesians. 

Un projecte que valora les capacitats de la joventut

Virginia Martín, coordinadora del projecte de Bosco Global a les Canàries, es mostra
entusiasmada perquè “la iniciativa ha impulsat un procés d’apoderament econòmic tant col·lectiu
com individual a través de l’agroecologia, per a joves i dones en situació de vulnerabilitat”.

I afegeix que “a més a més s’ha realitzat des d’un enfocament de drets, valorant les capacitats
de la joventut i plantejant mitjans de vida sostenibles que siguin una alternativa a la migració”.

El projecte compta amb el suport del Govern de les Canàries.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bosco-global-impulsa-horts-agroecologics-senegal
https://salesianos.info/blog/bosco-global-impulsa-els-horts-agroecologics-al-senegal/
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Ucraïna es desmarca de l'Església russa i
celebra avui el Nadal
Ucraïna celebra el seu primer Nadal en plena invasió russa. La guerra i les dures condicions
amb les quals el poble ucraïnès encara aquest hivern ha distanciat els dos països veïns i ha
provocat que la població es desmarqui del calendari de l'Església Ortodoxa russa i les
celebracions religioses comencin abans, aproximant-se així a la tradició occidental. I és que fins
ara, Ucraïna havia celebrat el naixement de Jesús el 7 de gener, com a Rússia. Enguany, però,
moltes famílies han volgut distanciar-se del seu calendari com a mostra de rebuig al règim de
Vladímir Putin. Així, per primer cop, l'Església ucraïnesa ha aprovat actes nadalencs a les
seves congregacions per aquest 25 de desembre, tot i que s'espera que el 7 de gener també se
celebri.

Zelenski pronuncia el discurs de Nadal

Amb motiu d'aquests canvis, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha pronunciat aquest
dissabte 24 un discurs nadalenc en el qual ha ressaltat que no hi ha drons suïcides que puguin
apagar l'estrella de Betlem. "Veurem la seva resplendor fins i tot baixa terra en un refugi
antibombes. Omplirem els nostres cors de calidesa i llum. Cap míssil Kinzhal pot fer-los mal. Es
trencaran contra el nostre esperit d'acer. I la nostra lluita seguirà sense parar", ha subratllat en
el seu missatge difós en les xarxes socials. El líder ucraïnès ha dit en el seu discurs nadalenc
que els ucraïnesos han viscut "notícies amargues" des de l'inici de la invasió russa el 24 de
febrer, però aquest Nadal cantaran nadales "més alegres que mai, més fortes que el so d'un
generador".

Nadal a les fosques a Ucraïna

"Sentirem les veus i les salutacions dels familiars, en els nostres cors, fins i tot si el servei de
comunicació i internet han caigut. I fins i tot en la foscor total, ens trobarem, per a abraçar-nos
amb força. I si no hi ha calor, ens farem una forta abraçada per a escalfar-nos", ha afirmat, en
referència a la gran majoria de ciutadans, que estarien patint apagades d'electricitat a causa
dels bombardejos. Zelenski ha subratllat a més que Ucraïna avança "a través de les espines cap
a les estrelles", sabent que al final del camí els espera Déu, "un jutge just que premia el bé i
castiga el mal". En la seva opinió, el mal no té arma més forta que l'armadura que Déu els ha
donat i contra el qual xoca "com un mur de pedra". "Hem vist això més d'una vegada", ha
afirmat,  "aguantem el principi de la guerra. Sofrim atacs, amenaces, xantatges nuclears, terror,
atacs amb míssils. Aguantem aquest hivern perquè sabem pel que lluitem".

https://www.elnacional.cat/ca/internacional/ucraina-desmarca-esglesia-russa-celebra-avui-nadal_940791_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/ucraina-deu-mesos-conflicte-missils-partiot-nadal-fosques_939918_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/europa-sanciona-cap-esglesia-ortodoxa-russa-guerra-ucraina_751920_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/kiiv-desperta-nou-bombardeig-rus-drons_933921_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/continuen-problemes-ucraina-80-ciutadans-kiiv-continuen-llum_937983_102.html
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vida: no el dinero y el poder, sino las 
relaciones y las personas». «Esta-
mos llamados a ser una Iglesia que 
adora a Jesús pobre y sirve a Jesús 
en los pobres», subrayó Francisco. 
«Cierto, no es fácil dejar la tibia ca-
lidez de la mundanidad para abra-
zar la belleza agreste de la gruta de 
Belén, pero recordemos que no es 
verdaderamente Navidad sin los po-
bres. Sin ellos se celebra Navidad, 
pero no la de Jesús. En Navidad, Dios 
es pobre. ¡Que renazca la caridad!» 

Por último, invitó a cultivar «una 
fe concreta, hecha de adoración y 
de caridad, no de palabrería y exte-
rioridad». «Dios no quiere aparien-
cia, sino cosas concretas. No deje-
mos pasar esta Navidad sin hacer 
algo de bueno. Ya que es su fiesta, 
su cumpleaños, hagámosle regalos 
que le agraden. En su nombre haga-
mos renacer un poco de esperanza 
a quien la ha perdido», concluyó. 

Después de dos navidades con 
restricciones a causa de la pande-
mia –en 2020 celebró en este mis-
mo lugar, pero ante 70 personas, y 
en 2021, ante sólo 1.500 peregrinos–, 
la misa de Nochebuena de este año 
en el Vaticano se celebró con total 
normalidad. El rito fue modificado 
ligeramente para evitar desplaza-
mientos innecesarios al Papa den-
tro de la basílica, que compromete-
rían la lenta recuperación de su le-
sión de rodilla. 

Asistieron a la ceremonia unas 
siete mil personas dentro de la ba-
sílica, y varios miles sentadas en la 
plaza, que la siguieron a través de 
pantallas de vídeo. El Vaticano ex-
plicó además que fue emitida en di-
recto por 120 televisiones de todo 
el mundo. 

«Se va a convertir en la 
única fiesta de en que se 

invita a todos menos al 
cumpleañero» 

A
este paso la Navidad se va a 
convertir en la única fiesta 
de cumpleaños en la que se 

invita a todo el mundo menos al 
cumpleañero. Durante estos días 
celebramos mucho más que el ani-
versario del nacimiento de un niño 
que cambió la historia y nuestra 
percepción del tiempo. Un niño 
que, ya crecido, nos advirtió que la 
verdad nos haría libres. En el na-
cimiento de ese niño celebramos 
todos los nacimientos. Vivimos en 
un mundo viejo, cansado, agotado, 
divido, en guerra, una tierra de nue-
vas misiones utópicas que parecen 
dimisiones, como el transhuma-
nismo. Tiempo oportuno para re-
cordar aquellas palabras que nos 
dijo la filósofa judía Hannah 
Arendt: todos los que en la Histo-
ria han querido imponer un régi-
men totalitario, todos los que han 
pretendido limitar la vida y la li-
bertad, se han vuelto contra los na-
cimientos.  

El hombre libre se trama siem-
pre en el seno de una mujer. Cada 
nacimiento representa un grito con-
tra la más mínima pretensión to-
talitaria. «El terror, –escribió 
Arendt– en tanto que siervo obe-
diente del movimiento histórico 
natural, tiene el deber de eliminar, 
por tanto, no solo la libertad, sea 
cual sea el sentido concreto que se 
le dé a este término, sino también 
la fuente misma de la libertad que 
el hecho de nacer confiere al hom-
bre, y que reside en la capacidad 
que ese hombre tiene de ser un nue-
vo comienzo».  

En la Navidad la locura de Dios 
nos ofrece la oportunidad de un 
nuevo comienzo. Cuando llegan es-
tas fechas recuerdo siempre la cita 
que hacía Benedicto XVI a un es-
crito del teólogo medieval  Guiller-
mo de S. Therry. Dios ha visto –ya 
desde los inicios de la humanidad– 
que su grandeza provoca resisten-
cia, que el hombre se siente limi-
tado en su ser él mismo y amena-
zado en su libertad. Por lo tanto, 
Dios abrió una nueva vía. Se hizo 
niño, dependiente y débil, necesi-
tado de nuestro amor. «Ahora –dice 
ese Dios que se ha hecho niño– ya 
no podéis tener miedo de mí, ya 
solo podéis amarme». Con liber-
tad, con verdad, amar al Niño y a 
los niños. Feliz Navidad.  

La Navidad, un 
nuevo comienzo

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA

Varias personas visitan la igledia del Santo Sepulcro de Jerusalén  // EFE

JOSÉ RAMÓN NAVARRO PAREJA 
MADRID 

La situación de los cristianos en Tie-
rra Santa es cada vez más desespera-
da. En la actualidad representan ape-
nas un 2% de población entre Israel y 
los territorios palestinos, cuando en 
1948, antes de la creación del estado 
hebreo, suponían una cuarta parte de 
los habitantes. El conflicto permanen-
te que vive la zona, el desempleo, las 
duras condiciones de vida de los cris-
tianos (la mayoría de ellos de origen 
palestino) y la presión de otros grupos 
religiosos han motivado una fuerte 
emigración que, unida a la baja nata-
lidad de los que permanecen, amena-
zan con dejar sin cristianos a la tierra 
en que nació Jesús.  

Unos problemas a los que se suma 
ahora la denuncia que han hecho los 
patriarcas y jefes de las Iglesias en Je-
rusalén. Con motivo de la Navidad, los 
líderes de las diferentes confesiones 
cristianas que se encuentran represen-
tadas en la zona han denunciado en un 
comunicado como «en los últimos años, 
estos cristianos se han enfrentado cada 
vez más a ataques al libre ejercicio de 
su religión, incluyendo ataques contra 
sus personas, difamación de sus igle-
sias y cementerios, injustificadas res-
tricciones contra su asistencia al cul-
to y amenazas legales contra su pose-
sión y administración de las 
propiedades de la Iglesia».  

El mensaje muestra una especial 
preocupación por los jóvenes que «cada 
vez más se sienten mal recibidos», por 
lo que «abandonan la región por luga-

res de mayor oportunidad, disminuyen-
do, aún más, la presencia cristiana por 
debajo de la pequeña minoría del dos 
por ciento de la población general». 

La mayor parte de los 180.000 cris-
tianos que viven en la zona se encuen-
tran en Cisjordania, sobre todo en Be-
lén y en la cercana Ciudad Vieja de Je-
rusalén, en los conocidos Barrio 
Cristiano y Barrio Armenio . Es aquí 
donde se están dando los mayores pro-
blemas por la presión de grupos de ju-
díos ortodoxos que pretenden despla-
zar a los cristianos para judaizar la zona. 

Como signo de esperanza, los líde-
res religiosos constatan el aumento de 
peregrinaciones cristianas, después de 
la crisis del Covid-19. «Estamos agra-
decidos de que los cristianos de todo el 
mundo estén ahora regresando en pe-
regrinación a Tierra Santa en cantida-
des cada vez mayores», señalan, a la par 
que les alientan «a que no solo visiten 
con reverencia las piedras benditas de 
los Santos Lugares, sino también para 
comprometer y apoyar las ‘piedras vi-
vas’ de la presencia cristiana local».  

«¿Qué haremos sin fieles? 
Una realidad que, sin embargo, no es 
suficiente a criterio de uno de los fir-
mantes de la carta, el patriarca latino 
de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, 
máximo representante de la Iglesia ca-
tólica. En una entrevista para Asianews, 
a pesar de que reconoce que las cifras 
de peregrinos «son emocionantes y sor-
prendentes», se muestra muy preocu-
pado por el fenómeno de la migración. 
«La mayor dificultad es económica y 
está relacionado con el tema político, 
con la fragilidad de las perspectivas, con 
las tensiones», explica. «La Iglesia como 
institución permanecerá, el problema 
es la situación de las comunidades lo-
cales. ¿Qué haremos aquí sin fieles, solo 
recibiendo peregrinos?», ha manifesta-
do también a otros medios. 

Las Iglesias de Jerusalén 
denuncian los ataques a 
la comunidad cristiana
∑ Los seguidores de Jesús 

apenas alcanzan un 2% 
de la población en la 
tierra en que nació

El Papa 
Francisco, ayer 

durante la 
celebración de 

la misa del 
Gallo  // AFP
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Olha y su familia celebrarán es-
te año la Navidad dos veces.
Por primera vez, y si los apago-
nes lo permiten, cocinará kutia

—un budín típico de trigo hervi-
do, que lleva semillas de amapo-
la y miel— también el 25 de di-
ciembre.

El día ha sido festivo oficial
en Ucrania desde hace unos
años, pero no es oficialmente
Navidad. Con una gran mayoría
de la ciudadanía creyente fiel a
la Iglesia ortodoxa y una tradi-
ción que sigue el calendario ju-
liano, Ucrania celebra tradicio-
nalmente el nacimiento de Je-
sús el 7 de enero. Ahora, bajo la
enorme sombra de la guerra de
Rusia en Ucrania, no pocas fa-
milias, como la de Olha, han de-
cidido conmemorar también el
25 para acercarse a las tradicio-
nes de la mayoría de los países
occidentales.

La Iglesia ortodoxa de Ucra-
nia ha aprobado por primera
vez este año que sus congrega-
ciones celebren actos de Navi-
dad el 25, otro paso más en el
camino que algunas voces recla-
man para alejarse del Patriarca-
do de Moscú y de otras tradicio-

nes y símbolos culturales que
consideran marcados por Ru-
sia. Sin embargo, la iglesia ha
establecido que, al menos por
ahora, esta nueva celebración
de diciembre sea adicional; no
en sustitución del 7 de enero. Es
decir, habría Navidad dos veces.

Pese a esta concesión y a que
ya antes de la invasión un tercio
de los fieles de la Iglesia de
Ucrania se mostraban partida-
rios de trasladar la celebración
de la Navidad al calendario gre-
goriano, que marca la fecha del
nacimiento de Jesús el 25 de di-
ciembre, la mayoría de la ciuda-

danía ucrania —sobre todo los
mayores— prefiere seguir la tra-
dición.

“No podemos cambiar las fe-
chas de la noche a la mañana”,
dice el padre Iván, que lidera
una iglesia ortodoxa de Ucrania
en Kramatorsk, en el Donbás,
en el castigado Este del país.
“No tiene sentido. Es como cele-
brar el Año Nuevo en febrero”,
remarca el religioso. Después
de la Revolución Rusa, los bol-
cheviques adoptaron un calen-
dario gregoriano en vez del ju-
liano con fines civiles, pero el
Patriarcado de Moscú siguió co-
mo antes.

Su parroquia, la más grande
de esa ciudad de la región de
Donetsk y la mayor de los alre-
dedores, pertenece a la Iglesia
ortodoxa de Ucrania que se
escindió de la Iglesia ortodoxa
ucraniana afín al patriarcado
de Moscú en enero de 2019.
Otro paso más para alejarse de
Rusia y de la cúpula de Moscú,
que ya antes de la guerra a
gran escala que ha cumplido
10 meses mantenía un apoyo

férreo al Kremlin y una retóri-
ca belicista.

El patriarca de Moscú, Kiril,
a quien distintos informes de la
inteligencia occidental han aso-
ciado al KGB (el espionaje sovié-
tico), ha defendido y bendecido
la invasión rusa de Ucrania y
ha asegurado que los soldados
del Kremlin que mueran en ella
limpiarán así todos sus peca-
dos, encendiendo todavía más,
si cabe, los ánimos de escisión
en Ucrania.

A oscuras
Fuera de la iglesia de Kramator-
sk está tan oscuro como la boca
de un lobo. Los ataques del
Kremlin contra la infraestructu-
ra energética y civil ucrania pa-
ra tratar de quebrar la resisten-
cia de su población tras más de
300 días de guerra, han dejado
la ciudad casi a oscuras y hela-
da en pleno invierno. Dentro,
unas cuantas velas y un genera-
dor que permite —“ahorrando
lo máximo posible”, dice el pa-
dre Iván— seguir celebrando la
eucaristía. El religioso no cree
que sea necesario cambiar la fe-
cha de la tradicional Navidad
para seguir la vía que les aleja
de Moscú. “Esta es nuestra tra-
dición”, señala.

En Dnipró, los cortes de luz
han dejado a Dmitri y su familia
sin luz durante días. Su yerno
acaba de conseguir un genera-
dor pequeño, así que planean
celebrarlo. Les ha costado más
de 1.000 euros. “Celebramos
más por el generador que por
otra cosa realmente”, dice Dmi-
tri encogiéndose de hombros.
Tiene 78 años y para él Navidad
es el 7 de enero. Es la fecha en
al que su familia ha celebrado
durante años. Cuenta que inclu-
so durante la dictadura comu-
nista, cuando las autoridades
controlaban que no se fuera a
las iglesias, sus padres, sus
abuelos y sus hermanos canta-
ban canciones navideñas (kolia-
dki) en casa.

Las hermanas Svetlana y Vic-
toria dieron los regalos a sus hi-
jos el 19 de diciembre, festivi-
dad de San Nicolás —el arzobis-
po cuya figura inspiró Santa
Claus— y el día que tradicional-
mente se entregan los regalos
en Ucrania (algunos, también el
31 de diciembre).

El 25 harán una comida fami-
liar, dicen que les apetece ins-
taurar una “nueva tradición”,
pero se reservan lo mejor para
enero. “Aunque tengamos que
cocinar en la calle y volver a
cenar a la luz de las velas, la
fecha es importante. No puede
ser que nos roben también a Na-
vidad”, dice Victoria. Pese a la
guerra, esos días serán todo can-
tar con los chiquillos y comer.

El debate sobre cuándo cele-
brar la Navidad y a qué calenda-
rio ajustarse no es nuevo en
Ucrania. Ese año, la cúpula de
la Iglesia Ortodoxa de Ucrania
ha dejado a cada congregación
decidir si hacer una ceremonia
extra este 25 de diciembre, aun-
que como este año es domingo,
ya había ceremonia en todas las
iglesias. Ahora estudian hacer
una reforma más amplia de las
fechas para años futuros. El Mi-
nisterio de Cultura de Ucrania
ha lanzado ya una encuesta a la
ciudadanía sobre la fecha de la
Navidad.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelens-
ki, denunció ayer un acto de “terror” ruso
para “intimidar” a la población en el centro

de la ciudad de Jersón, que dejo al menos 10
muertos y decenas de heridos (en la ima-
gen), según la agencia France Presse, en vís-

peras de Navidad. “No son instalaciones mi-
litares, no es una guerra, es el terror, matar
para [obtener] placer”, escribió en Twitter.

La Iglesia ortodoxa de Ucrania permite por primera vez
celebrar el 25 de diciembre, además del tradicional 7 de enero

La Navidad acerca a los
ortodoxos ucranios a Europa

DIMITAR DILKOFF (AFP)

Nochebuena bajo las bombas en Jersón

Estas son las fiestas más
duras en décadas para Ucra-
nia. Con sangrientos comba-
tes en el Este y una contrao-
fensiva en ciernes en el sur,
los bombardeos del Kremlin,
desde enjambres de drones-
bomba iraníes que atacan las
infraestructuras, con fami-
lias rotas, miles de muertos y
otros tantos desaparecidos. Y
sin un fin a la vista para la

guerra que el presidente
ruso, Vladímir Putin, lanzó
el pasado 24 de febrero. No
hay espacio para el ambiente
navideño en las calles de
Ucrania.

Sin embargo, pese a que
ahora todo lo ocupa el con-
flicto armado, hay algunos
retazos de espumillón, peque-
ñas luces y campanillas aquí
y allá. En Dnipró, solo algu-

nas luces y la decoración de
las tiendas y los grandes
almacenes recuerdan a sus
habitantes que es Navidad.

En Kiev, la capital, no se
ha instalado el tradicional
mercado navideño, pero sí
un gran árbol adornado. En
Ivano-Frankivsk, en el oeste
del país, por ahora han susti-
tuido el enorme abeto ilumi-
nado por una carpa, en la
que quienes pasen por la
gran plaza pueden cargar
sus teléfonos móviles y calen-
tarse un poco.

Contraofensiva en ciernes

Muchos interpretan
la medida como otro
paso para alejarse del
patriarcado deMoscú

“Es como celebrar el
Año Nuevo en
febrero”, dice un
religioso

MARÍA R. SAHUQUILLO, Dnipró
ENVIADA ESPECIAL
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N
o le citó por su 
nombre ni apelli-
dos y se sirvió de 
un plural que sabe 
a singular. Porque 

las reglas del juego de la diploma-
cia vaticana desaconsejan ataques 
directos en aras de la neutralidad 
de la Santa Sede en el complejo 
tablero de las relaciones interna-
cionales. Sin embargo, Francisco 
lanzó ayer por la mañana un dardo 
al presidente ruso Vladimir Putin 
en una de las alocuciones públicas 
más relevantes del año para cual-
quier pontífi ce romano: la bendi-
ción Urbi et Orbi con motivo de la 
fi esta de Navidad, en la que repasa 
los principales puntos calientes 
del planeta, al igual que sucede el 
Domingo de Resurrección. «Que 
el Señor ilumine las mentes de 
quienes tienen el poder de acallar 
las armas y poner fi n inmediata-
mente a esta guerra insensata», 
espetó al autócrata ruso, dejando 
caer un recado más a renglón se-
guido: «Lamentablemente, se pre-
fi ere escuchar otras razones, dic-
tadas por las lógicas del mundo».  

Ucrania y su invasor se situaron 
en el primer plano de un discurso 
que pronunció sentado, por su 
maltrecha rodilla. Con solemni-
dad y contundencia en sus pala-
bras, sí se mostró sonriente y apo-
yado en su bastón desde la Logia 
de las Bendiciones para corres-
ponder a los aplausos de los miles 
de fi eles que se encontraban en la 
Plaza de San Pedro. 

José Beltrán. MADRID

►Francisco imparte la bendición 
Urbi et Orbi con la invasión de 

Ucrania como foco de su plegaria

El Papa, a Putin: «Ponga fi n 
de inmediato a la guerra»

►El pontífi ce insta a la comunidad 
internacional a no utilizar «la 

comida como arma» en los confl ictos

Ovacionado al asomarse a las 
doce en punto en una mañana de 
invierno soleada y apacible, Fran-
cisco pidió la complicidad de los 
presentes para acrecentar el com-
promiso humanitario con el país 
europeo: «Que nuestra mirada se 
llene de los rostros de los herma-
nos y hermanas ucranianos, que 
viven esta Navidad en la oscuri-
dad, a la intemperie o lejos de sus 
hogares, a causa de la destrucción 
ocasionada por diez meses de 
guerra». Es más, Francisco conti-
nuó su plegaria remarcando que 
«el Señor nos disponga a realizar 
gestos concretos de solidaridad 
para ayudar a quienes están su-
friendo, e ilumine las mentes de 
quienes tienen el poder de acallar 
las armas y poner fi n inmediata-
mente a esta guerra insensata». 

Grave carestía
A partir de ahí, el Obispo de Roma 
no dudó en dar por hecho que el 
planeta se encuentra inmerso en 
un conflicto global: «Nuestro 
tiempo está viviendo una grave 
carestía de paz también en otras 
regiones, en otros escenarios de 
esta tercera guerra mundial». A 
partir de ahí, citó algunos de estos 
focos bélicos como Afganistán, 
Siria, Tierra Santa, el Sahel, el 
Cuerno de África, Myanmar y Hai-
tí. «Crudos vientos de guerra con-
tinúan soplando sobre la humani-
dad», sentenció al respecto el 
Obispo de Roma. 

A la par, llamó a «los que tienen 
responsabilidades políticas» para 
que la alimentación no se convier-
ta en un mortero más: «Toda gue-

rra provoca hambre y usa la comi-
da misma como arma, impidiendo 
su distribución a los pueblos que 
ya están sufriendo».

No hay que olvidar que cada 
uno de los mensajes lanzados por 
el Santo Padre desde el balcón 
principal de la basílica vaticana 
cuenta con una minuciosa super-
visión de la Secretaría de Estado 
de la Santa Sede, en tanto que en 
la mayoría de estos conflictos 
abiertos, como en Ucrania, la Igle-
sia católica asume un papel de 
mediador más o menos ofi cioso 
para buscar salidas negociadas, 
tanto para sellar un acuerdo de paz 
defi nitivo, como a la hora de pro-
piciar intercambios de prisione-
ros, crear corredores humanitarios 
para la entrega de ayuda o facilitar 
el éxodo de la población civil.

Pero, más allá de lo que vendría 
a ser un «burofax» verbal del líder 
de la Iglesia a todos los actores que 
forman parte del más de medio 
centenar de guerras abiertas en el 
mundo, Francisco se dirigió asi-
mismo a los millones de fi eles que 
se conectan cada año a través de 
la televisión, amén de los miles de 
peregrinos de la plaza. 

A ellos también les instó a cons-
truir la concordia en su entorno, 
evocando a Cristo como «Príncipe 
de la paz»: «Sí, porque Él mismo, 
Jesús, es nuestra paz; esa paz que 
el mundo no puede dar y que Dios 
Padre dio a la humanidad envian-
do a su Hijo». En este sentido, su-
brayó que «también el camino de 
la paz», en tanto que «abrió el paso 
de un mundo cerrado, oprimido 
por las tinieblas de la enemistad y 

Siria
El Papa puso de relieve que 
continúa «todavía 
martirizada por un confl icto 
que pasó a segundo plano 
pero que no ha acabado».

Los otros puntos calientes que preocupan al Vaticano

Tierra Santa
El pontífi ce lamentó que  
«durante los meses pasados 
aumentaron la violencia y los 
confl ictos, con muertos y 
heridos».

El Sahel
Bergoglio denunció que «la 
convivencia pacífi ca entre 
pueblos y tradiciones se ve 
perturbada por 
enfrentamientos y violencia».

Yemen y Myanmar
Bergoglio reclamó el 
establecimiento de «una 
tregua duradera en Yemen» 
y también caminar «hacia la 
reconciliación en Myanmar».

►En su mensaje de 
Navidad, el presidente 
de la Conferencia 
Episcopal, Juan José 
Omella, ha puesto en 
primer plano la infl ación 
y la asfi xia que está 
suponiendo para miles 
de españoles: «Quiero 
estar cerca de aquellas 
personas que están 
sufriendo por reveses de 
la vida, de las familias 
con las neveras y los 
bolsillos vacíos, de los 
que solo han encontrado 
puertas cerradas, de los 
que han preguntado sin 
obtener respuesta». 
Frente a ello, recordó 
que «Jesucristo nos 
ofrece la esperanza que 
movió su existencia 
entre nosotros». «Dios 
no quiere que perdamos 
el ánimo», añadió el 
cardenal arzobispo de 
Barcelona.

Juan José Omella, 
el cardenal de las 
«neveras vacías»
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GERARD MARTÍ

Imatge del carrer Hospitalera, on no hi ha llum.

Veïns de la Mineta reclamen la 
millora lumínica del barri
Els veïns de la Mineta no re·
blen en la seva lluita perquè la 
llum del barri millori. Per un 
costat, continuen reivindicant 
que hi ha carrers amb massa 
il·luminació, on es fa complicat 
descansar, i altres on no n’hi ha 
prou llum, o gens, com al carrer 
Hospitalera. En aquest carrer 
l’Ajuntament compta amb un 
projecte d’enllumenat públic, 
on es preveu, des d’abans de 
l’estiu, la instal·lació 10 punts 
nous de llum led. Ara bé, Xa·

vier Panisello, president de 
l’Associació de Veïns, apunta 
que «encara no hi ha llum i és 
molt necessària. És una zona 
cada vegada més utilitzada per 
a sortir a caminar i passejar». 
Panisello entén que «és l’últim 
període del mandat, però és 
important que ens tinguin en 
compte». El president també 
continua reclamant un estudi 
lumínic que, «segons la viceal·
caldessa, l’Ajuntament hi està 
treballant, però no sabem res».

Redacció

L’entorn de la Prioral de Sant 
Pere de Reus ha tornat a ser l’es·
cenari dels Retaules Vivents de 
Nadal, que organitza el Patronat 
Foc Nou. Ahir va ser l’última fun·
ció d’aquesta edició, que també 
es van realitzar els passats dies  
22, 23 i 25 de desembre. Després 
d’adaptar l’organització dels re·
taules durant la pandèmia, amb 
la qual es van repartir entre la 
Prioral, la parròquia de la Pu·
ríssima Sang i l’església de Sant 
Josep, aquest any se n’han ubicat 
sis –menys que en altres edici·
ons– des de la plaça de Sant Pere 
fins a les Peixateries Velles.

El retorn ha atret els reusencs 
que, després dels àpats nada·
lencs i les llargues sobretaules, 
al vespre es van apropar a veure 
una de les més rellevants tradici·
ons de la capital del Baix Camp, 

que enguany ha arribat a la 34a 
edició. Ahir, que era l’últim dia, 
els retaules van atraure més d’un 
centenar de persones. Sobretot, 
eren els familiars dels més de 40 
joves que, a través de les seves 
actuacions, han participat en 
aquesta edició.

El primer dels retaules que 
s’ha il·luminat aquests quatre 
dies ha estat La Creació, ubi·
cat a l’esquerra de la porta de la 
Prioral. En aquest escenari s’ha 
pogut veure, mitjançant els balls, 
l’aparició dels àngels, la crea·
ció d’Adan i Eva i l’arribada de 
l’Esperit del Mal. La veu en off 
va transportar els espectadors 
als següents retaules: L’anunci-
ació a Maria i L’anunciació als 
Pastors. Després de l’anunci, va 
arribar el torn dels retaules de 
Buscant Posada Palau  i el del Rei 
Herodes. Finalment, els especta·

dors van poder veure Naixement 
a les Peixateries Velles, que en·
guany ha comptat, de nou, amb 
la participació d’un nadó real, 
després de dos anys en què el 
nen Jesús hagués d’estar repre·
sentat per una figura, a causa de 
la pandèmia.

El Patronat Foc Nou tornarà a 
participar en les activitats reu·
senques el pròxim divendres, 
a les 10 h., ja que, amb la col·
laboració de la colla Gegantera 
de Reus, l’entitat s’implicarà a 
l’arribada de l’Home dels Nassos 
a la ciutat.

NADAL

Els Retaules 
Vivents de Nadal 
tornen a envoltar la 
Prioral de Sant Pere
Enguany han recuperat el format d’abans de la 

pandèmia i han comptat amb sis retaules

GERARD MARTÍ

‘La Creació’ era el primer dels retaules vivents.
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n Bucòlic i màgic. Així és el viatge 
en el temps que ofereix als visitants 
el Pessebre Vivent del Bages, que 
s’esdevé en plena natura i amb el 
majestuós teló de fons de les Tor-
res de Fals, al municipi de Fono-
llosa. Més d’un miler de persones 
ja han passat pel degà dels espec-
tacles nadalencs de casa nostra 
durant les cinc primeres represen-

tacions d’enguany, les dues darre-
res ahir a la tarda amb ple absolut. 
Ja sense cap restricció, les més 
d’una vintena d’escenes que inte-
gren el muntatge fan lluir com mai 
el conjunt monumental, amb l’ex-
terior de l’església acabat de res-
taurar. 

Amb una temperatura poc ha-
bitual per aquestes dates, que ron-
dava els 14 graus a les 7 de la tar-

da, durant aproximadament una 
hora, els visitants van retrocedir 
ahir dos mil anys per endinsar-se 
en escenes bíbliques i costumis-
tes, que narraven la història al vol-
tant del naixement de l’infant Je-
sús. El viatge començava amb 
l’Anunciació a la Verge i seguia 
amb el camí de Betlem fins a la 
Cova del naixement. 

En un processó pausada els es-

pectadors seguien el camí que ser-
penteja fins a dalt a l’església amb 
quadres, estàtics i en moviment, a 
la costa escarpada que s’enfila fins 
al temple. Rabadans tallant llenya, 
infants trencant nous, un pastor 
reposant en una balma o els Reis 
Mags d’Orient són algunes de les 
estampes que s’hi podien contem-
plar. 

Un cop a dalt, escenes com les 
dels mercaders i la presentació al 
temple tenen en aquesta ocasió 
l’al·licient afegit de poder-se repre-
sentar davant la façana i el campa-
nar de l’església de Sant Vicenç 
acabats de restaurar. Llueixen 
il·luminats amb tot el seu esplen-
dor, com ho fa la resta de conjunt 
monumental que en els darrers 
s’ha anat rehabilitant. 

L’Orgia d’Herodes, la Fugida a 
Egipte i la Matança dels innocents, 
que es podien contemplar enmig 
del bosc en una nit estrellada i amb 
acurats efectes de so i llum, com-
pletaven el viatge en el temps que 
acabava amb les escenes de caire 
més costumista com la vida de po-
ble, amb els nens jugant, les renta-
dores i el frenètic mercat, la imat-
ge més colorista que tanca el pes-
sebre. 

Francesc Parcerisas, un dels co-
ordinadors del Pessebre Vivent del 
Bages, que organitza l’Associació 
Cultural Recreativa de Fals, es 
mostrava ahir satisfet amb la bona 
resposta del públic en les tres pri-
meres jornades de representaci-
ons, sobretot la d’ahir, que tenia to-
tes les entrades esgotades de les 
dues sessions. En aquesta ocasió, 
el muntatge ha mantingut l’afora-
ment limitat a 250 persones per 
sessió, que es va establir l’any pas-
sat arran de les restriccions per la 
covid. Això permet donar a l’es-
pectacle «més agilitat i fluïdesa». 

Fins ara, s’han dut a terme cinc 
representacions, però encara en 
queden 7 de repartides en quatre 
dies. El pessebre es pot tornar a 
veure l’1, el 6 i el 7 de gener, a les 6 
i les 7 de la tarda, i el dia 8, amb una 
única sessió a les 6. Les entrades 
per assistir-hi s’han de comprar 
anticipades per Internet.

Més d’un miler de persones ja 
han gaudit del pessebre de Fals
u L’històric espectacle nadalenc fa lluir la façana de l’església de Sant Vicenç, acabada de restaurar
QUERALT CASALS. FALS

El mercat és una de les escenes més dinàmiques i coloristes del Pessebre Vivent del Bages MIREIA ARSO

El Pessebre Vivent del 
Bages, el degà dels 
espectacles nadalencs, 
encara es pot veure els 
dies 1, 6, 7 i 8 de gener

Anunciació de la Verge, al peu de la torre MIREIA ARSO Església de Sant Vicenç acabada de restaurar MIREIA ARSO Escena de Joan Baptista MIREIA ARSO
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La màgia del pessebre vivent omple la Nit
de Nadal
Centenars de santcugatencs van omplir la plaça de l'Om per gaudir del pessebre vivent de la
Parròquia del Monestir de Sant Cugat aquest 24 de desembre. La 47a edició d'aquest muntatge,
impulsat pels Grups de Joves de la Parròquia, va arribar amb el mateix format que l'any passat,
amb un escenari fixe i molta música.

Un model, obligat per les obres a l'entorn del Monestir, que va tornar a captivar el públic que es
va acostar. Infants i joves van pujar damunt l'escenari per recrear el naixement de Jesús, amb
músics del Grup de Joves acompanyant la història. Després, com sempre, es va celebrar una
multitudinària missa del pollet.

Segueix Nadal amb el TOT Sant Cugat

Com cada any, el TOT Sant Cugat fa un seguiment exhaustiu de l'actualitat santcugatenca.
Podeu seguir 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/actualitat/societat/magia-pessebre-vivent-omple-nit-nadal-sant-cugat_2176817102.html
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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Sant'Egidio torna a aplegar 350 persones a
la taula de Nadal
Després de dos anys sense poder asseure's plegats a la taula de Nadal a causa de les
restriccions de la pandèmia,

Sant'Egidio

ha recuperat aquest any el

dinar de Nadal

en comunitat aplegant 350 persones sense recursos, persones migrades, infants amb les seves
famílies, ancians, refugiats d'Ucraïna, de Síria i d'altres indrets del món, nous europeus... a la

Casa de la Pau

, l'

escola Joviat

i el

convent de les Caputxines

.

Els darrers dos anys,

els voluntaris de Sant'Egidio havien repartit els dinars casa per casa

, amb el mateix entusiasme de sempre, però amb la distància que suposava fer aquest àpat tant
assenyalat per separat.

Enguany, l'àpat s'ha celebrat a

tres indrets

per la impossibilitat d'aplegar 350 persones més un centenar llarg de voluntaris en un mateix
indret. A banda del dinar i de la companyia, cadascun dels assistents ha tingut un

regal especial

. Els voluntaris i els dinars s'han servit, com sempre, amb un tracte individualitzat "perquè
cadascú se senti especial" aquest dia.

 

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107077/dinar-de-nadal-comunitat-sant-egidio
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/94957/sant-egidio-reparteix-mes-300-dinars-nadal-molt-especial


Mitjà: Regió 7

Publicat: 27/12/2022

Edició: General

Secció: SOCIEDAD SOCIETAT

Audiència: 28.000 Lectores

Difusió: 4.972 Ejemplares

Valor: 571€

MANRESASOCIETAT 

Regió7   DIMARTS, 27 DE DESEMBRE DEL 2022 | 5

n Les 350 persones que la comu-
nitat de Sant Egidi va reunir per 
compartir del dinar de Nadal a 
Manresa, van brindar perquè nin-
gú  no estigui ni se senti exclòs.  

Feia dos anys que no es podia 
celebrar presencialment l'àpat 
d'aquest 25 de desembre a causa 
de la pandèmia. Poder-se tornar a 
trobar «era esperadíssim i fa que 
estiguem molt satisfets», ha expli-
cat a Regió7 Pere Sobrerroca, de 
la comunitat. 

El dinar es va fer en tres espai 
diferents per poder-hi cabre tots: 
la Casa de la Pau que Sant Egidi té 
a la plaça Palmira Jaquetti Isant -

a l'antiga plaça Montserrat-, l'es-
cola Joviat i el convent de les Ca-
putxines.  Va ser un dinar «d'una 
gran família multicultural, multi-
religiosa i multicolor», explica So-
brerroca. Hi havia famílies refugi-
ades d'Ucraïna, d'Afganistan, de 

Síria i els anciants i persones a qui 
la comunitat de Sant Egidi dona 
suport tot l'any. Sobrerroca desta-
ca el cas d'una família d'Ucraïna i 
una de Rússia que van compatir 
taula i que van brindar per la pau. 
«Va ser commovedor».

Més de 350 persones participen al dinar 
de Nadal de la comunitat de Sant Egidi

REDACCIÓ. MANRESA

u Refugiats, ancians i persones 
a qui l’entitat atén, han tornat a 
compartir taula després de dos 
anys sense poder-ho fer

Es va brindar perquè ningú quedi exclòs i per la pau ARXIU PARTICULAR

n Sense fred i, sobretot, sense co-
vid. El Pessebre Vivent del Pont 
Llarg de Manresa es va poder ce-
lebrar aquest Sant Esteve sense 
restriccions després que s’hagués 
hagut de suspendre les dues dar-
reres edicions. L’última, l’any pas-
sat, només cinc dies abans per 
l’alta incidència del coronavirus.  

Ahir a la tarda la gent va res-
pondre a la cita que la pandèmia 
va interrompre, i minuts abans 
que el pessebre obrís les portes ja 
hi havia una llarga cua per entrar 
a les primeres cases del regadiu 
del Poal, tocant a l’aqüeducte del 
Pont Llarg. Prop de 2.600 perso-
nes van visitar el pessebre. Hi ha-
via un camí de pujada i un de bai-
xada per fer més àgil tot el circuit. 
Entremig, una parada per menjar 
un tros de coca i beure xocolata 
calenta. 

 
Oficis antics 
Els espectadors van poder con-
templar, ja d’entrada, oficis antics 
sota els arcs de l’aqüeducte. Pei-
xaters que salaven els seus pro-
ductes, ferrers o qui esmolava ei-
nes del camp. Els primers balls i 
l’hostal, amb tines de vi enterra-
des al terra, com es feia antiga-

ment.  
A l’era del cal Ti, una de les ca-

ses del Poal, s’hi concentraven di-
verses escenes com l’anunciació, 
un casament jueu, el palau d’He-
rodes ple de viandes, els recapta-
dors d’impostos o el campament 
romà.  

Aquí començaven alguns dels 
canvis més destacats del pesse-
bre. A l’esplanada on abans hi ha-
via l’esmentat campament romà 
ara s’hi mostraven més oficis de 
l'època: un forn per fer maons, 
una parada on venien productes 
de terrissa, i també una sabateria 

i una adoberia.  
D’aquí ja s’entrava al que simu-

la ser un poble de Galilea de fa 
2000 anys, amb els seus horts amb 
generoses cols i mongeteres, els 
seus fusters, més peixaters i terris-
saires, o ramaders amb cavalls, 
xais i oques. Tot degudament am-
bientat fins arribar a l’escena del 
naixement, amb bou i mula inclo-
sos i els tres Reis d’Orient. 

El Pessebre Vivent del Pont 
Llarg fa 35 anys que es represen-
ta. Primer als baixos de la parrò-
quia de la Mare de Déu de l’Espe-
rança, al barri de la Mion. Fa 9 edi-
cions que se celebra a l’entorn de 
l’aqüeducte del Pont Llarg. A par-
tir d’aquí és quan ha agafat més re-
nom. Més de 300 persones fan 
possible la transformació dels 
camps de pagès de l’entorn del re-
gadiu del Poal de Manresa en un 
poble de Galilea.  

L’organització és de la comis-
sió del Pessebre Vivent i Carame-
lles del Pont Llarg de la parròquia 
de la Mare de Déu de l’Esperança. 
També compta amb la col·labora-
ció d’entitats com el Grup Escènic 
Nostra Llar del Poble Nou; Nobles 
de l’Aixada, el Casal Cultural de 
Dansaires Manresans, Dintre el 
Bosc i la companyia H...Tors.

El públic respon i torna a fer gran el 
Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa
u Prop de 2.600 persones visiten l’espectacle nadalenc, que no se celebrava des de feia dos anys a causa de la pandèmia 
uAquest Sant Esteve les primeres cases i eres del regadiu del Poal s’han transformat en un poble de Galilea de fa dos mil anys
JORDI MORROS. MANRESA

Hi ha hagut canvis 
d’escenes i es mostren 
més oficis antics, mentre 
que el campament  
romà s’ha reduït

Una de les escenes del Pessebre Vivent del Pont Llarg ALEX GUERRERO
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Local Girona-Gironès

n Deu mesos després de l’inici de la 
guerra a Ucraïna, el fred i les man-
cances en la vida diària estan pro-
vocant que moltes persones es tro-
bin en una situació que no podien 
ni imaginar quan fa un any celebra-
ven el Nadal a casa. Els darrers atacs 
russos contra  infraestructures ener-
gètiques  han provocat que els habi-
tants de moltes ciutats ucraïneses 
hagin de viure sense electricitat ni 
calefacció. Per ajudar a pal·liar 
aquesta situació, l’Església Elim Gi-
rona va enviar una vintena de gene-
radors elèctrics usats a Ucraïna que 
diverses esglésies d’aquest país dis-
tribuiran entre els més necessitats. 

L’església evangèlica ha engegat 
una campanya de donacions que ha 
comptat amb la col·laboració dels 
Bombers, que han venut calendaris 
solidaris, per poder afrontar les des-
peses de la compra dels generadors 
(adquirits a un preu més baix gràci-

es a la col·laboració d’una empresa) 
i de l’enviament dels mateixos per 
carretera. L’Esgésia Elim Girona ja 
va enviar fa uns mesos una gran 
quantitat d’ajuda humanitària a 
Ucraïna i està donant suport activa-
ment als refugiats.

L’Església Elim Girona envia una vintena 
de generadors elèctrics a Ucraïna

ALBERT MARTIN DE VIDALES. GIRONA

u Ha iniciat una campanya 
de donacions que mantindrà 
per continuar col·laborant      
amb aquest país

Responsables de la campanya amb alguns generadors. ANIOL RESCLOSA

n La portaveu socialista a l’Ajunta-
ment de Girona, Sílvia Paneque, 
considera que «el ciclisme és una 
oportunitat estratègica per a la ciu-
tat i l’Ajuntament hi hauria d’apos-
tar fermament, tenir un paper ac-
tiu que no ha tingut fins ara i, a la 
vegada, garantir un bon encaix en 
el dia a dia de la ciutat i una bona 
convivència dels ciclistes amb els 
gironins». El PSC està «alarmat» 
per la falta de lideratge de l’Ajunta-
ment davant l’auge del ciclisme a 
la ciutat i la capacitat d’atracció  in-
ternacional. 

Paneque ha recordat que en els 
darrers anys Girona «s’ha conver-
tit en una ciutat d’atractiu mundi-
al en el món del ciclisme». A parer 
seu, la ciutat s’ha consolidat com a 
centre d’atracció d’aquest esport i 
com a base de molt professionals. 
«L’afluència de gent a Girona atre-
ta pel ciclisme és extraordinària i la 
seva influència en el desenvolupa-
ment d’alguns sectors de la ciutat 
és decisiva. Però és una realitat que 
no ha tingut un impuls públic amb 
visió  de futur i de creixement», ha 
dit Paneque. Creu que «difícilment 
hi ha coherència entre acollir a Gi-
rona una fira amb l’envergadura  
de la Sea Otter Europe -que no té 
un esdeveniment comparable en-
lloc- i en canvi no tenir una xarxa 
d’equips de base, instal·lacions o 
espais clarament definits per fer 
triatló, per citar quatre exemples».

Paneque (PSC) lamenta el 
poc lideratge de l’Ajuntament 
amb l’auge ciclista a la ciutat

DDG. GIRONA

u Creu que el ciclisme és una 
oportunitat estratègica i que 
s’ha de tenir un paper actiu 
per garantir un bon encaix

n L’Ajuntament de Girona haurà 
d’abandonar el local que està des-
tinant a l’espai els Químics Espai 
Jove, al barri de Palau – Sant Pau. 
El mes setembre del 2022 va fina-
litzar el contracte de lloguer esti-
pulat i actualment s’ha establert 
una pròrroga pel lloguer d’aquest 
local fins a final de curs 2022-2023 
per, d’aquesta manera, evitar que 
tot aquest procés afecti a serveis 
i projectes que es duen a terme a 
l’espai jove, tal com han remarcat 
fonts municipals.  

Per tant, l’Ajuntament s’ha vist 
abocat a buscar un nou emplaça-
ment a la mateixa zona que millo-
ri les instal·lacions actuals. La 
idea és llogar un espai, d’uns 275 
metres quadrats coma a mínim, 
per un màxim de 63.684,72 per 
dos anys que es podrien prorro-
gar dos anys més si les dues parts 
hi estiguessin d’acord. 

Un antic local de sofàs 

L’actual servei està ubicat al car-
rer Caldes de Montbui, a tocar de 
la pujada de la Creu de Palau, en 
un local de 300 metres quadrats 
on fins l’any 2010 hi havia hagut 
una botiga de venda de sofàs i 
mobiliari per a la llar. El va inau-

gurar l’aleshores alcaldessa Anna 
Pagans, l’any 2011 i sempre havia 
estat situat en aquesta ubicació. 

La idea de l’Ajuntament és llo-
gar un nou local amb façana ex-
terior que garanteixi llum natural 
i visibilitat i haurà d’estar el més a 
prop possible del Centre Cívic de 
Palau i els Serveis Bàsics d’Aten-

ció Social del barri Pla de Palau – 
Sant Pau. També ha de garantir la 
proximitat amb les diferents es-
coles del barri, CEIP Migdia i 
CEIP del Pla i IES Santiago Sobre-
qués. 

La zona geogràfica preferen 
per a poder donar continuïtat al 
servei, segons l’Ajuntament, és la 

que limita el carrer Emili Grahit, 
amb carrer Barcelona, el carrer 
Sant Isidre i el carrer Marquès de 
Caldes de Montbui i l’avinguda de 
Lluís Pericot. 

Així doncs, en el concurs pú-
blic per trobar un nou emplaça-
ment es puntuarà la rebaixa del 
preu que ofereixi el propietari 

d’un local i la conversió de la fin-
ca però també la localització de 
l’espai.  

L’espai jove dels Químics for-
ma part de la xarxa de centres 
destinats al jovent on també hi ha 
l’Estació-Espai Jove del parc Cen-
tral i l’espai Güell de Can Gibert 
del Pla. L’equipament dels Quí-
mics és un espai de trobada, in-
formació i acompanyament per a 
joves d’entre 15 i 29 anys que ofe-
reix els seus serveis als barris del  
sector de Palau.

Girona haurà d’abandonar el local dels 
Químics Espai Jove quan acabi el curs
u El contracte de lloguer ha finalitzat i el propietari ha declinat renovar-lo però s’ha establert una pròrroga per no afectar el serveis 
que s’hi ofereixen uL’Ajuntament busca un espai a prop dels centres educatius, el centre cívic i els serveis bàsics d’atenció social 

TAPI CARRERAS. GIRONA

L’entrada del local dels Químics en una imatge d’arxiu. ANIOL RESCLOSA

És un espai de trobada 
que ofereix serveis      
de formació i 
acompanyament a joves 
d’entre 15 i 29 anys

Es busca un espai 
semblant a la zona    
per un import màxim 
de 63.684 euros         
per a dos anys
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CRISTINA VALLS 
REUS 

Càritas de Reus ha incorporado 
recientemente a su conjunto de 
servicios uno centrado exclusiva-
mente en las necesidades de la 
persona migrante. Uno de los ob-
jetivos de dicho punto de aten-
ción es asesorar en materia admi-
nistrativa. De hecho, uno de los 
temas más habituales es el permi-
so de residencia por arraigo so-
cial.  

El punto de atención se ha im-
plementado en la sede reusense 
de Càritas debido al volumen de 
usuarios. «Este servicio ya existe 
en Tarragona, pero la cantidad 
de personas que solicita atencio-
nes a día de hoy es tal –además 
con perfiles nuevos que nunca 
habíamos atendido– que dar el 

servicio en Reus se convirtió en 
una necesidad», explica la técni-
ca responsable del servicio de mi-
gración, Isabel Iturrieta, quien 
expresa que el servicio que nos 
ocupa se trata de un proyecto 
que surge de Càritas Diocesana 
de Tarragona. 

«Hemos acogido el servicio en 
Reus para evitar el desplazamien-
to de mucha gente hacia Tarra-
gona. Desde aquí podemos ab-
sorber atenciones de gente que 
viva en los alrededores, tam-
bién», acota Iturrieta. El servicio 
lleva en marcha desde hace algo 
más de un mes y están viendo 
cómo funciona últimamente. 
«Damos servicio los dos últimos 
martes de cada mes. Por el mo-
mento, el grueso está en Tarra-
gona, aunque a veces nos move-
mos hasta Salou, también. La 

cuestión es dar toda la cobertu-
ra posible», declara la técnica.   

Sobre el aumento de la necesi-
dad, «creemos que respecto a las 
atenciones que hacíamos hace un 
tiempo, ha habido un incremen-
to de personas que nunca habían 
solicitado nuestro servicio, quizá 
podamos hablar de un 20% más 
respecto lo que venía siendo habi-
tual otros años». 

Modalides de atención  
Por lo general, cuenta Iturrieta, 
«podemos atender cerca de 15 
personas en una sola sesión y 30 
a la semana». «También, si se da 
la posibilidad de que un usuario no 
pueda acudir al servicio presen-
cialmente, podemos atender por 
teléfono o correo», informa la 
responsable. La acogida que pro-
pone el servicio de migración de 

Càritas es una que sea integral. 
Al usuario se le informa «qué 
puede hacer en su situación y lo 
asesoramos». Uno de los temas 
más recurrentes por los cuales 
una persona migrada acude al 
servicio es la regularización de su 
situación administrativa y optar 
al permiso de residencia por 
arraigo social. La técnica de Càri-
tas Diocesana de Tarragona deta-
lla, sobre los casos de arraigo, que 
«la figura que más interesa aho-
ra es el arraigo para la formación, 
solemos recibir bastantes consul-
tas con usuarios con un tiempo 
de estancia variado, aunque son 
pocos en ese caso los que no han 
podido documentarse». A propó-
sito del arraigo, Iturrieta dice que, 
«en algunos casos, hemos llega-
do a tener la tercera generación».  

Por otro lado, hay casos de 
«reagrupación familiar, procesos 
de regulación tras haber habido 
un episodio de condena, perso-
nas que inician una separación, 
abuelos que solicitan la tutela de 
los nietos e incluso consultas que 
son puramente jurídicas: «En es-
te último caso ponemos al fren-
te a un abogado para que aporte 
una solución al caso».  

Hay varios voluntarios que ayu-
dan en el servicio de migración, 
como «un compañero puntual, 
una persona administrativa y dos 
voluntarios más, aparte de mí». 
También hay otra persona que se 
encarga de subir al sistema de re-
gistro informático de la entidad 
todos los casos que les llegan. 
«Eso nos facilita mucho el traba-
jo, especialmente para hacer un 
seguimiento. Y es que, a raíz de 
la primera consulta, se pueden 
suceder otras más y registrar la 

La técnica del servicio de migración de Càritas, Isabel Iturrieta, atendiendo a dos personas hace unos días en Reus. FOTO: ALBA MARINÉ

Càritas de Reus estrena  
un servicio de atención a  
las personas migrantes

Social

Debido al volumen de usuarios, la sede reusense acoge el punto de atención para 
complementar el de Tarragona. Los técnicos asesoran en temas como el arraigo social

«Hay incluso 
consultas puramente 
jurídicas, donde 
ponemos al frente a 
un abogado para que 
aporte una solución 
al caso» 
 
«Hay que analizar la 
situación que se vive 
en otro países para 
entender todo mejor» 
Isabel Iturrieta 
Técnica de Càritas Diocesana 
de Tarragona, al frente del ser-
vicio de migración 

Las frases

Reus 
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Concert de Sant Esteve - Regió7

Concert de Sant Esteve Concert de Sant Esteve

Tradicional concert de la diada de Sant Esteve amb la Cobla Ciutat de Girona i amb la col·laboració de la Parròquia de
Santa Maria de Piera.

https://www.regio7.cat/oci/agenda/concert-sant-esteve-80363854.html
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Blocs d’Antoni Ricart que conserva la família MIREIA ARSO

n Talment com creients disposats 
a seguir la petjada de sant Ignasi, 
un grup d’artistes plasmen al Ca-
sino de Manresa la seva particular 
interpretació dels Exercicis Espiri-
tuals del místic. Comissariada pels 
manresans Oriol Fontdevila i Ori-
ol Vilanova, el darrer també impli-
cat en el projecte com a creador, 
l’exposició aprofundeix en la idea 
de l’exercici a partir de conceptes 
ignasians com la llum, la relació 
amb Déu i l’ascetisme amb un dis-
tanciament laic. 

«La sala és com un gimnàs», in-
dica Fontdevila per definir amb 
una metàfora l’encontre de diver-
sos creadors que s’exerciten en un 
mateix espai, que Vilanova va des-
pullar d’elements superflus. El 

mateix que va fer Ignasi de Loiola 
amb la transformació experimen-
tada en l’estada de prop d’un any 
a Manresa entre el 1522 i el 1523. 

«La mostra és un cúmul de cir-
cumstàncies, perquè l’artista Pe-
dro G. Romero va comentar un dia 
a l’Oier Etxebarria, que és d’Azpei-
tia com Ignasi, com és que no ha-
via fet res sobre ell, i ell ho va co-
mentar a l’Oriol pel fet de ser man-

resà, i l’Oriol m’ho va comentar i 
vam pensar que podríem posar-
nos-hi», comenta  Fontdevila: «En 
certa manera també va ser una 
descoberta de la grandesa del per-
sonatge en la cultura occidental». 

A l’exposició hi ha un treball de 
Rubèn Verdú que uneix el sant, 
que va abandonar la roba militar i 
es va vestir amb un sac, amb 
l’avantguardista alemany Joseph 

Beuys, que el 1966 va realitzar l’ac-
ció Manresa a Dusseldorf, inspira-
da en l’espiritualitat ignasiana. Et-
xebarria, per la seva part, se centra 
en la «loqüela», una paraula que 
va utilitzar Ignasi de Loiola en el 
seu Diari espiritual per referir-se a 
una deficiència lingüística consis-
tent en l’escolta de la paraula divi-
na sense comprendre’n el signifi-
cat. «Ignasi explica que va veure 

Déu i, en no entendre què li deia, 
va plorar», apunta Fontdevila. 

Oriol Vilanova és un col·leccio-
nista compulsiu de postals, com 
ell mateix reconeix, que compra 
sovint als mercats de segona mà. 
Al Casino, en aquesta ocasió,  ex-
hibeix només els postalers, tènue-
ment il·luminats. «El buit conté to-
tes les postals possibles», explica 
el manresà: «Ignasi es va desfer de 
totes les pertinences, la idea és la 
mateixa». Patrícia Dauder, per la 
seva part, projecta una sèrie de 
flors per «captar com la llum tra-
vessa la matèria», talment com al 
de Loiola se li van obrir els ulls a 
l’enteniment.

Un grup d’artistes fa els 
seus particulars exercicis 
ignasians a Manresa
u Una exposició ideada per Oriol Fontdevila i Oriol Vilanova al Casino  
reflexiona sobre els conceptes bàsics de l’obra d’Ignasi de Loiola 

Oriol Vilanova (esquerra) i Oriol Fontdevila al costat de l’obra de Rubén Verdú MIREIA ARSO

n Antoni Ricart (Manresa, 1937-
2020) va viure sempre a la casa ad-
jacent a la creu del Tort, on Ignasi 
anava a resar mentre va ser a la 
ciutat de Manresa. En un nom-
brós conjunt de blocs petits, i se-
guint una rutina que data almenys 
del 1991, Ricart va anotar pensa-

ments i oracions i hi va fer dibui-
xos de l’estil que va qualificar com 
a «expressionisme creatiu punti-
llista»: s’hi reflecteixen espais que 
sovintejava com l’oficina de la 
Seu, on era voluntari, el centre de 
dia de Salut Mental d’Althaia i la 
residència de la Sagrada Família. 

Les visions de Ricart i les de Jo-

sefa Tolrà, mèdium i artista, tenen 
la virtut d’exemplificar el vessant 
visionari de l’experiència ignasia-
na. Tolrà (Cabrils, 1880-1959) va 
basar la seva creativitat en la cla-
rividència de la seva activitat com 
a mediadora entre la terrenalitat i 
el més enllà. En l’exposició s’ense-
nyen dibuixos i llibretes seves.

El manresà Antoni Ricart i Josefa Tolrà 
comparteixen visions il·luminades
TONI MATA I RIU. MANRESA

Vista parcial de la instal·lació d’Oriol Vilanova MIREIA ARSO

Talla de fusta daurada en primer pla de la vista de la sala MIREIA ARSO

Patrícia Dauder, Rubèn 
Verdú i Oier Etxebarria, 
entre altres, tracten 
qüestions com la llum i 
la relació amb Déu

L’EXPOSICIÓ

TONI MATA I RIU. MANRESA

uLloc: Centre Cultural el Casino. Pg. Pere III, 
29. Manresa. uDates i horaris: fins al 15 de 
gener. Obert de dimarts a diumenge, de 17.30 
a 20.30h. Entrada lliure. 

«Matèria d’exercici»
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Els Pastorets es podran veure en més de
200 funcions repartides en 43 municipis de
Catalunya | Catalunya Religió
Coordinadora de Pastorets de Catalunya Després de dos anys de restriccions a dalt i a baix dels
escenaris, unes 50 entitats de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya (CPC), tornen a la
normalitat prepandèmia. Amb més de 200 representacions, es calcula que unes 45.000
persones veuran una funció de Pastorets aquest Nadal. 

La nova temporada de Pastorets comptarà amb 52 grups teatrals de 43 municipis diferents. Una
xifra que s'ha donat a conèixer a la roda de premsa que ha tingut lloc a la Conselleria de Cultura
de la Generalitat de Catalunya aquest 29 de novembre i que ha servit per presentar la nova
temporada de Pastorets. Amb unes 5.000 persones involucrades en les representacions, la CPC
assegura que els grups portaran a escena més de 200 funcions a les quals s’espera que hi
assisteixin uns 45.000  espectadors, la xifra del 2021 va ser de 28.500.

Unes 5.000 persones es veuran involucrades enguany en alguna representació dels Pastorets a
Catalunya

A més de l’activitat dels grups teatrals, la Coordinadora ha informat que, amb la col·laboració de
l’Institut Ramon Muntaner, ha convocat novament l’ajut a la investigació 'Pastorets de
Catalunya'. Un ajut que té per objectiu estimular la recerca i el coneixement sobre les
representacions teatrals dels Pastorets, tant des d’un punt de vista històric com antropològic i
social. L’ajut, dotat amb 3.000 €, està dirigit a investigadors de l’àmbit universitari o d’altres
centres d’estudis.

La convocatòria d’aquest any 2022 s’ha declarat desert. L’any 2021 l’ajut va ser per al projecte
Les arrels medievals dels Pastorets. Edició i anàlisi dels primers textos del teatre nadalenc
català, de Lenke Kovács. El de l’any 2020 va ser per al projecte Les garrofes: 120 anys de
crítica social berguedana a partir dels Pastorets d’en Pitarra, d’Albert Rumbo Soler. 

També la CPC ha informat sobre l’exposició de fotografia sobre el fenomen dels Pastorets 'La
força dels Pastorets' inaugurada a Mataró aquest desembre.

La roda de premsa ha comptat amb la presència d’Adelaida Moya Taulés, directora general de
Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya, i de Josep Peramiquel Cols,
coordinador general de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. 

L’acte també ha acollit la taula rodona 'Pastorets: més enllà del teatre amateur' que s’ha centrat
a parlar de la revalorització del concepte teatre amateur vinculat amb el fenomen dels Pastorets.
La moderació ha anat a càrrec de Xavier Graset i ha comptat amb la participació de les actrius i
actors professionals' Clara de Ramon, Jordi Banacolocha, Laura Aubert, Dafnis Balduz i
dels membres dels grups de Pastorets Francesc Marginet, Laia Bonachi i Laura Cardiel. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pastorets-veure-200-funcions-municipis-catalunya
https://www.pastoretsdecatalunya.cat/2022/12/02/la-coordinadora-de-pastorets-de-catalunya-presenta-la-nova-temporada-de-pastorets-2022-2023/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mataro-inaugura-exposicio-sobre-pastorets-durant


Mitjà: catalunyareligio.cat

Publicat: 24/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 13.508 Lectores

Valor: 472€

URL: https://www.catalunyareligio.cat/ca/esplais-cristians-p...

Els esplais cristians pugen els pessebres
als cims i ermites de Catalunya | Catalunya
Religió
Fundació Pere Tarrés Centenars de persones de diversos centres i grups d’esplais del
Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la Fundació Pere Tarrés, han
portat el naixement de Jesús als cims de Catalunya aquests últims caps de setmana de
desembre.

Aquest diumenge 18 de desembre, diversos centres d’esplai del MCECC han organitzat pujades
a cims. El Centre d’Esplai Parroquial de Premià, per exemple, va pujar a Sant Mateu; el Grup de
Colònies i Campaments Casp al Puigsacalm; el Centre d'Esplai La Teranyina i el Grup d'Esplai
La Trepa a La Mola; l’Esplai Sant Ignasi a Les Avellanes; i el Centre d'Esplai Joan Suñol i el
Centre d'Esplai Lluís Maria Chanut al Tagamanent. Un cop al cim, s’han celebrat eucaristies,
llegit pregàries i realitzat activitats.

En una d’aquestes pujades, mossèn Lluis Petit, rector de Premià de Mar, va explicar el sentit
d’aquesta iniciativa durant l’homilia de l’eucaristia. Esmentant Joan Pau II, va afirmar que “la fe
ha d’arrelar-se en la cultura”. Segons va afegir, les tradicions del pessebre, de recollir verd -allà
on sigui permès-, i de pujar el pessebre a una ermita o a un cim “ajuden a viure la fe en
comunitat”. “Així, el lleure educatiu fa possible una acció pastoral de frontera. Força famílies
haurien pogut passar el diumenge fent compres i gràcies als monitors van acompanyar els fills
en una d’aquestes pujades del pessebre: una bona forma d’apropar la festa de Nadal”, va
concloure.

La pujada del pessebre és una tradició que els centres d’esplai del MCECC realitzen cada mes
de desembre mobilitzant infants, joves i famílies del centre i de l’entorn de les parròquies a les
quals estan vinculats. A més de celebrar el naixement de Jesús també és una oportunitat per
enfortir vincles i generar germanor entre els membres de la comunitat del centre d’esplai.

Prop de 25.000 infants i joves i 4.500 monitors

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la Fundació Pere Tarrés és
una federació amb un bagatge de més de 60 anys que agrupa a més de 200 centres d’esplai
distribuïts entre les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, Castelló, les illes de
Mallorca i Menorca i també el Principat d’Andorra. Els seus centres acullen prop de 25.000
infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària d’uns 4.500 monitors i
monitores.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esplais-cristians-pugen-pessebres-als-cims-ermites
https://www.peretarres.org/actualitat/noticies/per-nadal-esplais-pugen-pessebres-a-cims-ermites
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El cant profètic de la Sibil·la ressona de nou
a la Catedral - Diari de Girona
Sota la direcció de Martí Ferrer i esperonats pel resultat de l’any passat, la Polifònica i GiroNins
van actuar acompanyats per la Cobla de Ministrers de Girona, una formació de cinc
instrumentistes que ha nascut per l’impuls de la Polifònica de Girona i que va fer la seva
presentació en societat al concert d’ahir.

Antigament, els ministrers eren els instrumentistes, majoritàriament de vent que, en grup,
treballaven al servei dels consistoris municipals, per posar música a les celebracions civils, i de
les catedrals, on interpretaven obres religioses, juntament amb les veus de la capella. Ivó Jordà
(tarota tenor), Albert Medina (tarota tenor), Adur Ugalde (sacabutx), Anna Losantos (baixó) i
Albert Garcia (timbal) són els components d’aquesta nova formació que ahir es va sumar al
concert, seguint una tradició secular de la seu de Girona.

El paper de la Sibil·la l’havia d’interpretar Ariadna Mari, la solista de l’any passat, però va haver
de ser substituïda per Miquel Xirgu per un problema d’afonia.

Guarnit amb un mantell de la Mare de Déu adormida, d’autor desconegut, del voltant del 1775,
de vellut de seda, or i plata, que es troba al dipòsit del museu de la Catedral, i una espasa del
1875, la Sibil·la duia també una corona de flors blanques, com a símbol de puresa i recollint una
antiga tradició que connecta l’hivern amb la promesa de l’esclat de la primavera.

El cant de la Sibil·la va centrar tota la primera part del concert, però el públic reunit al temple
també va poder escoltar, en la segona part, nadales tradicionals catalanes, tal com era costum a
l’època, amb l’acompanyament de Pau Riuró, organista assistent de la Catedral.

Avui, a Banyoles

Avui la Sibil·la cantarà a Banyoles, a l’església de Santa Maria dels Turers, abans de la Missa
del Gall. La ciutat recuperarà aquest vespre el cant de la Sibil·la que antigament s’havia
escenificat en una petita església de la comarca gràcies a la companyia banyolina Cor de Teatre
i amb el suport de Joventuts Musicals de Banyoles.

Hi ha constància que el Cant de la Sibil·la s’havia interpretat a l’església de Sant Andreu del
Torn durant la nit de Nadal gràcies a un pergamí del segle XIII trobat l’any 1946 per l’historiador
local Lluís Constans, un dels documents més antics i complets en català sobre el cant.

El director de Cor de teatre, David Costa, i el filòleg Jordi Roca s’han encarregat de recuperar i
adaptar els textos i les músiques recollides a l’Ordinarium Barcinonense del 1569.

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/12/24/cant-profetic-sibilla-ressona-nou-80360849.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/banyoles/
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El tradicional Cant de la Sibil·la torna a la
Catedral de Barcelona | ACN | barcelona |
Música | El Punt Avui
El tradicional Cant de la Sibil·la torna a la Catedral de Barcelona la nit de Nadal un any més
interpretat pel Cor Francesc Valls i ho fa, per primer cop des de la pandèmia, sense restriccions.
El cant es podrà escoltar a les 22.30h i, seguidament, se celebrarà la Missa del Gall presidida
pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella. Igual que l’any passat, la
mezzosoprano Mariona Llobera encarnarà la Sibil·la, el personatge femení vestit a l’antiga que
anuncia l’Apocalipsi amb una espasa a la mà. El cor actuarà sota la direcció de Pere Lluís
Biosca i, en aquesta ocasió, la revisió contemporània de la música s’ha encarregat al reconegut
i prestigiós compositor Antoni Ros Marbà.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2234760-el-tradicional-cant-de-la-sibil-la-torna-a-la-catedral-de-barcelona.html
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Grau va ser rector de la Universitat Rovira i Virgili. FOTO: CEDIDA

POLÍTICA. Grau va exercir com a secretari d’Universitats i Recerca entre 2018 i 2021

El masonenc Francesc Xavier 
Grau, president d’AQU Catalunya

PREMI. L’exalumna de l’Institut Jaume Huguet ha guanyat el premi pel seu  
treball de recerca de batxillerat “Creació d’una cooperativa de moda”

Ysepe Esthela Maho Kinson guanya  
el premi de recerca de cooperativisme
Redacció II VALLS

L’exalumna de l’Insti-
tut Jaume Huguet Ysepe 
Esthela Maho Kinson 
va guanyar el premi al 
millor treball de recerca 
sobre cooperativisme per 
a l’alumnat de batxillerat 
pel seu treball de recerca 
titulat “Creació d’una 
cooperativa de moda”. 
Aquest guardó li van 
lliurar la Fundació Roca 
Galès i CoopCamp, amb el 
suport de la cooperativa 
Abacus, en el marc de la 
3a edició dels Premis als 
millors treballs d’insti-
tuts del Camp de Tarrago-
na sobre cooperativisme.

El treball va ser tuto-
ritzat pel docent de la ma-
tèria d’Economia Isaac 
Bonillo Alcaina i tenia 

 Té com a prin-
cipals funcions 
vetllar per l’asso-
liment dels objec-
tius fixats

Redacció II LA MASÓ
El masonenc Fran-

cesc Xavier Grau i Vidal, 
catedràtic de Mecànica 
de Fluids de la Univer-
sitat Rovira i Virgili 
i rector de la mateixa 
universitat entre 2006 i 
2014, ha estat nomenat 
pel Govern de la Genera-
litat president de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU Catalu-
nya).

El president d’AQU 
Catalunya, que també 
ho és del seu Consell de 
Govern, té com a princi-
pals funcions vetllar per 
l’assoliment dels objec-
tius fixats, exercir la re-
presentació institucional 
d’AQU Catalunya i infor-
mar el Govern i el Parla-
ment de Catalunya sobre 

l’activitat de l’Agència.
Nascut a Lleida l’any 

1958, és doctor en Quí-
mica Industrial per la 
Universitat de Barcelona 
(1986) i professor del De-
partament d’Enginyeria 

en el medi ambient, amb 
estades científiques a 
l’Institut de Mecànica de 
Fluids de Tolosa i al De-
partament d’Enginyeria 
Mecànica de la Universi-
tat de Stanford.

A més de ser rector 
de la URV entre els anys 
2006 i 2014, va exercir 
com a secretari d’Uni-
versitats i Recerca entre 
2018 i 2021, període en 
què va impulsar la cons-
titució del Pacte Nacio-
nal per a la Societat del 
Coneixement (PN@SC).

Prèviament, ha de-
senvolupat diverses 
responsabilitats acadè-
miques, entre les quals 
figuren la direcció del 
Departament d’Enginye-
ria Mecànica de la URV 
entre 1993 i 2000; vicerec-
tor d’Infraestructures i 
TIC; vicerector d’Afers 
Acadèmics i Personal 
i vicerector de Política 
Acadèmica i Científica 
de la universitat (2000-
2006) o director acadèmic 
de la Global University 
Network for Innovation 
(GUNi) entre 2014 i 2016.

com a objectiu analitzar 
amb detall i profunditat 
les característiques de les 
cooperatives i la seva evo-
lució a Catalunya d’una 
forma clara i rigorosa. 
D’altra banda va mostrar 
un marc pràctic, amb la 
creació d’una cooperativa 

de moda, tenint en comp-
te diferents aspectes ne-
cessaris per dur-la a ter-
me amb un enfocament 
molt correcte i complet: 
anàlisi de la col·lecció, 
pla econòmic i financer i 
pla de màrqueting.

Ysepe Esthela ja ha-

Conveni

Subvenció

Redacció II VALLS

Conveni entre l’Ajun-
tament de Valls i la Par-
ròquia 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 del cam-
panar de l’esmentat temple. 

El projecte i execució 
de les obres tenen un cost 
de 60.000 euros, previstos 
a la partida del pressupost 
municipal. L’acord el van 
formular l’alcaldessa de 
Valls, Dolors Farré, i el 
rector de la parròquia 
de Sant Joan, Mn. Joan 
Àguila.

Per la seva part, la par-

ròquia de Sant Joan ha 
acreditat documentalment 
que no és deutora per cap 
concepte de l’Ajuntament 
ni de cap dels seus orga-
nismes i que no té causa 
d’incompatibilitat o de 
prohibició per rebre sub-
vencions.

Finalment, la Par-
ròquia es compromet a 
adoptar les mesures de di-
fusió per donar l’adequa-
da publicitat al finança-
ment públic de l’actuació 
objecte d’aquest conveni, 
mitjançant la publicació 
en tot el material gràfic 
i de difusió d’aquesta 
activitat “amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
de Valls”.

Redacció II VALLS

La Cambra de Co-
merç i Indústria de Valls 
rebrà una subvenció de 
6.800 euros per la cele-
bració l’any passat de la 
Gran Festa de la Calçota-
da. Aquesta corporació 
organitza des de fa més 
de quaranta anys aques-
ta festa gastronòmica que 
marca el punt de la cam-
panya calçotaire.

La Gran Festa de la 
Calçotada de Valls se 
celebrarà, com és tradi-
cional, l’últim diumenge 
de gener, és a dir, el 29 de 
gener del 2023.

La Comissió Orga-
nitzadora de la Festa de 
la Calçotada es mostra 

esperançada i optimista 
i espera poder realitzar 
una festa lluïda i plena, 
amb un programa d’ac-
tes tradicionals, festius 
i amb concursos relacio-
nats amb el món del cal-
çot, cercaviles, demostra-
cions de coure calçots a 
la graella, mercat de la 
calçotada, concursos de 
cultivadors de calçots, 
d’elaboració de salsa de 
la calçotada i de menjar 
calçots, degustació popu-
lar…

La cita anual, cone-
guda arreu, és una de les 
festes gastronòmiques de 
Catalunya més impor-
tants i amb més afluència 
de visitants.

Conveni per unes obres a 
l’església de Sant Joan

La Gran Festa de la  
Calçotada rep una subvenció

Política

Redacció II VALLS

Joan Sabaté ha pre-
sentat a la delegada del 
govern a Catalunya la 
seva renúncia com a 
subdelegat del govern a 
Tarragona. Els motius 
són de caire personal.  Ha 
pres aquesta decisió amb 
el propòsit de tornar a la 
docència en els darrers 
anys de la seva vida labo-
ral un cop assolida l’edat 
de jubilació.   

Mitjançant aquest 
comunicat, Sabaté vol 

remarcar, un cop més, 
la bona col·laboració 
institucional que ha re-
but durant tots aquests 
anys de servei al govern 
d’Espanya al capdavant 
de la subdelegació. D’al-
tra banda manifesta el 
seu reconeixement  pro-
fessional i agraïment 
a tots col·laboradors i 
col·laboradores de l’ad-
ministració general de 
l’Estat, amb els quals ha 
treballat de forma abne-
gada.

El subdelegat del govern a 
Tarragona renúncia al càrrec

Mecànica de la URV. La 
seva investigació s’ha 
centrat en la física, la mo-
delització de la transfe-
rència de calor, matèria 
i quantitat de moviment 
en fluxos industrials i 

via guanyat amb aquest 
treball el primer premi 
de la convocatòria de 
treballs de recerca de 
batxillerat de Catalunya 
en l’Àmbit de l’Activitat 
Internacional d’ESCI, 
centre universitari ads-
crit a la UPF.

Maho Kinson rebent el premi de recerca. FOTO: CEDIDA
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Representació d’Els Pastorets a Bellvís
El grup de teatre La Portalada de Bellvís va recuperar l’adaptació de Lluís Millà d’aquesta popular obra 
catalana amb dues sessions que van omplir la sala d’un públic entusiasta.

El Pare Noel arriba a Almacelles

La plaça de la Vila d’Almacelles va registrar una gran assistència 
de petits, que van entregar il·lusionats la carta al Pare Noel amb les 
seves peticions de regals.

Infants de les Borges ‘fan cagar’ la soca
L’Esplai Apassomi, en col·laboració amb l’Ajuntament de les Borges Blanques, va organitzar dissabte 
una gran cagada del tió a la plaça de la Independència. 

La Biblioteca Solidaria de Tamarite 
recoge 500 kilos de alimentos
Los ciudadanos de Tamarite de Litera y de localidades cercanas se han 
volcado en la campaña navideña, donando 502 kilos de alimentos 
no perecederos que Cáritas Parroquial y Cruz Roja Española en 
Tamarite repartirán entre las familias que más lo necesiten.

La comunitat catòlica romanesa celebra 
la Missa del Gall amb la Coral Miorita
La comunitat catòlica romanesa va celebrar Nadal amb la Missa del Gall a l’església de Sant Joan, 
presidida pel sacerdot romanès Adrian Burca i solemnitzada per la Coral Miorita, dirigida per 
Florentina Brudau, que ja van cantar en el Pregó de Nadal a la Paeria.

Castelldans celebra el cagatió
El municipi de Castelldans va celebrar diumenge la festa del cagatió 
amb un acte que va tenir lloc a  la Sala Josep Farré, amb l’actuació 
del Mag Selvin.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 

su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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SALVADOR GIMÉNEZ ÉS BISBE DE LLEIDA

L’església de Sant 
Joan recuperarà 
el pessebre 
vivent el dia 30

TRADICIONS

❘ LLEIDA ❘ La unitat pastoral de 
les esglésies de la Mare de 
Déu del Carme i de Sant Jo-
an Baptista de Lleida recu-
peraran aquest any, després 
de l’aturada per la pandèmia 
de la covid, una nova edició 
del pessebre vivent a Sant Jo-
an, que se celebrarà el proper 
30 de desembre a les 18.00 
hores. 

A banda dels grups parro-
quials de la catequesi, joves 
i reforç escolar, hi partici-
paran romanesos catòlics, 
coptes d’Egipte, ucraïnesos, 
colombians, el Club Raier, la 
Confraria La Somereta i la 
parròquia de Sant Salvador 
de Pardinyes. També se cele-
braran les misses tradicionals 
d’aquestes dates, com la que 
hi va haver dissabte la Nit 
de Nadal a Sant Joan, el dia 
de Nadal i els pròxims 31 de 
desembre i 1,5 i 6 de gener.

AJUNTAMENT ÀGER

Concurs fotogràfic nadalenc per promoure el turisme a Àger
❘ ÀGER ❘ L’ajuntament d’Àger 
ha iniciat una iniciativa amb 
l’objectiu de promoure que 
les famílies del territori visi-
tin el municipi durant les fes-

tes de Nadal. En aquest sentit, 
el consistori obsequiarà amb 
visites guiades pel poble aque-
lles famílies que trobin i foto-
grafiïn els diferents troncs de 

Nadal amagats pel municipi. 
Per poder optar al premi, els 
participants hauran d’enviar 
la fotografia al correu admi-
nistracio@ager.cat.

JORDI ECHEVARRIA

AJUNTAMENT AITONA

AJUNTAMENT ALMATRET

Teatre per als petits de Pardinyes

Nadales i xocolatada a Aitona

Conte de Nadal                  
per als nens 
d’Almatret

❘ LLEIDA ❘ L’Organització de 
Veïns de Pardinyes, Orve-
pard, va celebrar divendres 
una jornada nadalenca per 
als més petits al Centre Cí-
vic. La jornada va arrancar 

amb l’espectacle Per Nadal 
tot s’hi val a càrrec de SAC 
Espectacle que van donar pas 
que els nens i nenes pogues-
sin fer cagar el tió i empor-
tar-se algun regal.

❘ AITONA ❘ Els veïns d’Aitona es 
van reunir divendres passat 
a la plaça de l’Església per 
tal de fer cagar el tronc de 
Nadal. 

Després de recollir els re-

gals, la Coral d’Alpicat va 
oferir un concert de nadales 
mentre les famílies van po-
der disfrutar de coca amb xo-
colate calent per posar punt 
final a la jornada.

❘ ALMATRET ❘ Una vintena de nens 
d’Almatret es van divertir di-
vendres passat del conte de 
Nadal Passem una estona a 
càrrec de la companyia No 
Patiskos Teatre a la Sala de 
Ball de la localitat. A més, 
en el marc de les activitats de 
Nadal, aquest dilluns els més 
petits podran entregar la seua 
carta per als Reis Mags al Ca-
marlenc, que també visitarà la 
Sala de Ball.

SALVADOR GIMÉNEZ VALLS
PROP DE VOSALTRES

Nadal. El senyor arriba
VA SUCCEIR en aquells di-
es… El naixement de Jesús 
va ser d’aquesta manera… i 
l’evangelista narra amb el seu 
estil l’esdeveniment de l’any 
primer de la nostra era. Ja ho 
havia anunciat Joan el Bap-
tista que “enmig de vosaltres 
n’hi ha un a qui no coneixeu”, 
i més endavant afirma “en 
veure Joan a Jesús que venia 
cap a ell, va exclamar: aquest 
és l’Anyell de Déu...” I així 
successivament els cristians 
celebrem cada any les prime-
res passes de Jesús a la Terra, 
qui reafirma i ens recorda una 
vegada més a tots els éssers 
humans l’alegria i l’esperança 
del Nadal. Després de tants 
anys, els que cadascú té i els 
que rememora a través de la 
història de la fe, es vol evitar 
la rutina i la mera repetició del 
fet i s’espera aconseguir que 
les emocions d’aquests dies ens 
portin a l’encontre del Senyor 
que arriba.

Podem afirmar que un nou 
Nadal truca a la porta. Ignoro 
si l’ésser humà és capaç, des-
prés de tants segles, de captar 
el Nadal. Tenim, a més, l’obli-
gació i el dret de preguntar-nos 
què porta de “nou” el Nadal. 
Segurament tots responem 
que el Nadal porta de nou 
la trobada amb el Salvador i 
també amb aquells als quals 
estimem, situacions entra-
nyables, converses càlides, 
records agraïts, anècdotes 
cordials; però també porta de 
nou la fraternitat amb els que 
estan lluny, la solidaritat amb 
els que han perdut l’esperança, 
la caritat amb els que se sen-
ten sols i abandonats. Seure a 
taula als que ningú no asseu, 
potser faria nova la percepció 
del Nadal. 

Els cristians ens hems pre-
parat un any més per aques-
ta arribada. En el nostre cas 
hem insistit en la petició de la 
fi de la violència i la guerra al 

Príncep de la Pau i en un mo-
de senzill i auster de la nostra 
vida quotidiana. El temps de 
l’Advent ens ha permès buscar 
la conversió, la celebració del 
Nadal ens ha portat a viure 
amb goig intens la consecució 
del canvi de vida que regala 
Jesús. Espero, i així li ho de-

mano, que us concedeixi a tots 
la valentia d’anar a l’encontre 
del Senyor que arriba.

Us desitjo a tots que vis-
queu la felicitat de Jesucrist. 
Ho faig amb aquesta imatge 
i amb l’himne litúrgic del dia 
de Nadal:

Veure Déu en la criatura,/                             
veure Déu fet mortal,/ veure 
en humà portal/ la celestial be-
llesa. / Gran mercè i gran ven-
tura / a qui veure’l meresqué! 
/ Qui ho veiés i fos jo! / Veu-
re plorar l’alegria,/ veure tan 
pobra la riquesa,/ veure tan 
baixa la grandesa / i veure que 
Déu ho volia. / Gran mercè fou 
en aquell dia / la que l’home 
rebé! / ¡Qui ho veiés i fos jo! 
/ Posar pau en tanta guerra, / 
calor on hi ha fred, / ser de tots 
allò que es meu, / plantar un 
cel a la terra / quina missió de 
calfred / la que Déu ens confià! 
/ Qui ho veiés i fos jo!

El Nadal porta la 

fraternitat amb els 

que estan lluny, la 

solidaritat amb els que 

han perdut l’esperança
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Un centenar d’alumnes d’infermeria fan activitats de simulació al centre igualadí 4D Health

EDUCACIÓ

ARXIU PARTICULAR ARXIU PARTICULAR

u El centre igualadí 4D Health va rebre un centenar d’alumnes de 4t curs del grau d’infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull. Els exercicis de simulació que es van dur a terme a les instal·lacions 4D Health, centre de l’Ajuntament d’Igualada i gestionat pel 
CSSI, van brindar als alumnes l’oportunitat única d’entrenar i preparar-se d’una forma segura en contextos relacionats amb l’àmbit hospitalari, atenció 
primària i domiciliària, que aviat afrontaran en el món professional.

FUNERALS 
MANRESA 

JACINTO ‘CINTO’ BORRUT SALA 
u Ha mort als 77 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí al Nou 
Tanatori de Manresa.  
ASUNCIÓN CARMONA GÁLVEZ 
u Ha mort als 89 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 5 de la tarda, al Nou 
Tanatori de Manresa.  
NATIVITAT COSTA LLUSSÀ 
u Ha mort als 90 anys. El funeral tin-
drà lloc avui a les 12 del migdia a la 
Sala Montserrat del tanatori d’Àltima. 

SANT VICENÇ DE CASTELLET 
GASPAR MÁRMOL MASÍA 
u Ha mort als 82 anys. El funeral serà 
avui a les 10 del matí a la parròquia 
de Sant Vicenç de Castellet.HD 

NAVARCLES 

LIBRADA GARCÍA MOYA 
u Ha mort als 91 anys. El funeral serà 
avui a les 12 a la parròquia de Navar-
cles.  

SALLENT 

FRANCISCA MARTÍNEZ GARCIA 
u Ha mort als 86 anys. El funeral serà 
avui a 2/4 de 5 de la tarda al Tanato-
ri de Sallent.   
MARÍA DE LOS REMEDIOS LÓPEZ 
DE PAZ 
u Ha mort als 95 anys. El funeral tin-
drà lloc avui a les 4 de la tarda a la 
parròquia de Santa Maria.  

SANT FRUITÓS DE BAGES 

JOSÉ LUIS LÓPEZ SORIA 
u Ha mort als 55 anys. El funeral tin-
drà lloc avui a les 10 del matí al Nou 
Tanatori de Manresa.  

EL PONT DE VILOMARA 

CARMEN FERNÁNDEZ ORTIZ 
u Ha mort als 81 anys. El funeral tin-
drà lloc avui a les 11 del matí a la par-
ròquia de Santa Magdalena.  

SOLSONA 

ANTONI GUÀRDIA ALBETS 
u Ha mort als 74 anys. El funeral serà 
avui a les 11 del matí a la catedral. 

BERGA 

ANNA M. GÜELL PIPÓ 
u Ha mort als 80 anys. El funeral serà 
avui a les 4 a l’església de Correà.   
RAMON PERARNAU PRAT 
u Ha mort als 93 anys. El funeral serà 
avui a  2/4 d’11 del matí  a l’esglèsia de 
Santa Eulàlia de Berga.                 

IGUALADA 

CONXITA PRAT SALA 
u Ha mort als 96 anys. El funeral tin-
drà lloc a 2/4 de 6 de la tarda a l’Ora-
tori de Funerària Anoia.  
JOAQUÍN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
u Ha mort als 78 anys. El funeral tin-
drà lloc a les 4 de la tarda a l’Oratori 
de Funerària Anoia.   
ISABEL TOMÀS MENSA 
u Ha mort als 77 anys. El funeral tin-
drà lloc a les 12 del migdia a l’Oratori 
de Funerària Anoia.  

VILANOVA DEL CAMÍ 

MARÍA JOSÉ LLORENTE MORENO 
u Ha morts als 71 anys. El funeral serà 
avui a les 4 de la tarda a la parròquia 
de Sant Hilari.   
GABRIEL IBÁÑEZ PRIETO 
u Ha mort als 74 anys. El funeral tin-
drà lloc a les 4 de la tarda a la parrò-
quia de Sant Hilari. 

La capella del Claustre de Solsona acull un homenatge de la Coral Cardonina a mossèn Guixé

RECONEIXEMENT

JAUME BARBERÀ JAUME BARBERÀ

u La capella de la Mare de Déu del Claustre de Solsona va acollir una vetllada dedicada a recordar i homenatjar la figura de mossèn Josep M. Casafont, 
sacerdot del bisbat de Solsona, organista cardoní i director fundador de la Coral Cardonina, amb motiu del desè aniversari del seu traspàs. Mossèn 
Guixé, exrector de Cardona, va fer una breu glossa del finat i una pregària. Per la seva banda, els cantaires cardonins van interpretar alguns fragments 
de la missa nadalenca composta per mossèn Casafont. La Coral Cardonina va oferir un recital de cançons, dirigides pel musicòleg Ovidi Cobacho, que va 
comprendre diverses composicions i harmonitzacions de mossèn Casafont. 

El grup de caminants de la Sagrada Família 
organitza tres sortides per a demà

n El grup de caminants de la Sagrada 
Família de Manresa ofereix tres sorti-
des per a demà. El punt de trobada per 
a la caminada curta i llarga serà a les 7.50 
h davant del CAP Sagrada Família. I per 
a la mitjana, a les 7.45 h al mateix lloc. 

Demà, els participants de la cami-
nada curta aniran fins al Poal pel Can 
Cuques, en un trajecte de 9,20 quilòme-

tres i una durada de dues hores i 35 mi-
nuts.  

El grup de la mitjana anirà fins a Sant 
Joan per sota el Collbaix, en un recor-
regut de 13  quilòmetres i una durada 
de tres hores i 15 minuts.  

Per a la llarga, els caminaires es di-
rigiran fins a la font dels Bujorns, en un 
recorregut serà de 17 quilòmetres i qua-
tre hores i 10 minuts. 

LLEURE

REDACCIÓ. MANRESA

Joan Torrescasana 
Hornosa 

Ens ha deixat el dia 24 de desembre de 2022,  
a l’edat de 87 anys.  

E. P. D. 

La seva esposa, Antònia; fills, Albert i Eduard; filla política, Victòria; 
netes, Cèlia i Emma; germana, Maria; cunyada, Rosa; neboda, 
Montserrat, cosins i família tota us agraeixen el vostre record.  

Serà incinerat en la intimitat familiar. 
Manresa, 27 de desembre del 2022

TANATORI MÉMORA MANRESA
Per a condols www.memora.cat

Nativitat Costa Llussà 
Vídua de Pere Sanceledonio Coll 

Ha mort cristianament el dia 24 de desembre als 90 anys d’edat. 

 
Les seves filles, Rosa M. (†) i Isabel; fill polític, Hermenegild; netes, Silvia i Míriam (†); net polític, Víctor; besnéts, Eric i Jan; 

nebots, cosins i família tota preguen que la tingueu present en el record. 
El funeral se celebrarà avui dimarts 27 a les 12 del migdia a la Sala Montserrat del tanatori Fontanova-Altima. 

 
 

Manresa, 27 de desembre del 2022

ÀLTIMA-FONTANOVA



Mitjà: El Periódico en Català

Publicat: 27/12/2022

Edició: General

Secció: INTERNACIONAL Internacional

Audiència: 116.000 Lectores

Difusió: 21.471 Ejemplares

Valor: 5.527€

Dimarts, 27 de desembre del 2022  |22  | Internacional

El Govern ucraïnès va sol·licitar 
ahir de manera formal l’exclusió 
de Rússia del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides amb la jus-
tificació que Moscou «va usurpar» 
de manera il·legítima el lloc de la 
Unió Soviètica després de la seva 

desintegració. Ucraïna demana a 
la resta dels estats membre de 
l’ONU «privar la Federació Russa 
del seu estatus com a membre 
permanent del Consell de Segure-
tat i excloure-la de l’ONU en el seu 
conjunt», segons un comunicat 
del Ministeri d’Exteriors de Kíiv. 

El Govern ucraïnès argumenta 
que la dissolució de l’URSS el 1991 
va deixar «sense resoldre» qüesti-

ons de continuïtat en l’àmbit del 
dret internacional. Així, Rússia va 
passar a ocupar el seient de l’URSS 
al Consell de Seguretat sense com-
pletar els procediments definits a la 
Carta de l’ONU, segons la qual el 
pas hauria d’haver sigut aprovat 
per l’òrgan en qüestió, així com per 
l’Assemblea General. 

Amb això, assenyala Kíiv, no es 
va complir el procediment legal es-

tipulat a l’article 4 de la Carta per 
admetre nous membres, que sí que 
van seguir altres estats acabats de 
crear com la República Txeca i Es-
lovàquia, i que no pot veure’s re-
emplaçat per altres formalitats 
com l’acord d’un grup de països 
exsoviètics sobre això el 1991 o 
l’opinió de l’assessor legal de la Se-
cretaria de l’ONU. 

«Des d’un punt de vista legal i 
polític només hi pot haver una 
conclusió: Rússia ha usurpat el 
seient de la Unió Soviètica al Con-
sell de Seguretat», recalca la de-
claració. Kíiv també qüestiona «el 
dret de la Federació Russa d’unir-
se a l’ONU en general», ja que la 
Carta estipula que el caràcter de 
membre està obert «a tots els Es-
tats amants de la pau». 

Tot i això, «les tres dècades de 

presència il·legal a l’ONU s’han 
vist marcades per guerres i per la 
presa dels territoris d’altres 
països, el canvi violent de fronte-
res internacionalment reconegu-
des i intents de satisfer les seves 
ambicions invasores i neoimpe-
rials». A més, al seu paper com a 
membre permanent del Consell 
amb dret a veto, Moscou ha abu-
sat del seu poder per a «incitar 
conflictes i bloquejar de manera 
sistemàtica decisions necessàries 
per a la seva resolució». 

D’altra banda, el Ministeri de De-
fensa de Rússia va admetre ahir que 
tres militars van morir durant l’atac 
d’un dron ucraïnès a la base aèria 
militar d’Engels, situada a la regió de 
Saràtov a 500 quilòmetres de la 
frontera ucraïnesa, que acull bom-
barders estratègics. n

Ucraïna demana expulsar Rússia 
del Consell de Seguretat de l’ONU
> Tres persones moren en l’atac contra una base russa a la 
regió de Saràtov, a més de 500 quilòmetres de la frontera  

EL PERIÓDICO 
Lviv

Des que Moscou es va quedar el 
2014 amb Crimea, una part dels 
ortodoxos ucraïnesos han in-
tentat sortir de tota òrbita russa 
en plena onada de reafirmació 
nacional. Ara, a poc més de dos 
mesos que es compleixi un any 
de la guerra iniciada el febrer 
passat pel president rus, Vladí-
mir Putin, aquest anhel sembla 
ser més a prop, cosa que pot 
canviar per sempre el rostre de 
la religió a Ucraïna. 

L’últim episodi ha sigut la reu-
nió que van mantenir aquest cap 
de setmana passat Sviatoslav 
Shevchuk i Epifani I. El primer és 
el líder dels grecocatòlics ucraïne-
sos, que reconeixen l’autoritat 
dels papes de Roma. El segon és el 
cap de l’Església ortodoxa d’U -
craïna del Patriarcat de Kíiv, que 
va néixer el 2018 després d’un dels 
últims cismes dels ortodoxos 
ucraïnesos, precisament per dis-
tanciar-se més de Moscou. 

La qüestió és que el cap de set-
mana passat Shevchuk i Epifani I 
es van reunir a Kíiv en una troba-
da que va finalitzar amb l’anunci 
que l’Església ortodoxa d’Ucraïna 
emprendrà un camí que pot con-

cloure amb l’adopció del calenda-
ri gregorià per part d’aquest grup 
religiós. Aquest calendari és el que 
s’utilitza avui als països occiden-
tals de fe majoritàriament catòli-
ca, mentre que fins ara els orto-
doxos ucraïnesos han fet servir 
l’antic calendari julià (anomenat 
així en honor de Juli Cèsar), com 
els seus homòlegs a Rússia, Sèrbia 
i Montenegro, entre altres països.  

Nadal i Pasqua 

Resultat d’això és l’inici d’un ca-
mí que pot portar a canviar les da-
tes en les quals es festegen les 
principals recurrències cristianes. 
Per exemple, el naixement de Je-
sús (Nadal), que els ortodoxos 
ucraïnesos fins ara festejaven el 7 
de gener, mentre que els catòlics 
el celebren el 25 de desembre. 
Però l’assumpte també podria 
modificar la celebració de la Pas-
qua, les dates de la qual als dos ca-
lendaris també difereixen. 

Ara bé, això no ha ocorregut 
encara, ja que el que de moment 
Epifani I ha decidit permetre és 
únicament que els seus fidels pu-
guin optar per festejar el naixe-
ment de Jesús en les dues dates (el 

25 de desembre i el 7 de gener). 
«No hem mogut la data de Na-
dal», ha dit Ievstrati Zoria, porta-
veu de l’arquebisbat dels ortodo-
xos ucraïnesos de Kíiv. 

«Només donem a les persones 
l’opció de celebrar-lo un altre 
dia», ha afegit Zoria, sense que ai-
xò aclarís completament l’as-

sumpte. Més encara que el mateix 
sínode dels ortodoxos ucraïnesos 
(que gestiona unes 7.000 parrò-
quies a Ucraïna) no ha amagat que 
la decisió es basa en les circums-
tàncies de la guerra, així com en 
possibles futurs canvis que s’a -
doptaran en el futur. De fet, el 25 
de desembre ja és festiu a Ucraïna 
des del 2017. 

El rerefons de la qüestió és, per 
descomptat, la política. Tant és 
així que, a principis de desembre, 
el president ucraïnès, Volodímir 
Zelenski, va proposar prohibir les 
activitats de la branca de l’Esglé-
sia ortodoxa ucraïnesa dependent 
de Moscou i que des de fa segles 
respon a l’Església ortodoxa rus-

sa. Zelenski fins i tot va avançar 
que la seva oficina ja treballa en 
una proposta de llei que va en 
aquesta direcció. 

Pot ser que no sigui tan fàcil. 
Experts ja han assenyalat que 
existeixen obstacles legals que ho 
impedeixen, fins i tot en mo-
ments en què aquesta Església 
està patint una sagnia de fidels a 
causa de l’obert suport del cap 
dels ortodoxos russos, Ciril, a les 
accions de Putin a Ucraïna. I tam-
bé arran de les crítiques de les 
autoritats ucraïneses, que tan 
sols l’octubre passat van anunci-
ar l’arrest de 33 sacerdots acusats 
de col·laborar amb Rússia amb el 
conflicte en curs. n

El calendari julià, 
víctima de la guerra 

IRENE SAVIO 
Roma

Veïns de Kíiv refugiats al metro durant un atac rus entonen nadales, diumenge passat. 

Per allunyar-se de Moscou, la nova Església ortodoxa 
d’Ucraïna obre la porta al calendari gregorià, el que 

s’utilitza a Occident. Aquest any, els fidels van poder 
celebrar el naixement de Jesús el 25 de desembre.

El primat ortodox  
de Kíiv ha permès 
avançar el Nadal 
aquest any. Abans se 
celebrava el 7 de gener

Conflicte a l’est d’Europa
Valentin Ogyrenko / Reuters
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Jesús va néixer realment el 25 de
desembre? | Catalunya Religió
CR “El vint-i-cinc de desembre, fum fum fum, ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i
blanquet...”. Aquesta és la lletra de la nadala que tota Catalunya coneix i canta cada any quan
arriben les festes. Les primeres setmanes de desembre se senten com una prèvia al dia estrella:
el 25 de desembre. El dia de Nadal és quan se celebra el naixement de Jesús segons la religió
catòlica, encara que a la Bíblia mai es concreta cap data. Però llavors, realment quin dia va
néixer Jesús?

En l’Evangeli de Lluc s'explica que els pastors estaven dormint al ras per guardar el seu ramat
quan l’àngel els hi anuncia la vinguda del Messies. Per tant, sembla bastant improbable que
l'anunciació fos al desembre perquè l’hivern és molt cru a la regió i de l’octubre al març els
pastors no acostumaven a deixar el ramat a l’exterior. És per això que molts historiadors situen
aquesta escena a la primavera, concretament al voltant de la Pasqua Jueva.

L’anunciació de l’àngel als pastors no podria situar-se a l’hivern perquè dormien al ras i és una
època molt freda a la regió

Ara la pregunta és: Com es passa de pensar que Jesús neix per la Pasqua Jueva a celebrar el
seu naixement a finals de desembre? Per resoldre-ho, cal fer referència a les interpretacions
dels primers cristians que van llegir l'Evangeli. Clement A. Miles en el seu llibre Christmas in
Ritual and Tradition, Christian and Pagan (1912) explica que una de les teories defensa que els
primers historiadors, en llegir el passatge de l'anunciació als pastors, van interpretar el verb
"néixer" com si fos "concebre". El text diu concretament: "Avui, a la ciutat de David, us ha nascut
un salvador, que és el Messies, el Senyor". En conseqüència, aquests historiadors van calcular
que el naixement va tenir lloc nou mesos després de l'anunciació i de l'època de pasturar, càlcul
que porta a finals de desembre.

Una altra explicació que reforça l'error de situar el naixement de Jesús el 25 de desembre podria
ser la confusió amb una creença jueva concreta de l'època. La tradició ens diu que es creia que
el naixement i la mort dels profetes era el mateix dia, però, segons Miles, molts historiadors
puntualitzen que a l'època s'entenia que el que els profetes compartien era el dia de la
concepció i de la mort. 

En aquest sentit, la Bíblia és molt clara sobre l'època en què va morir Jesús. A l'Evangeli de
Mateu es diu: "D'aquí a dos dies, tal com sabeu, és la festa de Pasqua, i el Fill de l'home serà
entregat perquè el crucifiquin". Amb aquesta informació, els primers apologistes van calcular
que Jesús va morir un 25 de març, dates de la Pasqua Jueva, i si va ser concebut el mateix dia,
hauria nascut el 25 de desembre. 

De la llegenda a la tradició

Anteriorment, era habitual que els líders de l’Església buscaren canviar celebracions paganes
per noves de cristianes. En el mandat del papa Juli I es va declarar la solemnitat de Nadal el dia
25 de desembre. I per què? Doncs en aquell moment, en el calendari romà, se celebraven les
Saturnals que eren les festes més importants de l’Imperi Romà i que s’allargaven del 17 al 23 de

https://www.catalunyareligio.cat/ca/jesus-va-neixer-realment-25-desembre
https://play.google.com/store/books/details/Christmas_in_Ritual_Tradition_Christian_and_Pagan_?id=HvNCDwAAQBAJ&gl=US&pli=1


desembre. Per les Saturnals era tradicional anar a veure la família i els amics, intercanviar-se
regals i celebrar grans banquets. Unes tradicions sospitosament semblants al que ara entenem
com a Nadal.

No acaba aquí. Existia una altra festivitat romana que s’assemblava a la festa de Nadal: Sol
Invictus. Del 22 al 25 de desembre, el festival del sol invicte celebrava que naixia un nou sol que
vencia a la foscor i que a partir del solstici d’hivern els dies es feien més llargs. També en
aquestes festes se celebrava l'aniversari del déu romà Apolo, la imatge del qual es va vincular a
Jesús en el primer imaginari cristià. Per tant, quan l’any 300 l’emperador Constantí I va
traslladar la festa de Nadal al 25 de desembre reconeixia Jesús com el veritable Sol Invictus.
Dos segles més tard, l’any 529, l’emperador Justinià I declara la festivitat de Nadal com a festa
oficial de l’Imperi i amb el temps, aquesta reemplaça completament la tradició romana.
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Mireia Rourera
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radicionalment el pessebre es
munta el 13 de desembre, que és
Santa Llúcia, però fra Valentí Ser-
ra de Manresa aquest any s’hi va

posar abans. Durant molts anys el pesse-
bre de l’entrada del convent dels Caput-
xins de Sarrià el feia fra Jordi Marquet,
expert pessebrista, molt detallista, però
des d’en fa tres que el munta fra Valentí,
que el construeix de manera “tradicio-
nal, amb suro, branquillons i molsa. Res
de guix i diorames, un pessebre català, el
nostre pessebre”, explica. El caputxí aca-
ba de publicar Entrem dins el pessebre
(Edicions Morera), un nou llibre de la
col·lecció L’Ermità.

Diu que amb aquest llibre reprèn l’estudi
del pessebrisme, a punt de fer-se els
800 anys del Nadal de Greccio. Quin
pessebre va ser? Va ser el primer pesse-
bre de la història?
A Greccio, certament, la nit de Nadal de
1223 començà el fenomen pessebrístic,
tot i que començà essent una mena de
“pessebre vivent”, les figures vindrien
una mica més tard. Des del món medie-
val, el pessebrisme, en tant que tradició
viva, es resisteix a restar immòbil i ex-
plora noves formes i nous llenguatges
per fer-nos arribar el seu missatge.

Per què va fer aquell pessebre Francesc
d’Assís i com va evolucionar?
Sant Francesc d’Assís, marcat per la fon-
da experiència espiritual d’aquell pelegri-
natge que l’any 1220 realitzà a Terra
Santa, quan arribà el Nadal de 1223 es
proposà, durant un breu sojorn a Grec-
cio, de donar vida i expressió plàstica al
fet històric, tan emotiu i ple de tendresa,
de la humanització de Déu en el naixe-
ment del Fill de Déu. Aquelles grutes de
la vall de Rieti, on hi ha el poblet de Grec-
cio, a Francesc d’Assís li recordaven

T
d’una manera molt viva i particular el
paisatge viscut a Betlem.

Avui el pessebre és una tradició viva que
ha evolucionat. Ja no s’assembla al pes-
sebre de Francesc d’Assís. O si?
A partir dels pessebres napolitans i pro-
vençals del segle XVIII –que han marcat
fondament la tradició pessebrística de
Catalunya i Mallorca– segons les tendèn-
cies del moment històric, s’ha postulat la
renovació de l’art pessebrístic per impe-
dir que el Betlem, o pessebre, fos un plagi
d’èpoques passades, ja que els pessebris-
tes, amb les seves creacions nadalen-
ques, se solen mostrar oberts a les in-
quietuds artístiques de cada moment,
tot i que a Catalunya es prefereixen
aquells pessebres amb el paisatge rural,
amb imatges vuitcentistes, que encisà
tant escriptors i artistes de la Renaixen-
ça catalana. Sí, som una mica lluny de
Greccio, que fou un fet històric molt més
proper als pessebres vivents que no pas
als pessebres familiars de dimensions re-
duïdes i amb figuretes.

El papa Francesc quan va visitar el San-
tuari del Pessebre, el 2009 a Greccio, va
signar la carta apostòlica ‘Admirabile
signum’. Quina va ser aquella carta? Què
volia dir el papa?
El papa Francesc a la carta Admirabile
signum, publicada durant la seva visita
al Santuari del Pessebre el dia 1 de de-
sembre del 2019, tractà de manera ben
explícita sobre la importància catequèti-
ca dels pessebres i animà el poble fidel a
mantenir, cada Nadal, el pessebre a cada
llar i, també, als espais públics, i sobretot
demanà de recuperar-lo als llocs on s’ha-
gi perdut la tradició. El papa assenyala
que el pessebre sempre suscita sorpresa i
admiració, és un art casolà que ens com-
mou perquè ens manifesta la tendresa
de Déu. Més encara, la preparació anyal
del pessebre en clima de família ens aju-
da enormement a reviure la història que
succeí a Betlem de Judea.

Com és el santuari de Greccio del pesse-
bre. Es pot visitar? Què hi trobem?
El santuari de Greccio, i tota la vall de Rie-
ti, és una meravella de la natura, un dels
lloc més bonics d’Itàlia. Greccio és un san-
tuari franciscà visitat, encara que no tant
com els llocs franciscans d’Assís. Segura-
ment que en aquest Any del Pessebre les
peregrinacions hi augmentaran.

A ‘Entrem dins el pessebre’ vol remarcar
la importància de la contribució dels
franciscans caputxins en el desenvolu-
pament d’aquesta tradició nadalenca a
Catalunya. No es pot parlar dels pesse-
bres sense parlar dels franciscans?
El pessebre va molt lligat a la tradició i
espiritualitat franciscana, que, en aquest
punt, és una tradició compartida per tea-
tins, carmelites descalços i jesuïtes.

Com eren i com són els pessebres dels
franciscans caputxins?
La primera descripció és la d’aquell pes-
sebre que, en el llunyà segle XVI, ja feia al
convent de París fra Bernat d’Osimo i
que, en la seva estructura, ja comptava
amb una gran cova i amb un paisatge fet
amb roques de pedra tosca a guisa de
muntanyes, amb branquillons per a ar-
bres, amb verd i molsa, i amb un celatge
per tal de donar-hi profunditat, una tipo-
logia de pessebre que, progressivament,
aniria passant a l’interior de les llars, pe-
rò amb unes dimensions més reduïdes
quan es produí la puixança del pessebris-
me en la segona meitat del segle XVIII. A
la Barcelona del barroc gaudí d’una enor-
me popularitat el pessebre monumental
que els frares caputxins construïen, ca-
da any, al convent de Santa Madrona, on
ara hi ha la plaça Reial.

Com era aquest pessebre? De qui eren
les figures?
Les figures eren obra de fra Jaume Cas-
telló o “Jaume dels Sants”. El pessebre
l’any 1788 fou qualificat pel baró de Mal-
dà de “memorable i antic”. Era un naixe-

ment de caràcter monumental molt visi-
tat i elogiat pels barcelonins.

Qui era fra Jaume Castelló?
Fra Jaume dels Sants (Jaume Castelló,
1741-1811) era un reputat escultor sar-
rianenc que havia ingressat als caput-
xins en una edat força madura –quan te-
nia 56 anys– i que, essent religiós caput-
xí, es mostrà un gran propagador i artis-
ta del pessebrisme. Aquest frare disse-
nyà la figura pessebrística del pescador
de canya i, alhora, també tingué cura
d’embellir amb expressives escultures
l’horta i jardí del convent de Santa Eulà-
lia, al Desert de Sarrià, que causaren
l’admiració de Carles IV i de la família re-
ial espanyola quan visitaren aquest con-
vent l’any 1802.

El pessebre a Catalunya és diferent del
que es fan a altres llocs?
El nostre pessebre és el paisatge de les
nostres comarques. És genuïnament ca-
talà i de tons pairals.

La tradició pessebrística a casa nostra
és molt important. Vostè parla del pes-
sebre gòtic d’orfebreria que en el s. XVI
hi havia a la catedral de Barcelona.
Els pessebres conventuals i catedralicis
són els més antics, però amb l’arribada
de les modes del barroc, i gràcies a la pre-
dicació dels framenors, el pessebre es re-
duí de dimensions i passà a les llars. Així
nasqué el Betlem casolà!

També parla de l’advocació mariana
Nostra Senyora del Pessebre, que en
època medieval era a la cripta del mo-
nestir de Sant Miquel de Cuixà.
Al monestir de Cuixà hi ha la capella del
Pessebre a la cripta, un espai edificat a
principis del segle XI amb l’objectiu de
posar-hi una relíquia del sant pessebre
procedent de Betlem. Per aquest motiu,
doncs, la imatge de la Mare de Déu que hi
fou col·locada va rebre la invocació de “la
Mare de Déu del Pessebre”. La imatge és

Protagonistes 

Fra Valentí Serra de Manresa
CAPUTXÍ. BIBLIOTECARI DEL CONVENT DE SARRIÀ

“El pessebre ha d’estar
encarnat en la nostra
pròpia geografia”
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“És un bell costum cantar
nadales a l’entorn del
pessebre, ja que afavoreix
el clima de festa i
contribueix a enfortir els
lligams familiars i, com diu
el papa, ens convida a
entrar dins el pessebre i a
sentir-nos implicats en la
història de la salvació,
plenament contemporanis
del gran esdeveniment que
es fa viu, i actual, cada
any per Nadal, quan Crist
neix en el paisatge de les
nostres comarques que
nosaltres reduïm d’una
manera tangible en el
nostre Betlem casolà”.

Cal cantar davant el
pessebre?

una expressiva talla de boix del segle
XIV, molt venerada pel poble fidel.

L’any 1947 el caputxí Basili de Rubí a ‘Art
pessebrístic’ explica la manera com s’ha
de fer un pessebre.
En el text de l’Art pessebrístic, el pare
Basili tractà de manera monogràfica so-
bre la tècnica constructiva dels pesse-
bres, que, segons la tradició franciscano-
caputxina, havien de ser decorats segons
el paisatge de les nostres comarques i
animats amb les figures dels pastors i els
ramats de les nostres contrades catala-
nes i que són els protagonistes de les nos-
tres nadales. El frare Basili de Rubí vindi-
cà la construcció dels nostres pessebres
populars, guarnits amb rabasses, suro,
grèvol, molsa, galzeran i roc pinyolenc, i
animats amb les tradicionals figuretes
de “la dona que renta i la vella que fila” i
amb les del típic capellà amb paraigua,
les del caçador i de la masovera i, final-
ment, el grup de figures dels Reis
d’Orient muntats no pas dalt d’enormes
dromedaris o camells, sinó damunt d’eu-

gues, o cavalcant àgils mules de les nos-
tres establies.

Les desavinences entre els pessebristes
van per aquí: perquè n’hi ha que defen-
sen que s’han de representar com en
l’època de Jesús, que són els pessebres
orientalitzats, i els que no.
El pare Basili i la tradició caputxina
s’oposa a l’orientalització dels pessebres
amb paisatges palestinencs. El pessebre
ha d’estar encarnat en la nostra pròpia
geografia.

El pessebrisme barceloní és molt impor-
tant, amb artistes molt importants.
El baró de Maldà, en els seus escrits, ofe-
rí nombroses notícies sobre els diversos
pessebres construïts a la Ciutat Comtal,
especialment sobre els preciosos naixe-
ments d’algunes cases senyorials ubica-
des als principals carrers barcelonins:
Portaferrissa, Montcada, Ample i Baix
de Sant Pere. A la Barcelona del segle
XVIII foren molt admirats els pessebres
bastits als domicilis de reputats llinat-
ges, com ara els Dalmases, els de Dou, els
Moixó i els Desvalls, entre d’altres, que
comptaren amb figures de Ramon Ama-
deu, Damià Campeny, Domènec Talarn o
Salvador Masdeu, entre d’altres.

A Barcelona neixen els diorames?
Sí, més enllà de la tradició del suro i de
les soques, a Barcelona es començà a

treballar el paisatge amb guix escaiola
per tal d’assolir un major detallisme i po-
der situar les escenes pessebrístiques
dins dels diorames i fer exposicions de
pessebres.

Quines són les figures més importants
del pessebre català? Què signifiquen?
En tot pessebre les figures més impor-
tants són les del naixement o “misteri”:
Jesús, Maria i Josep amb el bou i la mula.
Les més típiques són el pastor de l’anun-
ciata que bufa el foc i aquell pastor que fa
l’allioli de codony.

Als caputxins no els agrada el caganer.
Com és això?
Aquesta pregunta ja me l’esperava... La
figura del caganer començà a introduir-
se –i no pas de manera unànime– en al-
guns pessebres catalans de principi del
segle XIX. Aquesta figura se solia situar
en un lloc molt discret del pessebre –mai
vistós– per tal de simbolitzar o expressar
plàsticament el vincle del pessebre amb
la mare terra, puix que el caganer, a tra-
vés de la deposició fecal, la fertilitzava
amb la femta. Altres hi volen veure una
mena de contrapunt al missatge sobre-
natural del pessebre, tant que en els nos-
tres dies, i de manera desmesurada i for-
ça malintencionada, s’ha volgut mitificar
i potenciar la figura del caganer, exage-
rant-ne la grolleria amb un excés de po-
pularitat i fals tipisme. I no és pas la figu-
ra més típica del nostre pessebre, ni la
més genuïna, ja que se’n troben en pesse-
bres de Múrcia i de Nàpols.

Quan es munta el pessebre? Quan el co-
menceu a muntar al convent?
Tradicionalment se sol començar per
Santa Llúcia, el 13 de desembre. Alguns
l’inauguren per la Puríssima, el 8 de de-
sembre. Al convent acostumem a fer-lo
força aviat i tenir-lo enllestit quan co-
mença l’Advent.

I es desmunta per la Candelera. Per què?
En la litúrgia antiga era la festa que coro-
nava el cicle de les festes nadalenques,
quan després de 40 dies del Nadal, Jesús
era presentat al temple i era –i és enca-
ra– una diada molt unida a les festes na-
dalenques. Arribada, doncs, la Candelera
és el moment més adient de desfer el
pessebre i guardar les figures i els suros
fins l’any vinent. ■

Fra Valentí Serra de Manresa
fent el pessebre dels Caputxins de
Sarrià ■ ORIOL DURAN

A Greccio, la nit de Nadal
de 1223, començà el
fenomen pessebrístic, tot i
que al principi va ser una
mena de pessebre vivent
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Enrique Benavent: "No soy muy dado a
comentar leyes aprobadas por los políticos"
Enrique Benavent lleva pocas semanas como nuevo Arzobispo de València, donde ha sido
designado por el Papa Francisco tras nueve años de labor pastoral en la diócesis de Tortosa.
Con anterioridad, fue Obispo Auxiliar de València y ahora ocupa el lugar del siempre polémico
cardenal Antonio Cañizares. Natural de Quatretonda (1959), Benavent anuncia en esta
entrevista sus objetivos pastorales, y también describe la manera con la que quiere relacionarse
con la sociedad y con las instituciones políticas valencianas. 

¿Cómo observa y valora la crisis institucional que se ha instalado en España? ¿Le
inquieta que pueda alcanzar a la sociedad?

Estamos viviendo una gran enfrentamiento de los partidos en las instituciones públicas, y es
preocupante que esto se pueda trasladar a la sociedad, pero no creo que al final ocurra. Yo viví
duros momentos de crispación en Catalunya como Obispo de Tortosa, y parecía que eso podía
traspasar el ámbito institucional, pero al final esa tensión no afectó a la vida en la Iglesia, en
nuestra vida interna, así lo viví en nuestra diócesis. Los partidos deben defender obviamente sus
posturas, pero debemos evitar que esas diferencias se traduzcan en confrontación social,
porque al final quienes salen perdiendo son los ciudadanos.

¿Qué papel puede jugar la Iglesia en estos casos?

La Iglesia busca la concordia y sus mensajes, si se nos quiere escuchar, irán siempre dirigidos a
fomentar la paz, aunque no sea fácil. Yo lo sufrí en Catalunya cuando emergía con fuerza el
Procés: ofrecías mensajes de paz pero, en ocasiones, no contentabas a nadie, a unos les
parecía poco y a otros, demasiado. En todo caso, la Iglesia debe dar un mensaje en clave moral
y nuestros pronunciamientos tienen carácter prudencial con la finalidad de favorecer la
convivencia armónica dentro de la sociedad. Cuando la Iglesia se pronuncia sobre situaciones
circunstanciales no está dando un dogma de fe, no es una verdad absoluta, sino que está
intentando hacer un pronunciamiento circunstancial, prudencial, independientemente de las
distintas opciones políticas. 

Para mí en Tortosa era fundamental que quienes vienen a
la Iglesia debían sentirse cómodos, al margen de la
cuestión política que defendiera cada uno"

¿ Cómo recuerda usted la experiencia Tortosa? Y el periodo de combustión política?

Los periodistas me preguntaban si iba a seguir la petición de la Asamblea Nacional Catalana de
hacer replicar las campanas de la diócesis el día 11 de septiembre a determinada hora, pero no
lo hicimos. Yo intenté, y creo que lo conseguí, que aquella situación no afectara a la vida de la
diócesis, respetando, obviamente, todas las opciones políticas. Para mí era fundamental que
quienes vienen a la Iglesia debían sentirse cómodos, al margen de la cuestión política que
defendiera cada uno. Ni nos sumamos ni condenamos ninguna postura ni a nadie. Además,
piense que la diócesis de Tortosa abarca tanto comarcas catalanas como valencianas, y

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20221227/8655055/enrique-benavent.html


quisimos que la vida en la Iglesia se viviera en plenitud. Creo que lo hicimos bien.

Enrique Benavent durante la entrevista

Víctor Gutiérrez

¿Y cómo observa el resultado de su labor pastoral en Tortosa?

Estoy muy satisfecho de la respuesta de las personas que se implicaron en la vida de la Iglesia
en la diócesis de Tortosa, que es pequeña. Un ejemplo son esos 600 voluntarios de Cáritas,
nuestra labor para atender a los presos, a los más necesitados. Como es una diócesis pequeña
al final tienes una relación personal con muchas personas, los conoces personalmente, a sus
familias, y eso da una experiencia pastoral muy cercana y en el fondo muy familiar. Estoy muy
satisfecho con los elementos de religiosidad popular en esa diócesis, muy arraigados en
comarcas como Els Ports o el Maestrat y en varias comarcas catalanas. Yo he participado
activamente de esas manifestaciones, es una diócesis muy viva.

¿Le ha quedado alguna asignatura pendiente?

Sí. Me hubiera gustado ver más vocaciones sacerdotales: he enterrado más sacerdotes que
nuevas vocaciones he visto, y eso es un problema sociológico grave. También he observado
que los pueblos del interior se están despoblando y tenemos un problema para la atención
pastoral en esas localidades, que no es la misma que desarrollamos en ciudades grandes de la
costa. Tenemos que hacer una redistribución de recursos para atender bien a esas parroquias
pequeñas. Bueno, son luces y sombras que no afectan solo a una diócesis como la de Tortosa.

Hay crisis de vocaciones, creo que con el tiempo se ha
generado una valoración diferente del sacerdocio

¿A que obedece esa crisis de vocaciones?

Es un tema muy complejo. Creo que con el tiempo se ha generado una valoración diferente del
sacerdocio. También la presencia de la Iglesia o de lo religioso no tiene el mismo peso que
tenía en la vida social en otras épocas, y seguramente ahora debe nacer de una experiencia



más clara de la fe. Sinceramente no tenemos claro cuál es el problema y tampoco el remedio, si
lo tuviéramos ya estaría solucionado.

Ahora vuelve a una diócesis, la de València, que usted conoce bien, y de la que fue
Obispo auxiliar durante muchos años. ¿Qué sintió cuando el Papa le nombró?

Mi vuelta a València me ha generado sentimientos encontrados. Primero la sorpresa cuando fui
nombrado, porque no es muy normal que alguien lo designen Obispo de su diócesis. Se han
dado algunos casos, y Antonio Cañizares también había nacido aquí, pero su vida sacerdotal,
antes de su nombramiento, se había desarrollado casi toda fuera. No era mi caso. Fue una gran
sorpresa, y una gran alegría. Volvía a mi tierra. Aquí tengo muchos amigos, y familia, y eso te
permite estar cerca de personas con las que tienes relación de muchos años, incluso de toda la
vida. Pero también te genera un poco de miedo, porque no es lo mismo ir a una diócesis que no
conoces a nadie a otra donde ya tienes muchos vínculos, y sabes que tu responsabilidad va a
ser, desde el comienzo, mayor, y quieres, en lógica, desarrollar tu labor pastoral de la mejor
manera.

Enrique Benavent durante la entrevista

Víctor Gutiérrez

¿Qué objetivos se ha marcado en su labor pastoral en la diócesis de València?

Los objetivos son comunes a los de la Iglesia. Como nos dice el Papa, la Iglesia lo que tiene
que aportar a la sociedad es una doctrina o una reflexión de carácter ético sobre la realidad, que
es una realidad humana. Pero yo marcaría tres objetivos. Los cristianos tenemos una
responsabilidad de construir una sociedad más justa desde una reflexión moral. Los valores que
nosotros proponemos son los valores que nosotros pensamos que dignifican la vida de las
personas, y además lo debemos proponer con delicadeza y respeto. Respeto quiere decir que
debemos explicar los motivos por los que nosotros pensamos de una determinada manera o
tenemos una determinada concepción del hombre en la sociedad. Yo espero encontrar esta
relación adecuada con la sociedad, y que la sociedad se abra a escuchar el mensaje que la
Iglesia le puede proponer. La Iglesia se dirige a una sociedad plural y tenemos que encontrar el



modo adecuado de relacionarnos con esta sociedad y de proponerle el mensaje cristiano. En
segundo lugar es importante favorecer la unión dentro de la diócesis; en ocasiones, como le
decía antes, hay tensiones en la sociedad que pueden alcanzar la vida interna de la Iglesia. Y
entiendo que es inevitable, porque la Iglesia forma parte de esa misma sociedad. Frente a esas
tensiones ideológicas o tensiones políticas es bueno que los cristianos sepamos distinguir entre
aquello que es esencial en la fe y que nos tiene que unir a todos y lo que cada cristiano tiene
libertad absoluta para pensar o decidir en su vida política. Pero es fundamental que esas
diferencias que pueda haber entre nosotros no lleguen a convertirse en divisiones. 

Es importante que las diferencias que pueda haber entre
nosotros no lleguen a convertirse en divisiones"

¿Y el tercero?

La Iglesia, y ese también es mi objetivo, debe estar cerca de las personas que sufren.
Obviamente nosotros no podemos solucionar todos los problemas, ni seguramente tenemos el
deber de hacerlo, que para eso están las autoridades políticas. Pero si alguien sufre, esa
persona debe ser objetivo prioritario de la vida pastoral de la Iglesia. Estos tres objetivos son
fundamentales y finalmente, claro, proponer el evangelio de una manera clara y con un lenguaje
que la gente, especialmente los jóvenes, puedan entender. 

¿Conecta bien la Iglesia con los jóvenes?

No es fácil conectar con los jóvenes, tampoco lo es para otras instituciones y creo que incluso es
difícil para los partidos y también para ustedes en los medios de comunicación. Al respecto las
cosas han cambiado; cuando yo era joven teníamos una motivación diferente, no solo respecto a
la vida en la Iglesia. Hoy observo una fuerte desmotivación en los jóvenes, no solo en la fe, pero
debemos encontrar un lenguaje que les motive a conocer a Jesús.

No es fácil conectar con los jóvenes, tampoco lo es para
otras instituciones y creo que incluso es difícil para los
partidos y también para ustedes en los medios de
comunicación"

Usted sustituye al cardenal Antonio Cañizares, que durante su labor pastoral como
Arzobispo de València se ha distinguido por ser muy combativo contra las políticas
sociales y leyes del Gobierno. ¿Cómo va a ser su labor pastoral al respecto?

Yo no soy yo muy dado a valorar leyes concretas. La Conferencia Episcopal ya ofrece su
reflexión sobre las leyes que nos afectan a todos y aquí no se trata de hablar de leyes que
superan el ámbito de la Comunidad Valenciana. Son leyes inspiradas en valores que hace unos
años no contemplábamos pero que ahora están impregnando la cultura europea o incluso de
manera global. Nuestra misión es recordar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y eso
tiene consecuencias en el compromiso político de los cristianos. Pero ha de quedar claro que la
opción política la tiene que tomar cada cristiano en particular, bajo su responsabilidad. El salto
de los principios al compromiso concreto es un salto que yo soy de los que piensa que lo debe



decidir cada cristiano, lo cual no significa que en algún momento no se tenga que valorar una
ley, que no es entrar a criticar a nadie en concreto. Siempre me he mantenido cuando hablamos
de estos temas en el terreno de los principios. 

Ha de quedar claro que la opción política la tiene que
tomar cada cristiano en particular, bajo su
responsabilidad"

Usted sabe que ha habido arzobispos que han hecho mucha calle, como Carlos Osoro,
que se pateaba València con su mochila, y otros que han, digamos, desarrollado una vida
más alejada de la calle. ¿Cómo va a ser usted al respecto?

En Tortosa me he recorrido todas las parroquias, incluso las que están deshabitadas y que solo
ofrecen misa dos veces al año. Y las parroquias grandes las visitaba muchas veces a lo largo
del año. No sé si eso será posible en la diócesis de València, que es mucho más grande. Pero
en la medida que pueda, quiero estar cerca de mi diócesis y ya le digo que eso me gusta mucho
más que estar en el despacho.

Enrique Benavent durante la entrevista

Víctor Gutiérrez

¿Cómo quiere que sea su relación con las instituciones políticas valencianas?

Pues con el máximo respeto, manteniendo cada uno su independencia en su propio ámbito. Y
buscar la colaboración en todo aquello que pueda ser bueno para la sociedad en general, y



nosotros hemos demostrado nuestra capacidad para ayudar a esas mismas instituciones en
asuntos como la atención de inmigrantes o a menores. Y queremos seguir ofreciendo nuestra
colaboración.

Mi relación con las instituciones políticas debe
establecerse desde el máximo respeto, manteniendo cada
uno su independencia en su propio ámbito"

¿Es la Comisión Mixta con la Generalitat el instrumento adecuado para establecer esa
colaboración?

Como Obispo de Tortosa ya manifesté mi total acuerdo para que se constituyera esa comisión,
porque creo que es una manera de establecer un diálogo estable, una reflexión conjunta sobre
los distintos temas que pueden afectar tanto a la vida de la Iglesia y a la vida de las instituciones
públicas. Hay temas importantes, como el del patrimonio cultural de la Iglesia, que es de todos, y
que hay que cuidar y gestionar bien. Pero el campo es amplio, porque está también la atención
social con las personas más vulnerables. La Iglesia dispone de infraestructura y de muchos
voluntarios para ayudar. Aquí quiero subrayar el gran papel que desarrolló Antonio Cañizares,
porque fue muy dialogante en estos temas con las instituciones y abrió muchas vías de
colaboración. A veces se tiene la impresión de las polémicas que han surgido a la prensa, sí,
pero a la hora de la verdad don Antonio es una persona muy abierta al diálogo y que lo ha
fomentado con las instituciones públicas.

Enrique Benavent durante la entrevista

Víctor Gutiérrez

¿Tendremos un misal en valenciano?

Es un tema que me gustaría hacer realidad. Ha de quedar claro que si unos padres quieren que
su hijo sea bautizado en valenciano y se lo pide al sacerdote, ese deseo es totalmente legítimo,
y a ese deseo legítimo hay que darle una respuesta. Lo que no debe ocurrir es que si esos



padres lo piden el sacerdote les diga que no. Y tampoco es bueno que los sacerdotes vayan a
Internet para encontrar materiales en valenciano para usar en los sacramentos, cuando lo bueno
sería que hubiera unos textos claros, dignos, bien hechos, para usar en el ejercicio del
sacerdocio. En Tortosa nunca hubo ningún conflicto, había misas en catalán y castellano. Creo,
por lo tanto, que el misal en valenciano es un objetivo que debe plantearse, además es una
petición que nace desde la misma Iglesia; debemos buscar el camino para que se haga
realidad. Yo usaré el valenciano y el castellano, y creo que debemos buscar, sin conflictos, una
solución.   

Si unos padres quieren que su hijo sea bautizado en
valenciano y se lo pide al sacerdote, ese deseo es
totalmente legítimo, y a ese deseo legítimo hay que darle
una respuesta"
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Com va dir el papa Francesc: “Siguem
artesans de pau” | Catalunya Religió
La pau és do, és regal, és gratuïtat que cal acollir per després ser convertida en tasca diària,
quotidiana. Només si sentim la necessitat de viure alliberats del nostre ego narcisista, podrem
teixir vincles amb els altres, especialment amb els qui són diferents de nosaltres.

La cultura de la pau i la pràctica de la no-violència activa és quelcom difícil d'exercitar. Demanda
un gran i pacient treball interior que, després, caldrà que es perllongui en treball exterior si volem
que tingui una projecció social eficaç i ple de justícia. La pau no es pot construir des de dalt,
imposant-la. És necessari fer-ho des del teixit social. Però no podem oblidar que el nostre motor
és l'amor de Déu que ens impulsa a cercar camins de pacificació i de reconciliació. "No hi ha
camins per a la pau; la pau és el camí"; "Sigues el canvi que vols veure al món", deia Gandhi.
Siguem pau cadascú de nosaltres i serem pacificadors; portarem la pau al nostre voltant i
podrem també prendre decisions des d'un cor serè. Així, exercirem el nostre exemple no amb
violència verbal -generadora de confrontació- sinó amb coherència de vida i esperit de diàleg.
Perquè la violència, sigui del tipus que sigui, porta a més violència i divisió. El repte que tenim
és el de construir societats no violentes que tinguin cura de la casa comuna. Tots habitem
aquesta terra que ens dona tot el que necessitem per viure. Cal cuidar-la, tot cuidant-nos entre
nosaltres.

Tots podem ser artesans de pau, artífexs i constructors, sembrant-la amb alegria, fent de la no-
violència activa el nostre estil de vida. I, sostinguts per Déu, convertir-nos en instruments de
reconciliació, fent realitat el desig de sant Francesc d'Assís: "Que la pau que anuncieu amb els
llavis la tingueu, en major mesura, en els vostres cors".

Maria Mercader 
Tècnica d'identitat i Pastoral de la Fundació Pere Tarrés
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“La història de Nadal és un relat de
resiliència que crida a la humilitat” |
Catalunya Religió
UAO CEU Si la Bíblia és el llibre més llegit de la història, el relat del naixement de Jesús és,
probablement, una de les històries més conegudes del món. Per tant, és interessant pensar en
Nadal com a relat, i analitzar els valors que, en la seva condició de narració, és capaç de
transmetre als que ho llegeixen o escolten.

Marcin Kazmierczak, que des de fa anys dirigeix en la Universitat Abat Oliba CEU els treballs
d'un grup de recerca dedicat a posar en relleu el potencial educatiu de la literatura (TRIVIUM),
apunta a la virtut de la humilitat. La narració de la història de Betlem "ens recorda, a través de
l'exemple, que la virtut de la humilitat és una de les fonamentals”.

Com a relat, la història de Nadal activa el mecanisme de la mimesi, és a dir, la imitació en la vida
real dels valors narrats, per convidar-nos a ser humils. Ho fa en presentar a un Déu que és
capaç de “rebaixar-se” per a encarnar-se en un “home limitat”. La crida a la humilitat també es
troba en les circumstàncies del naixement. Com subratlla Kazmierczak, catedràtic de Literatura
de la UAO CEU. "Déu decideix néixer en una família modesta, sense diners per a un hostalatge.
Això és una cosa que també aprenem d'aquesta història: els cristians som seguidors d'una
persona pobra”, diu.

En aquesta línia, cal tenir present que la presentació de la humilitat com a virtut és una de les
“grans novetats del cristianisme. No era una virtut per als filòsofs grecs”, apunta aquest professor
universitari.

Un paradigma de resiliència

Kazmierczak, que té entre els seus àmbits privilegiats d'estudi el foment de la resiliència a través
de la literatura, aprecia també que la de Nadal és una “història de resiliència paradigmàtica”. I no
només per les adverses circumstàncies que superen Maria i Josep, sinó per com ho fan: “Se'ns
presenta una família que funciona com un espai de suport mutu, plena de connexions afectives".
"Les connexions afectives són considerades pels especialistes com el pilar central de la
resiliència”, explica. De fet, afegeix Kazmierczak, a Betlem no trobem infelicitat o angoixa, ja que
“està la família com a base d'aquesta seguretat afectiva”.

No hi ha dubte que la festa de Nadal ha estat una inspiració del més alt nivell per a la creació
artística, en general, i literària, en particular. “La narració del naixement de Crist en una establia
té un gran atractiu pels valors que transmet”. En el portal de Betlem es donen cita una sèrie
d'elements que eleven el relat: “la bellesa de la família, el reconeixement de la pobresa, la
solidaritat entre els humils i modestos, la tendresa de la mare, la protecció del pare, la presència
d'àngels i pastors i d'elements de la naturalesa com els animals. Tot plegat resulta summament
atractiu”.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/historia-nadal-es-relat-resiliencia-crida
https://www.uaoceu.es/ca/nadal-relat-humilitat
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El pessebre i la pàtria

Joseba Segura Etxezarraga 
és des del maig passat bisbe 
de Bilbao. El 12 de desem-
bre del 2005 era el capellà 
que, al costat del bisbe Uri-

arte, havia organitzat la mediació en-
tre el govern espanyol i ETA de cara 
a la pau que ja s’estava coent amb la 
gran treva de la primavera del 2006. 
Amb aquest fons, el president Mara-
gall el va rebre a Palau. La salutació del 
president va ser aquesta: “Siéntase en 
casa. Todos mis antecesores fueron clé-
rigos, excepto los cinco últimos, a uno 
de los cuales lo fusilaron”. 

Efectivament, la primera institució 
catalana està íntimament lligada a 
l’Església, el president té les seves es-
tances privades a la Casa dels Canon-
ges –on va tenir lloc la llarga conver-
sa amb en Segura–, hi ha una capella 
entranyable consagrada a sant Jordi, 
patró de la segona festa nacional, i la 
Creu de Sant Jordi és condecoració i 
emblema institucional al costat de les 
quatre barres i molt abans que l’estre-
lla o estel... Que no sé si s’inspira en 
L’estel de Natzaret, que ve a tomb del 
pessebre evocat des de temps imme-
morials en la nostra cultura fins que va 
assolir aquest títol preindependentis-
ta amb el llibret teatral de Ramon Pà-
mies i música de mossèn Miquel Fer-
rer, a principis del segle XX. Després 
van venir Els pastorets tan populars de 
Folch i Torres, i també els van recrear, 
entre d’altres, Jacint Verdaguer, Jo-
aquim Ruyra... i Josep Bargalló! Si ha-
gués de parlar de nadales necessitaria 
un llibre que es podria remuntar als 
tetragrames gregorians, recalar al 
Cançoner Popular de l’Avenç de 1909 
i acabar en Pau Riba i Marina Rossell. 

La nació catalana em sembla que 
deu molt a l’abat Oliba, que va parlar 
de Catalunya com a “pàtria” l’any de 
la picor preconstitucional del 1017, al 
funeral del comte Borrell. I difícil-
ment s’explicaria el patriotisme sen-
se Ripoll, Poblet i Montserrat, que ja 
es reivindicava tant des de tants an-
cestres que, quan Felip II va temptar 
una ocupació en tota regla, els mon-

jos de la Moreneta van agafar les ar-
mes. Encara el 1716 imposen abats 
virreis, fan dependre Montserrat de 
Valladolid i l’eximi Felip V va fer pre-
soner l’abat Benet de Sala, el va envi-
ar a l’exili i li va prohibir funerals car-
denalicis a Barcelona: “Feu llevar de 
damunt el cadafal els emblemes de la 
seva dignitat, interdigué l’oració fú-
nebre i arribà a impedir que el cele-
brant pronunciés el mot cardenal [el 
Papa el va distingir amb el principat 
eclesiàstic] en les oracions dites per 
al seu etern repòs”, cito Albareda. 

El Virolai de Verdaguer diferencia 
–en un himne litúrgic a la Mare de 
Déu– catalans d’espanyols, i ja he es-
merçat prou articles a explicar quina 
va ser la contribució de Montserrat 
en particular i de l’Església en gene-
ral en la lluita contra la dictadura i 
per les llibertats polítiques i nacio-
nals (vegeu “Els cristians que van re-
fer el catalanisme”, de la sèrie “Me-
mòria de la resistència antifranquis-
ta”). Però si l’estimat mossèn Salva-
dor Cabré ensenyava català al barri 
del Singuerlín de Santa Coloma de 
Gramenet amb la col·lecció de l’Avui 
que tenia enquadernada a la sagris-
tia! Al costat del nen Jesús. 

Agradi molt o poc, la nostra cultu-
ra, sí, la cultura catalana, està impreg-
nada de les tradicions cristianes –ep, 
que m’havia deixat el català de Llull 
i mossèn Cinto i el bisbe Torras i el 
cardenal Albareda i mossèn Ballarín 
i mossèn Gil i...–. I no he de passar per 
alt la gran família luterana que ha do-
cumentat i explicat amb excel·lència 
un dels màxims ideòlegs i impulsors 
de l’independentisme: Josep-Lluís 
Carod-Rovira, seva és la Història del 
protestantisme als Països Catalans. 
Reconèixer aquest fet cultural propi, 
que per Nadal ens cruspim en conce-
lebracions eucarístiques casolanes, 
no vol dir que es cregui o es deixi de 
creure ni cap intenció d’ofendre els 
que tenen altres fes o no en tenen cap. 
Diferenciar la fe de les tradicions i la 
cultura és bo; no s’entendrien ni Isra-
el ni Palestina sense YHVH i el Profe-
ta lligant els vímets de pàtries resis-
tents liderades per no creients, si no 
marxistes... Ni s’entendria la resis-
tència basca sense l’Església –dos ca-
pellans condemnats al Procés de Bur-
gos–, inspirats pel bisbe Makarios, 
que va lluitar per l’alliberament naci-
onal de Xipre, ni el republicanisme ir-
landès sense l’Església catòlica: jo ha-
via anat a missa amb Martin McGuin-
ness quan encara portava pistola com 
a comandant de l’IRA. 

Ara llumeneres institucionals han 
decidit no fer el pessebre al Parla-
ment en nom de laïcitats portades ad 
absurdum. A Perpinyà, un jutge ha 
sentenciat llevar el pessebre de 
l’ajuntament apel·lant a la laïcitat de 
la República, però veïns i municipi 
l’han mantingut emparant-se en la 
tradició catalana. Desconec si el 
lawfare acabarà empaquetant Laura 
Borràs també per liderar la iniciati-
va de plantar el pessebre en seu par-
lamentària, però sé que no li podran 
rebatre ni abatre la seva cultura. 

Post scriptum - Després de tortu-
ra i escarni, al nen del pessebre el va 
jutjar el Codi Penal de l’enemic im-
perialista i el va executar com a rei 
d’una nació sediciosa.

ANTONI BATISTA

PERIODISTA, DOCTOR EN CIÈNCIES  
DE LA COMUNICACIÓ I MÚSIC

Agradi molt o poc, la 
nostra cultura, sí, la 

cultura catalana, està 
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tradicions cristianes

DE FIT A FIT

ESCRIPTOR

Per Nadal, el 
Procés és venal

✒ Ha quedat clar que una part substantiva 
del discurs electoral de Pedro Sánchez con-
sistirà en valorar la seva gestió del conflicte 
entre Catalunya i Espanya (allò que ara conei-
xem com la carpeta catalana, i que antany va 
ser el problema catalán), en contraposició 
amb la que va fer el PP. “Què és millor, la si-
tuació a Catalunya el 2017 o avui?”, és una 
pregunta que ha deixat anar repetidament a 
Feijóo en els diversos enfrontaments que han 
tingut en les darreres setmanes: al Senat, al 
Congrés i a través de declaracions. La idea és 
que, on el PP va crispar i encendre el conflic-
te, el PSOE ha procedit a apagar-lo i a des-
muntar el circ de l’independentisme. El Pro-
cés s’ha acabat, l’independentisme ha estat 
vençut i no hi haurà referèndum d’autodeter-
minació, diguin el que diguin des d’ERC. A 
més, el regal de Nadal ha consistit en declarar 
que la taula de diàleg “ha culminat”, encara 
que molts, a la banda catalana, sostinguin que 
ni tan sols ha començat. La culminació ha 
consistit en les modificacions del Codi Penal 
relatives als delictes de sedició i malversació, 
fetes passar a empentes i rodolons i enmig 
d’una crisi institucional de la màxima grave-
tat, causada per un Tribunal Constitucional 
que actua com a poder de part (de part de la 
dreta nacionalista del PP i Vox) i no permet la 
seva pròpia renovació. Tanmateix, Sánchez 
considera que pot donar per acomplerts els 
compromisos adquirits amb els independen-
tistes, i que la negociació sobre qüestions que 
no comprometin la sobirania ni la unitat d’Es-
panya pot continuar tranquil·lament en se-
gon pla: no vol tornar a tractar la qüestió ca-
talana fins passades les múltiples cites elec-
torals, a les quals acudirà amb el missatge 
d’haver-la resolt. 

 
✒ És un missatge que és lògic que irriti la 
part catalana, però els partits independentis-
tes farien bé de preguntar-se (segurament ja 
ho fan, però no ens expliquen quines conclu-
sions en treuen) com és que el president es-
panyol pot anar fent tranquil·lament les afir-
macions que acabem d’esmentar. Perquè 
ERC s’hi han rendit o s’hi han venut, respon-
dran tot d’una els qui responen això sempre 
i en tots els casos. És possible, ves a saber. Pe-
rò tal vegada sigui perquè ningú surt a rebatre 
Sánchez a l’espai on s’ha instal·lat, que és el 
del centre. Entre la disputa que enfronta les 
formacions independentistes, fins al punt 
d’haver trencat el Govern de coalició i haver-
lo deixat en un Govern en minoria, i la bron-
ca permanent de la dreta espanyola, la idea 
que Sánchez es troba situat al centre del de-
bat polític i que representa el consens i la mo-
deració (en companyia, si de cas, d’uns socis 
de coalició, Unides Podem, amb qui també 
hauria complert amb l’aprovació de la llei 
trans) resulta relativament fàcil de vendre. I 
això és el que vendran els socialistes: enfront 
de l’extremisme i de la cridòria, Sánchez i el 
PSOE (i a Balears Francina Armengol, i a Ca-
talunya Salvador Illa i fins i tot Jaume Collbo-
ni) representen el sentit comú, la responsabi-
litat i un dia a dia de feina abnegada. I el Pro-
cés, per a qui el vulgui.

SEBASTIÀ ALZAMORA
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