
16.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 DOSSIER 



Sumari

El Vaticà reobre la investigació sobre Emanuela Orlandi 40 anys després 3
Ara , Edició: General Audiència: 98.000 Difusió: 16.110 Valor: 2.351€

La bomba contra Francesc del secretari de Benet XVI 4
El Punt Avui , Edició: GENERAL Audiència: 106.000 Difusió: 22.037 Valor: 3.384€

Disset morts pel cap baix en un atemptat contra una església de la República
Democràtica del Congo

5

vilaweb.cat Audiència: 1.083.017 Valor: 1.342€

I la Bíblia, què és? | M.R | Barcelona | Societat | El Punt Avui 6
elpuntavui.cat Audiència: 504.867 Valor: 869€

Un llibre explica com l'arrencament de les pintures de Santa Maria de Mur va
servir per salvar el romànic català

7

lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

Els tresors trobats durant les obres a l'església de Riudoms 9
tarragona21.com Audiència: 16.607 Valor: 482€

El papa pide mostrar cercanía a los ucranianos con ayuda y oración 12
lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

Jordi Curcó: Els pessebres no haurien de molestar ningú 13
La Mañana , Edició: General Audiència: 2.000 Difusió: 1.788 Valor: 110€

La Fundació Comtal recapta 17.000 € per repartir material escolar i roba a
infants vulnerables | Catalunya Religió

14

catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

Catalunya Música commemora els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a
Manresa amb cinc concerts del festival Espurnes Barroques

15

ccma.cat Audiència: 2.566.091 Valor: 3.181€

Càritas Urgell inaugura una botiga 'Moda Re-' a Guissona | Catalunya Religió 18
catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

Oficis de convent: Caputxins d'Igualada 20
regio7.cat Audiència: 405.493 Valor: 838€

Els millors pessebres del municipi del Morell ja tenen premi 21
El Vallenc , Edició: GENERAL Audiència: 14.000 Valor: 227€

Premis dels pessebristes lleidatans 22
El Segre en Català , Edició: Segre Català Audiència: 52.000 Difusió: 4.412 Valor: 726€

La coral Santa Maria d'Olesa de Montserrat canta «El conte de Nadal», de
Charles Dickens

23

Regió 7 , Edició: General Audiència: 28.000 Difusió: 4.972 Valor: 652€



Rila, el monasterio más sagrado de Bulgaria que está en un paraíso para
senderistas

24

lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

Religió, papes, ideologia i societat (I) 27
Ara , Edició: Balears Audiència: 98.000 Difusió: 16.110 Valor: 913€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES  

DESTACADES 



Mitjà: Ara

Publicat: 16/01/2023

Edició: General

Secció: INTERNACIONAL

Audiència: 98.000 Lectores

Difusió: 16.110 Ejemplares

Valor: 2.351€

internacional 
12 DILLUNS, 16 DE GENER DEL 2023 ara   

que el 13 de maig del 1981 va dispa-
rar contra el papa Wojtyla a la pla-
ça de Sant Pere de Roma. Després 
del magnicidi fallit, Agca va ser con-
demnat a cadena perpètua a Itàlia. 
Pocs dies després de la desaparició 
de l’adolescent, diverses trucades 
anònimes en van reivindicar el se-
grest i van exigir a canvi l’allibera-
ment del terrorista. Tot i això, no va 
ser fins a l’any 2000 quan va rebre 
l’indult del llavors president de la 
República, Carlo Azeglio Ciampi, i 
va ser extradit a Turquia. 

Altres teories suggerien que 
l’adolescent podia haver estat vícti-
ma d’una xarxa pedòfila darrere de 
la qual s’amagaven alts jerarques de 
l’Església. Així ho va defensar 
l’exorcista del Vaticà, el sacerdot 
Gabriel Amorth, que uns anys abans 
de morir va assegurar que Orlandi 
havia estat víctima d’“un crim de 
naturalesa sexual”. També es va es-
pecular amb la possibilitat que la 
noia hagués estat traslladada a un 
convent a l’estranger i mantinguda 
durant anys per la Santa Seu. 

La Fiscalia de Roma va investi-
gar sense èxit la presumpta relació 
de la desaparició de l’adolescent 
amb la Banda della Magliana, l’or-

ganització criminal que va sembrar 
el terror a la capital italiana fins als 
anys noranta. Algunes hipòtesis 
apuntaven que la jove podria haver 
estat segrestada per aquest grup 
mafiós per pressionar el Vaticà per 
tal que els restituís els diners que 
havien perdut amb la fallida del 
Banc Ambrosià, on havien invertit 
a través de l’Institut per a les Obres 
Religioses (IOR), el conegut com a 
Banc Vaticà.  

Restes mortals 
Durant anys es va creure que el cos 
de l’adolescent podria trobar-se a 
la basílica de Sant Apol·linar, a 
prop de l’escola de música on se la 
va veure per última vegada. La pis-
ta la va donar una trucada anònima 
a un programa de la televisió itali-
ana. “Mireu a la tomba de De Pedis 
i sabreu el favor que li va fer al car-
denal Poletti”. 

En aquest mateix temple estaven 
sepultades les restes mortals d’En-
rico De Pedis, àlies Renatino, un 
dels principals capos de la Banda 
della Magliana, que va aconseguir 
ser enterrat a la basílica tot i ser un 
reconegut criminal gràcies a la in-
termediació del cardenal Ugo Polet-

ti, aleshores vicari del papa Joan 
Pau II. Amb tot, quan el 2012 les au-
toritats vaticanes van accedir a ex-
humar la tomba del mafiós, no hi 
van trobar ni rastre d’Emanuela. 

L’última vegada que el Vaticà va 
seguir una presumpta pista per 
aclarir la desaparició de la jove va 
ser el 2018, quan va autoritzar 
l’obertura de les tombes de dues 
princeses alemanyes mortes al se-
gle XIX i enterrades al cementiri 
teutònic a l’interior dels murs vati-
cans. La família va rebre una carta 
anònima que suggeria que les restes 
de la noia podien trobar-se en un 
dels sepulcres, però quan els inves-
tigadors els van obrir no van trobar 
cap resta al seu interior, ni tan sols 
les de les nobles alemanyes. 

La família, que no ha perdut mai 
l’esperança de descobrir què va pas-
sar amb la noia, va rebre amb sor-
presa la decisió del Vaticà de reobrir 
el cas, però no manté grans esperan-
ces. “Si realment es fa amb la volun-
tat d’oferir justícia a l’Emanuela, 
podria durar molt poc –ha assegurat 
Pietro Orlandi, el germà de l’Ema-
nuela–. No cal fer investigacions 
gaire llargues perquè ells ja conei-
xen la veritat”.e

El Vaticà reobre la investigació sobre 
Emanuela Orlandi 40 anys després

La noia, de 15 anys i filla d’un funcionari de la Santa Seu, va desaparèixer misteriosament el 1983

Implicacions  
El cas ha 
esquitxat el 
Vaticà, la 
Màfia i els 
serveis 
secrets d’Itàlia

Petició 
La família 
de la noia ha 
demanat al 
Parlament 
que es faci 
càrrec del cas

ITÀLIA

La desaparició el 1983 d’Emanuela 
Orlandi, la filla de 15 anys d’un fun-
cionari de la Santa Seu proper al pa-
pa Joan Pau II, és un dels grans mis-
teris italians sense resoldre. Però la 
setmana passada, just després que la 
seva família demanés al Parlament 
que es fes càrrec del cas, el Vaticà va 
decidir reobrir la investigació. 

Han passat 40 anys des d’aque-
lla tarda del 22 de juny en què es va 
perdre la pista d’Emanuela Orlan-
di després que sortís d’una classe de 
música al conservatori de la plaça de 
Sant Apol·linar, al centre de Roma. 
La desaparició de la jove va esquit-
xar el Vaticà, la Màfia i fins i tot els 
serveis secrets transalpins, i ha es-
tat envoltada de nombrosos enig-
mes que la justícia italiana no ha 
aconseguit desxifrar fins ara. 

La hipòtesi del segrest 
Una de les primeres hipòtesis inves-
tigades apuntava al possible segrest 
de l’adolescent per part d’un grup 
criminal per demanar l’allibera-
ment d’Ali Agca, el terrorista turc 

ROMA
SORAYA MELGUIZO

Emanuela Orlandi va desaparèixer després de sortir d’una classe de música al conservatori de la plaça de Sant Apol·linar, al centre de Roma. EFE  
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“Que tingués un llibre a
punt per publicar-lo l’en-
demà de la mort de Rat-
zinger per esbombar-hi
draps bruts és una mostra
més de la misèria moral de
tants i tants integrants de
la cúria. I és un pèssim fa-
vor a la imatge del difunt.
Lamentable és poc”, deia,
aquesta setmana en una
piulada, l’editor de Frag-
menta, Ignasi Moreta, re-
ferint-se a les memòries de
Georg Gänswein, també
conegut com el George
Clooney del Vaticà. L’ar-
quebisbe alemany Gäns-
wein, secretari personal
del papa Benet XVI, no va
ni esperar que el cos del
pontífex emèrit fos calent
per començar a filtrar part
de les seves memòries,
Res més que la veritat. La
meva vida al costat de Be-
net XVI, que sortiran pu-
blicades a Itàlia aquesta
setmana i son com una
bomba contra Francesc.

Les memòries d’aquest
alt càrrec de la cúria que
sempre apareixia som-
rient són un retret contra
Francesc i demostren,
una vegada més, que al Va-
ticà les coses són més fo-
ques del que semblen i que
quan un cardenal o arque-
bisbe riu no vol dir que es-
tigui content.

L’origen de l’aversió que
demostra Gänswein vers
l’actual papa podria ser el
ressentiment pel fet que,
tot just després que Bergo-
glio fos escollit, el 2013, el
va apartar de les seves fun-
cions com a prefecte de la
Casa Pontifícia (sense
treure-li el títol, però) i el
va destinar a fer de secre-
tari i cuidador del papa
Ratzinger. “Em vaig que-
dar de pedra quan Fran-
cesc em va dir: «Vostè

seguirà sent prefecte, pe-
rò, a partir de demà, no
torni a la feina»”, diu en les
memòries. Va ser a partir
d’aleshores que l’arquebis-
be alemany va aparèixer
només al costat de Benet
XVI, acompanyant-lo a tot
arreu, aparentment feliç.
La processó anava per
dins, s’ha vist ara. Gäns-
wein diu que, disgustat
amb Francesc, li va expli-
car “aquest acomiada-
ment” a Benet XVI i que

aquest –sempre segons
aquestes memòries– hau-
ria pensat que Francesc
“no es fiava d’ell i el volia
tenir controlat”.

Fonts properes al Vaticà
tenen clar que aquest llibre
és una venjança que torna a
obrir el debat sobre els dos
models d’Església que re-
presenten un i altre papa i
els seus bàndols. L’arque-
bisbe diu que Benet XVI va
lamentar l’exhortació de
Francesc, Amoris laetitia,

que obre la porta a donar la
comunió als divorciats tor-
nats a casar i que admet les
“bondats”dels matrimonis
i les unions civils i que Be-
net XVI també es va disgus-
tar molt quan Francesc,
amb Traditionis custodes,
va renegar de la celebració
de la missa tradicional,
d’esquena als fidels i en lla-
tí, com es feia abans del
Concili Vaticà II i que Rat-
zinger havia tornat a per-
metre de celebrar durant el

seu mandat, fet que va do-
nar ales als catòlics més ul-
traconservadors i tancats
en pràctiques medievals.
En canvi, l’alemany passa
de puntetes pels Vatileaks i
per la desaparició de la ne-
na Emmanuela Orlandi,
que s’ha reobert, precisa-
ment, aquesta setmana.

Que Ratzinger i Bergo-
glio s’assemblen com un ou
a una castanya és evident,
però Francesc no hauria
pogut ser un papa refor-

mista sense la feina prèvia
del seu antecessor, que va
destapar la caixa dels trons
dels abusos sexuals dintre
l’Església, i Benet XVI no
hagués fet l’acte revolucio-
nari de dimitir. Ara, el qui
va ser el seu secretari i cui-
dador personal “lamenta”
que al voltant dels dos pa-
pes hi hagi seguidors i de-
tractors, diu que, en reali-
tat, “hi ha dues visions de
l’Església” i que “aquests
dos grups han creat una
tensió que ha tingut ressò
en qui no eren conscients
de les dinàmiques ecle-
sials”. Gänswein –a qui, re-
cordin, Benet XVI va en-
carregar que destruís to-
tes les seves cartes perso-
nals!– qüestiona la cordia-
litat i avinença que van re-
presentar els dos papes en
vida de Benet XVI i queda
el dubte de si Ratzinger
hauria estat fingint. El lli-
bre de Gänswein encara
no arriba a les llibreries ca-
talanes, ni en català ni en
castellà. Haurem d’espe-
rar per poder calibrar si
traspua tant verí que es
pot posar al costat del
d’Enric d’Anglaterra. ■

La bomba contra Francesc
del secretari de Benet XVI
MEMÒRIES · L’arquebisbe alemany Georg Gänswein publica un llibre en què manté que Ratzinger va lamentar moltes de les
decisions de l’actual papa RESSENTIMENT · L’autor retreu a Francesc que el fes fora de la feina i l’enviés a cuidar l’emèrit

Mireia Rourera
BARCELONA

Georg Gänswein acomiadant-se del papa Benet XVI, el dijous dia 5, quan es va fer el funeral al Vaticà ■ MASSIMO PERCOSSI/EFE
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Disset morts pel cap baix en un atemptat
contra una església de la República
Democràtica del Congo
Disset persones s’han mort i una vintena més han resultat ferides pel cap baix en un atemptat
amb bomba avui contra una església evangèlica de Kasindi, una localitat fronterera entre la
República Democràtica del Congo i Uganda, segons que ha informat el govern congolès, que
atribueix l’atac a les Forces Democràtiques Aliades (ADF).

El portaveu del comandament operatiu Sokola I de la regió de Kivu Nord, escenari de l’explosió,
el capità Anthony Mualushayi, ha confirmat la detenció d’un sospitós de nacionalitat kenyana.
“Els serveis de seguretat han pres el control del lloc després d’una explosió que va causar
diverses morts i danys materials. Els ferits estan sent evacuats a instal·lacions mèdiques”, ha
explicat el ministeri de Comunicació congolès. “S’estan fent investigacions per detectar l’origen
d’aquest acte terrorista”, ha afegit.

Les ADF és un grup ugandès creat a la dècada dels noranta especialment actiu a l’est de la
RDC i acusat de la matança de centenars de civils en aquesta zona del país. El grup va
travessar una escissió el 2019 després que Musa Baluku –sancionat per les Nacions Unides i
els Estats Units– jurés lleialtat al grup gihadista Estat Islàmic a l’Àfrica Central (ISCA), sota la
bandera del qual actua des d’aleshores. L’augment dels seus atacs a sòl ugandès i la
reclamació d’un atemptat contra la capital ugandesa, Kampala, va portar els dos països a llançar
operacions conjuntes a l’est de RDC

https://www.vilaweb.cat/noticies/disset-morts-cap-baix-atemptat-esglesia-republica-democratica-congo/
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I la Bíblia, què és? | M.R | Barcelona |
Societat | El Punt Avui
Del 22 al 28 de gener se celebrarà a les deu diòcesis catalanes la Setmana de la Bíblia,
patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i promoguda per l’Abadia de
Montserrat, l’Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret,
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i els mitjans de comunicació Ràdio Estel i Catalunya
Cristiana. El lema d’aquesta edició de la jornada, instituïda des de 2019 pel papa Francesc per
tal de ser celebrada el III Diumenge de l’any –enguany, el proper dia 22-, és Us anunciem allò
que hem vist i sentit (1 Jn 1,3).

Durant la Setmana de la Bíblia en moltes parròquies, escoles i comunitats cristianes
s’organitzen activitats orientades a fomentar la lectura i el coneixement de l’Escriptura,
“instrument fonamental en la revelació de Déu i en la relació del creient amb ell”, diuen els
organitzadors. Es poden consultar tots els actes programats –alguna dels quals necessiten
inscripció prèvia i d’altres es poden seguir a través de les xarxes– al web
www.setmanadelabiblia.cat.

Entre els actes més destacats hi ha, el diumenge 22 de gener a les 18.45h la celebració
solemne de Vespres des de Montserrat (que es pot veure en directe per
www.abadiamontserrat.cat/TV) i el mateix dia a les set de la tarda, una conferència del Dr.
Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, que farà la reflexió sobre Mateu:
comunicar l’Evangeli de Jesús, un acte que es podrà seguir a través del web
www.setmanadelabiblicat.cat.

Un altre acte destacat, que qui el vulgui seguir ho haurà de fer a través de streaming (a
www.setmanadelabiblia.cat) serà una reflexió L’Evangeli de Mateu: germans i germanes a
l’escolta de Jesús, el Mestre, a càrrec del carmelita Agustí Borrell, que xerrarà des de Roma, on
viu.

El dimarts 24 de gener, a les 18.30h hi haurà una Meditació biblicoteològica La Sagrada
Família: un santuari dins la ciutat, a càrrec del Dr. Armand Puig i Tàrrech. En aquest acte, que es
pot seguir en directe des de la Cripta de la Sagrada Família, hi haurà intervencions musicals a
l’orgue a càrrec de Juan de la Rubia. Cal inscripció prèvia.

https://elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2242338-i-la-biblia-que-es.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTES LES 

NOTÍCIES 



Mitjà: lavanguardia.com

Publicat: 16/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 31.047.192
Lectores

Valor: 38.498€

URL: https://www.lavanguardia.com/local/pirineos/20230116/86...

Un llibre explica com l'arrencament de les
pintures de Santa Maria de Mur va servir per
salvar el romànic català
ACN Castell de Mur - 'Mur al Descobert' (Bresca Editorial) explica l'arrencament de les pintures
romàniques de Santa Maria de Mur, al Pallars Jussà, que va servir per salvar el romànic català.
Les pintures es van arrencar l'any 1919 i van anar a parar al Museum of Fine Arts de Boston on
romanen des del 1921. Lorena Farràs, autora del llibre, ha explicat que és a través dels seus
protagonistes; l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el president de la Mancomunitat Enric
Prat de la Riba o el col·leccionista Lluís Plandiura, que s'expliquen els fets. Uns fets que van
posar de manifest la importància i vulnerabilitat de l'art romànic. La Mancomunitat va arrencar la
resta de pintures romàniques per salvaguardar-les al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Per Farràs, l'arrencament de les pintures de Mur va ser "la guspira" en la preservació i protecció
per salvar l'art a Catalunya. "El cas de Mur va posar en alerta els governants de l'època, que van
decidir arrencar i traslladar a Barcelona les pintures romàniques més importants del Pirineu amb
l'objectiu d'evitar més casos com el de Mur", ha afirmat l'autora.

En el cas de Mur va ser el rector de la canònica de Mur qui va vendre les pintures. Segons recull
el llibre, el rector conta que a principis del segle XX la canònica estava mig abandonada en una
parròquia amb dificultats econòmiques. És per això que al mossèn no li va semblar una mala
proposta arreglar la teulada a canvi d'unes pintures poc valorades pels feligresos i oblidades
darrere d'un retaule i les va acabar venent per 7.500 pessetes.

Al llibre hi ha anècdotes com que es van vendre per aquest preu relativament baix i les va
adquirir el Museum of Fine Arts de Boston per 92.100 dòlars fa cent anys es detallen al llibre
o que el col·leccionista d'art Plandiula (per fer arrencar les pintures de Mur i vendre-les
posteriorment) i la Mancomunitat (per arrencar i salvaguardar les pintures de la resta del Pirineu)
van utilitzar els mateixos tècnics italians liderats per Franco Steffanoni.

Entre els protagonistes que narren la història de l'arrencament de les pintures tenen un paper
rellevant Antoni Mir Casases, el primer a donar a conèixer les pintures; el mossèn Farràs, qui
explica que es va vendre el mural per reparar el sostre de la canònica; Franco Steffanoni, un
dels tècnics italians que dominava la tècnica de l'strappo i va vindre expressament des de
Bèrgam per practicar l'arrencament; el col·leccionista Lluís Plandiura que aprofitant el buit legal
del moment, va ser qui va comprar les pintures.

Al municipi de Castell de Mur l'arrencament de les pintures encara és un tema molt viu entre els
seus veïns i recorden haver sentit moltes històries relacionades amb les pintures com que
després de ser comprades per Lluís Plandiura i d'estar dos anys a la seva casa/museu del Born
de Barcelona, les pintures es van traslladar a Nova York on es van subhastar. Farràs ha afirmat
que no han trobat cap indici d'aquesta subhasta.

Altres veïns recorden que la canalla dels pobles tiraven pedres als personatges de les pintures,
anomenats pels nens "ninots" per la impressió i por que els feien, fets que tampoc s'han pogut
corroborar, ha afirmat l'autora.

https://www.lavanguardia.com/local/pirineos/20230116/8685295/llibre-explica-com-l-arrencament-les-pintures-santa-maria-mur-servir-per-salvar-romanic-catala.html


Toc d'alerta per salvar el Romànic Català

Les pintures romàniques de l'absis de la Canònica de Santa Maria de Mur, del segle XII, van ser
arrancades i venudes per no tornar mai més, però aquests fets van servir d'alerta a la
Mancomunitat. Enric Prat de la Riba va posar en marxa la Campanya de Salvament del
Romànic Català, en el marc de la qual els frescos de les esglésies del Pirineu van ser arrencats
i dipositats a l'actual Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). És precisament gràcies a
aquesta campanya que el MNAC compta amb una de les millors col·leccions de pintura mural
romànica del món, ha sentenciat Lorena Farràs.

Per Enric Prat de la Riba "salvar l'art romànic pirinenc" va ser "un dels objectius fonamentals de
la política cultural de la Mancomunitat".

La mostra 'Mur al descobert'

'Mur al descobert' es tracta d'una obra de caràcter divulgatiu que, per primera vegada, narra els
fets ocorreguts de la mà d'una autora i una editorial pallareses. Parteix de l'exposició 'Mur al
Descobert', de qui pren el títol, que va ser duta a terme en el marc dels actes organitzats amb
motiu del centenari de l'arrencament de les pintures.
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Els tresors trobats durant les obres a l’església de Riudoms | Tots21 |
Notícies de Tarragona, Reus, Tarragonés i Baix Camp

http://diaridigital.tarragona21.com/els-tresors-trobats-durant-les-obres-a-lesglesia-de-riudoms/


Algunes de les sepultures trobades. Foto: Cedida

Les obres que s’estan duent a terme a l’església de Sant Jaume de Riudoms han tret a la llum alguns tresors molt preuats per a la documentació de la
història d’aquest poble del Baix Camp. En la segona fase dels treballs, la corresponent a tot el conjunt de paviments, s’han trobat vasos funeraris, tombes i
una cripta, tot del segle XVI, que, un cop restaurats, donaran un valor incalculable al conjunt.

Després d’arrencar el paviment i fer una excavació en extensió, s’ha trobat un conjunt de sepultures que corresponen a cadascun dels gremis que tenien
per referència cada una de les capelles laterals. A la part central s’han descobert també diverses sepultures, gairebé totes individuals, i al presbiteri una
altra, aquesta, per les seves característiques, d’algun personatge emblemàtic del moment.

Tots els treballs estan supervisats pel Departament de Cultura de la Generalitat, que documentarà totes les troballes abans de tornar a posar el paviment a
sobre. El projecte preveu refer tot el terra amb l’esperit del Renaixement per mantenir l’estètica original.

L’alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, explica que «hi haurà alguna làpida d’accés al vasos funeraris que s’han trobat, als que estan al mateix nivell de terra.
Els que quedin per sota es taparan, però s’indicarà d’alguna manera que allà estan les sepultures». Per a Pedret, les troballes «són extraordinàries i ens
permetran documentar allò que els veïns i veïnes del poble ja ens havien explicat, però que no es podia documentar perquè no havíem vist».



Imatge de les màquines treballant a l’interior de l’església de Sant Jaume de Riudoms. Foto: Cedida

Els treballs van començar al mes d’agost i han patit retards precisament per haver trobat aquestes sepultures. Segons l’alcalde, «abans de l’estiu les obres
estaran enllestides».

Durant tots aquests mesos, l’Ajuntament i la parròquia han buscat espais alternatiius per celebrar els actes que es duien a terme a l’església. Les misses
diàries, amb menys afluència de públic, s’estan celebrant a la capella de la Verge Maria, de titularitat municipal. Pel que fa a les celebracions del cap de
setmana i els funerals, es fan a l’ermita de Sant Antoni i els actes de Nadal s’han dut a terme al gimnàs de l’escola Beat Bonaventura.

V.Tapias
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El papa pide mostrar cercanía a los
ucranianos con ayuda y oración
Ciudad del Vaticano, 15 ene (EFE).- El papa Francisco instó este domingo a no olvidar a los
ucranianos y a mostrarles cercanía con "nuestros sentimientos, ayuda y oración", en un nuevo
llamamiento sobre la guerra al final del rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.

"No olvidemos el martirizado pueblo ucraniano, que sufre tanto. Mostrémonos cerca de ellos con
nuestros sentimientos, ayuda y oración", dijo Francisco al concluir el ángelus.

El nuevo llamamiento del papa Francisco se produce después de la oleada de ataques rusos el
sábado en varias regiones ucranianas que dejó al menos 26 muertos y 81 heridos, según
informó hoy Kyrylo Tymoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente.

Por otra parte, Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky,
afirmó en una entrevista en el canal italiano Skytg24´: "Creo que ha llegado el momento de que
el papa visite Ucrania y así dar una señal muy clara de que es Rusia la que debe detener lo que
ha iniciado".

"Agradecemos todas las iniciativas de paz, incluidas las presentadas por el papa. Creo que
Rusia debe detener la guerra, depende de ellos detener el conflicto: están matando civiles,
destruyendo nuestra infraestructura", añadió y explicó que ha mantenido contactos con el
secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin. EFE

ccg/ig

(foto)

https://www.lavanguardia.com/vida/20230115/8684408/papa-pide-mostrar-cercania-ucranianos-ayuda-oracion.html
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La cloenda del Cicle de Nadal 
omple la nau central de la Seu 
amb els premis als pressebristes
L’acte va incloure també la representació de diverses escenes 
de l’obra ‘Els Pastorets’ a càrrec de l’agrupació de teatre TOAR
L’Agrupació Ilerdenca de 
Pessebristes, per tercer any 
consecutiu, va celebrar ahir 
al matí a la nau central de la 
Seu Vella, que es va omplir 
de gom a gom, l’acte de 
Cloenda del Cicle de Nadal 
2022.

Lleida
REDACCIÓ

El president de l’entitat, Jordi Cur-
có va felicitar als 180 concursants 
que han concorregut als dos con-
cursos de pessebres convocats 
per l’entitat. Va voler destacar 
que “mai havíem tingut una tant 
alta xifra de participants i amb 
pessebres de gran qualitat artís-
tica”. També va referir-se al que 
és i significa el pessebre: “Una re-
presentació artística i plàstica del 
Naixement de Jesús, que no hau-
ria de molestar a ningú, perquè 
forma part de la nostra identitat 
essent com és a casa nostra his-
tòria, tradició i cultura popular”.

Per la seva banda, el bisbe 
de Lleida, Salvador Giménez, va 
agrair a l’Agrupació el seu treball 
i esforç per conservar i promou-
re el pessebrisme a Lleida, alhora 
que va convidar tots a anar més 
enllà de contemplar el pessebre, 
solament com una tradició po-
pular: “Quan mirem el pessebre, 

recordeu qui és el nen que neix”. 
El regidor de Cultura de la Paeria 
Jaume Rutllant, va felicitar també 
els pessebristes per la seva bona 
tasca i va agrair l’esforç de tots els 
que havien pujat a  la Seu Vella: 
“En un matí fred i amb boira, per 
enaltir el pessebre com una ex-
pressió de cultura popular, amb 
una missatge d’austeritat”. Tot se-
guit es va iniciar el lliurament de 

premis i guardons, que en primer 
lloc fou pel centenar de partici-
pants en la 47 edició del Concurs 
Infantil i Juvenil de Pessebres. Cal 
destacar en aquests el premi al 
millor diorama infantil i juvenil, 
que va rebre Joel Masip, així com 
el Premi de la Paeria al millor pes-
sebre imaginatiu i innovador, que 
va recollir Nil Romero Freixanet, 
tots dos del col·legi Episcopal, 

centre va rebre alhora la placa 
de la Diputació, per la seva millor 
aportació al Concurs.

Pel que fa a la 88 edició del 
Concurs de Pessebres, van lliu-
rar-se els primers premis, els ac-
cèssits i mencions honorífiques 
als 80 concursants que havien 
inscrit el seu pessebre, en algun 
dels 11 grups de la convocatòria. 
Entre altres, van rebre el Primer 

Premi el pessebre monumental 
de la parròquia de Sant Pau de la 
Mariola, del qual n’és el seu autor 
el Mestre Pessebrista Virgilio del 
Olmo; el pessebre monumental 
del centre Reto a la Esperanza; 
el pessebre monumental del Col-
lectiu Cultural Cappont o el del 
col·legi Arabell. Van rebre un re-
coneixement especial el Pessebre 

d’Aitona i el Pessebre Vivent de la 
parròquia de Sant Joan de Lleida. 
Així mateix, van rebre també el 
seu guardó el mestre pessebrista 
Josep Figueres, pel pessebre del 
Peu del Romeu;  Albert Bertran 
pel pessebre col·locat a Montser-
rat i Jordi Mestre, pel pessebre 
instal·lat a la Paeria, que fou tras-
lladat per l’ocasió a  la Seu Vella. 
L’acte va cloure amb diverses es-
cenes de l’obra Els Pastorets, de 
Lluís Millet, a càrrec de l’Agrupa-
ció Teatral TOAR.

Jordi Curcó: 
“Els pessebres 
no haurien de 

molestar ningú”

FOTO: Jordi Curcó / ‘Els Pastorets’, de Lluís Millet, es van poder veure a la Seu Vella per primera vegada

DILLUNS 16 DE GENER DE 2023 | CULTURA 29

Pol. Ind. “El Segre”  

C/ Mineria, 20 

25191 - Lleida

973 18 42 96

Limpieza de DPF/FAP
TU COCHE COMO EL PRIMER DÍA

LIMPIEZA CON ADITIVOS
Sin necesidad de desmontar el DPF/FAP
del vehículo, actuación sobre el propio vehículo.

La falta de potencia y el aumento 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción parcial de un FAP.

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

NIVEL OBSTRUCCIÓN /    AFECTACIÓN

POTENCIA

POTENCIA

POTENCIA

20%

40%

70%
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La Fundació Comtal recapta 17.000 € per
repartir material escolar i roba a infants
vulnerables | Catalunya Religió
Fundació Comtal Durant la campanya de Nadal, més de 250 infants i adolescents han rebut
material escolar i roba gràcies als 17.000 € recaptats per la Fundació Comtal, organització de La
Salle Catalunya. 

L'objectiu de la campanya, segons expliquen des de la Fundació Comtal, ha estat millorar la
qualitat de vida i garantir l'acompanyament i el benestar emocional dels 251 infants i
adolescents en situació vulnerable.

Els diners de la Fundació Comtal s'han destinat també a material d'higiene, alimentació i a
suport psicològic

Concretament, la fundació ha repartit 96 kg de material escolar i 14 kg de roba. Amb els 17.000 €
recaptats també s'ha fet realitat els desitjos de Nadal dels infants amb 123 regals i s'han
organitzat sortides lúdiques perquè poguessin "alliberar tensions acumulades" i gaudir del
temps lliure. 

Finalment, han garantit les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene recollint 1.437
kg d’aliments perdurables i d’higiene que ja gaudeixen infants i joves de l’àrea residencial de
l’entitat.

Els diners també serviran per treballar competències emocionals perquè els infants puguin
"enfortir la seva resiliència, créixer, i desenvolupar-se de forma saludable" a través de
l’artteràpia, la musicoteràpia i el suport psicològic. 

La campanya ha estat un èxit gràcies a la implicació de 25 empreses, escoles, organitzacions
solidàries i de 26 persones donants i col·laboradores amb la fundació i a través
de miganodearena.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/fundacio-comtal-recapta-17000-eu-repartir-material
https://comtal.org/un-nadal-mes-garantint-el-dret-a-la-salut/
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Catalunya Música commemora els 500 anys
de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa
amb cinc concerts del festival Espurnes
Barroques
Cinc-cents anys més tard del pas d'Ignasi de Loiola per Manresa, la cinquena edició del festival
Espurnes Barroques es fa ressò d'aquella efemèride, amb el lema "Llum barroca" que vol
convocar l'experiència transformadora d'aquell pelegrí, fent homenatge tant a la ciutat que el va
acollir com a la companyia que va fundar.  

En el concert "Ignasi de Loiola. Vocació, èxode i èxtasi", Jordi Savall, la Capella Reial de
Catalunya i Hespèrion XXI faran un recorregut musical per la vida de Sant Ignasi: una vida de
transformació marcada per la profunda experiència que va tenir a la riba del Cardener.  

El violinista Barry Sargent i l'Ensemble Tramuntana presentaran el programa "Bach a la cova",
un concert itinerant pels voltants de la cova on Ignasi de Loiola va passar hores i hores
meditant.  

En la seva expansió cap a Occident, els jesuïtes van arribar a Bolívia. I allà van fundar missions
plenes de música. Els hereus directes d'aquelles reduccions jesuítiques són els integrants de
l'Ensemble Moxos, que ens oferiran el programa "Majara'iwa  Resplendor", músiques
autòctones plenes de color.  

El jesuïta toscà Domenico Zipoli va completar l'òpera oratori "San Ignacio de Loyola" el 1726.
El grup canari Las Hespérides ens l'oferirà des del Sagrat Cor, el temple barceloní que custodia
l'espasa que el cavaller Ignasi de Loiola va deixar a Montserrat abans d'emprendre la vida de
pelegrí.  

El recorregut ignasià acaba a l'antiga església dels Jesuïtes de Cervera per sentir el concert
"Japó: tornada i anada", una recreació del viatge de Sant Francesc Xavier cap al país del sol
ixent. Horacio Curti, Santi Mirón i Àngel Farraldo faran dialogar el shakuhachi (una flauta
japonesa) i la vihuela d'arc amb la música electrònica.  

Aquest és el detall dels enregistraments que Catalunya Música oferirà del 16 al 20 de gener, a la
franja de les vuit del vespre, en aquesta setmana temàtica presentada per Eulàlia Benito i
Ardèvol.  

Dilluns 16 de gener del 2023  

"Ignasi de Loiola. Vocació, èxode i èxtasi"  

Pedro Escobar: ''Virgen bendita sin par'', vilancet n. 416 del Cancionero Musical de Palacio.
Anònim: ''Lealtat, ¡o lealtat!'', fantasia. Heinrich Isaac: ''O Welt! Ich muß dich lassen'', coral
(adaptació de Martí Luter). Juán Ponce: ''Francia, cuenta tu ganancia'', vilancet n. 443 del
Cancionero Musical de Palacio. Anònim (s. XIV): ''Imperayritz de la ciutat joyosa'', virelai n. 9 del
Llibre Vermell de Montserrat. Christopher Tye: ''Lawdes Deo'', fantasia. Tomás Luis de Victoria:

https://www.ccma.cat/premsa/catalunya-musica-commemora-els-500-anys-de-lestada-dignasi-de-loiola-a-manresa-amb-cinc-concerts-del-festival-espurnes-barroques/nota-de-premsa/3206403/


''Jerusalem, convertete ad Dominum'', lamentatio. Heinrich Isaac: ''Christ ist erstanden'', motet.
Claudin de Sermisy: ''Benedic anima mea'', salm 103. Anònim: ''Paduana del Re'' per a conjunt
instrumental. Anònim (s. XV): ''Adoramus te'', himne n. 4 del Cancionero Musical de Palacio.
Tomás Luis de Victoria: ''Popule meus'', improperia. Girolamo Parabosco: ''De pacem domine'',
ricercare XIV. Anònim: ''Ave Maria''. Cristóbal de Morales: ''Circumdederunt me'', motet. Joan
Pau Pujol: ''Deus tuorum militum'', himne. Joan Baptista Cabanilles: ''Tiento de Pange, lingua'',
himne.  

La Capella Reial de Catalunya.  

Enregistrat per Catalunya Música el diumenge 3 d'abril del 2022.  

Basílica de La Seu. Manresa.  

Dimarts 17 de gener del 2023  

Johann Sebastian Bach: Suite per a violoncel n. 5 en do m, BWV 1011. Suite francesa n. 5 en
Sol, BWV 816. ''Xacona'' de la Partita n. 2 en re m, BWV 1004. Sonata per a violí i baix continu
en mi m, BWV 1023. Sonata per a violí i baix continu en Sol, BWV 1021.  

Barry Lee Sargent, violí. Marc Alomar, violoncel. Pedro Aguiló, orgue. Pedro Aguiló, clavecí.  

Enregistrat per Catalunya Música el diumenge 22 de maig del 2022.  

La Cova de Sant Ignasi. Manresa.  

Dimecres 18 de gener del 2023  

XXII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DE TIANA "TIANA ANTICA"  

"Ensamble Moxos: Majara'Iwa-Resplandor"  

Domenico Zipoli: Sonata trio II. Raquel Maldonado: Misa Moxeña. Anònim: ''Canto de Carnaval''.
Raquel Maldonado: ''Viurisamure María''. Anònim: ''Dulce Jesús Mío''. ''Verso de Navidad 1''.
''Verso a San Antonio''. ''Ara Vale''. ''Velorio''. ''El Carnavalito''.  

Enregistrat per Catalunya Música el dissabte 4 de juny del 2022.  

Casal de Tiana (Sala Albéniz). Tiana (Barcelona).  

Dijous 19 de gener del 2023  

"Sant Ignasi de Loiola de Domenico Zipoli"  

Domenico Zipoli: ''San Ignacio de Loyola'', òpera en dos actes.  

Magdalena Padilla, soprano (San Ignacio de Loyola). Isabel Álvarez, soprano (San Francisco
Javier). Víctor Ramírez, contratenor (Demonio).  

Enregistrat per Catalunya Música el diumenge 15 de maig del 2022.  

Església del Sagrat Cor. Barcelona.  



Divendres 20 de gener del 2023  

Improvisació: ''Tornada'', per a shakuhachi, viola d'arc i electrònica. Diego Ortiz: ''Ricercata
quarta a violon solo'', per a viola d'arc. Tradicional japonesa: ''Shika no tone'', Honkyoku. Diego
Ortiz: ''Recercada segunda sobre un tenor italiano'', per a viola d'arc, ''Recercada primera sobre
canto llano'', per a viola d'arc. Josep Maria Guix: ''I no només el vent'', per a shakuhachi. Diego
Ortiz: ''Recercada prima sobre doulce memoire'', per a viola d'arc. Tradicional japonesa: ''Tsuru
no sugomori'', Honkyoku. Diego Ortiz: ''Recercada segunda sobre canto llano'', per a viola d'arc,
''Recercada quinta sobre un tenor italiano'', per a viola d'arc. Tradicional japonesa:
''Honshirabe'', Honkyoku. Diego Ortiz: ''Recercada tercera a violon solo'', per a viola d'arc.
Improvisació: ''Anada'', per a shakuhachi, viola d'arc i electrònica.  

Horacio Curti, shakuhachi. Santi Mirón, viola d'arc. Ángel Faraldo, electrònica.  

Enregistrat per Catalunya Música el diumenge 12 de juny del 2022.  

Auditori Municipal. Cervera.  

Aquests concerts estaran disponibles durant un mes després de la seva emissió a la web de
Catalunya Música.  

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-musica/concerts/
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Càritas Urgell inaugura una botiga 'Moda
Re-' a Guissona | Catalunya Religió
BISBAT D'URGELLEl grup Grapats, l’empresa d'Inserció de Càritas d’Urgell que inclou un
Centre Especial de Treball (CET) i l’empresa d’inserció laboral Nougrapats, ha inaugurat aquest
dijous 12 de gener una nova botiga de 'Moda Re-' a Guissona.  L'objectiu principal de l'obertura
és promoure l'economia circular a partir del reciclatge del tèxtil, a través de generar llocs de
treball d'inserció per a persones amb risc d'exclusió social.

El bisbe d'Urgell i president de Càritas Urgell, Joan-Enric Vives, ha fet la benedicció de la nova
botiga de 'Moda Re-' a Guissona. És la quarta botiga d'aquestes característiques que el grup
Grapats obre a la província i està situada al carrer Ametllers número 3 del municipi de la
Segarra, en un indret cèntric i amb bona accessibilitat.

L’acte d’inauguració i benedicció s'ha dut a terme amb l’assistència del president de Càritas
Espanya, Manuel Bretón; el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig; el president de
Moda-re, el director-voluntari de Càritas Urgell, el delegat episcopal de Càritas Urgell, el rector
de la parròquia de Guissona, l’alcalde de la població de Guissona i d’altres autoritats locals i
dues diputades de la Diputació de Lleida.

El director de Càritas Urgell, Josep Casanova, ha valorat l’esforç de Càritas a l’hora de posar
en marxa aquest tipus de projectes a causa de la conjuntura social. Casanova també ha
destacat que el més important és que “tenen vocació de comunitat i estan oberts a tothom: a
consumidors responsables, a voluntaris i a institucions”. També han parlat l’alcalde de
Guissona, Jaume Ars; la diputada Mercè Carulla i els presidents de 'Moda Re-', Albert
Alberich, i de Càritas Espanya, Manuel Bretón. 

"75 anys d'amor als altres"

Abans de l'acte de benedicció, l'acte ha conclòs amb el parlament del bisbe d'Urgell i president
de Càritas Urgell, Joan-Enric Vives. L'arquebisbe ha felicitat el poble de Guissona, a través del
seu alcalde, per la seva capacitat acollidora que ha permès donar aixopluc a moltes famílies
ucraïneses que es van refugiar a Guissona fugint de la guerra.

Vives en el seu parlament ha destacat com enguany s'han complert els 75 anys de Càritas, i ha
recordat les paraules del Papa: "75 d'anys d'amor als altres". L'arquebisbe també ha parlat de la
població de Guissona: "És una població amb més de 50% d'emigrants, la població amb més
estrangers de tot Catalunya, de moltes comunitats, i això és un signe de la bona acollida que tots
els habitants han sabut donar a les persones nouvingudes". 

Reciclar, reutilitzar i reocupar

La nova instal·lació es tracta d'un establiment que disposa de 130 metres quadrats d'exposició
on es pot trobar roba per a totes les edats, complements de moda, calçat i parament de la llar,
però també articles de decoració i joguines, estris de cuina o complements esportius.

Les botigues 'Moda Re-' són un projecte liderat per Càritas Espanya. Aquest projecte aposta per
transformar el model de reciclatge de roba per un una gestió d'economia circular, solidària i

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-urgell-inaugura-botiga-moda-re-guissona
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/mes-noticies/895-noticies-2021-urgell/12866-s-inaugura-la-botiga-de-moda-re-de-caritas-urgell-a-guissona
https://www.grapats.com/


sostenible basada en criteris ètics i capaços de generar ocupació d'inserció a persones amb
situació d'exclusió social. És aquest el motiu del seu nom 'Moda Re-', que cerca valorar la
importància de reciclar, reutilitzar, reconstruir, reocupar i reiniciar biografies de persones en
situació de risc d'exclusió.

En aquest sentit la finalitat és doble. Per una banda, l'acollida i formació de persones per
posteriorment poder inserir-les a empreses ordinàries del territori, i, per altra banda, la viabilitat
econòmica del projecte laboral.
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Oficis de convent: Caputxins d'Igualada -
Regió7
«Oficis de convent: caputxins d Igualada» és el títol de l exposició que, del 12 al 29 de gener de
2023, ocuparà La Sala, sala municipal d exposicions. Vol ser l aportació dels frares caputxins a
les recents celebracions d Igualada com a capital cultural catalana.

La vida religiosa dins el recinte conventual implica un ventall de tasques i oficis que sostenen la
seva quotidianitat: el porter que obre la porta, el campaner que avisa pels actes de comunitat, el
sagristà que prepara les celebracions, el setmaner que dirigeix la pregària, el bibliotecari que
ordena els llibres, l arxiver que guarda la documentació, el jardiner que rega les plantes, l hortolà
que recull les hortalisses, l infermer que atén els frares malalts, el cuiner que fa bullir l olla, el
refitoler que para taula, el sastre que cus els hàbits.

L exposició esdevé un viatge a la cultura religiosa dels frares a través dels esmentats oficis,
explicats a partir dels espais conventuals on es realitzen, amb fotografies de Joan Solé, textos
extrets de l obra de Sant Francesc i les constitucions caputxines, i amb estris representatius de
cada ofici.

Aquests oficis volen encarnar en el nostre temps les paraules de Sant Francesc d Assís: Jo
treballava amb les meves mans, i vull treballar, i vull fermament que els altres frares treballin en
una feina que s adigui a l honestedat. (Testament de sant Francesc 20).

https://www.regio7.cat/oci/agenda/oficis-convent-caputxins-digualada-81173652.html
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Diverses imatges de la tradicional cavalcada i recepció Reis Mags d’Orient a la Pobla. FOTOS: CEDIDES

REIS. Els carrers es van omplir de gom a gom des de l’inici de la cavalcada fins a la carpa dels jardins del pavelló

Els pobletans i pobletanes donen una molt bona 
acollida a Ses Majestats els Reis d’Orient

CONCURS DE PESSEBRES. Els afortunats de la segona edició han estat M. Àngel Aubia, M. Pilar Giner i Abril i Matías i Maria Trejo

Els millors pessebres del municipi del Morell ja tenen premi 

 Tots els partici-
pants poden re-
collir un obsequi 
a les oficines del 
Centre Cultural

Redacció II EL MORELL

Els membres de 
l’Ajuntament del Morell 

 Es va fer el tra-
dicional discurs i 
lliurament de les 
claus de la ciutat 

Redacció II LA POBLA

Els veïns i veïnes de la 
Pobla de Mafumet van ce-
lebrar amb molta expecta-
ció i il·lusió la Nit de Reis, 
amb l’arribada de Ses Ma-
jestats acompanyants pels 
patges reials al municipi.

L’esdeveniment es 
va desenvolupar enmig 
d’una gran participa-
ció social, amb tots els 
carrers i espais públics 
plens de gom a gom, des 
de l’inici de la cavalcada 
fins al punt habilitat per 

van lliurar, aquest passat 
dissabte, els premis del 
segon concurs de pesse-
bres del municipi. Així, 
l’alcalde, Eloi Calbet, i les 
dues regidores de l’àrea 
de Cultura i Festes, Mò-
nica Casas i M. Jesús 
Valldosera, van visitar 
personalment els tres 
pessebres guanyadors. El 

endut M. Pilar Giner Vi-
larrubí, amb un pessebre 
ple de detalls que ocupa 
un lloc preferent al seu 
menjador, amb el seu cel 
estrellat, els seus llums, 
el seu riu i els elements 
més tradicionals. Final-
ment, el tercer premi ha 
reconegut el pessebre 
de la família Trejo Ruiz, 

primer premi ha estat per 
a M. Àngels Aubia Martí. 
que a casa seva ha muntat 
un espectacular pessebre 
on fins i tot hi havia una 
representació a escala 
d’alguns indrets emble-
màtics del Morell, com la 
parròquia de Sant Martí o 
la plaça de la Font.

El segon premi se l’ha 

en què es nota la mà de 
l’Abril, el Matías i la Ma-
ria, també amb les seves 
estrelles i casetes.

“La ciutadania ha tor-
nat a respondre molt bé, i 
el concurs ens ha permès 
entrar a les cases de mo-
rellenques i morellencs 
que viuen intensament 
aquestes festes”, desta-

quen les dues regidores. 
De fet, pràcticament una 
quinzena de persones van 
penjar a les xarxes soci-
als els seus pessebres per 
compartir-los amb tot el 
municipi. Tal com es va 
fer en la primera edició, 
tots els participants són 
obsequiats amb un petit 
detall.

Moment del lliurament de guardons als tres primers classificats del concurs de pessebres morellenc. FOTOS: CEDIDES

a la recepció i parlament 
de Ses Majestats, que va 
tenir lloc a la carpa dels 
jardins del pavelló.

 Com de costum, el 
consistori va rebre Ses 
Majestats i els van acom-
panyar al balcó del pave-
lló, des d’on els Reis Mags 
van oferir parlaments 
lloant l’ambient i la il-
luminació nadalenca del 
poble, així com la bona 
acollida rebuda per part 
de tots els pobletans i po-
bletanes.

 L’alcalde, Joan M. 
Sardà, els va lliurar la 
clau de la ciutat, amb la 
qual els Reis d’Orient 
van poder accedir a totes 
les llars pobletanes per 
deixar-hi els merescuts 
regals.
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HORÒSCOP

Visita a la ‘domus’ romana que hi ha a sota 
de l’Auditori Enric Granados de Lleida
La Paeria va organitzar ahir les primeres visites guiades 
de l’any de la iniciativa Diumenges d’Arqueologia. Es va 
visitar les restes d’una domus romana, situada sota l’Au-
ditori Municipal Enric Granados, del segle II dC.

PAERIA

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Castelldans acull la presentació  
del nou poemari d’Enric Gorgues
Castelldans va acollir dissabte la presentació del nou 
poemari d’Enric Gorgues, de Cervià. Anna Rufié, poeta 
de les Borges, va presentar l’acte, que també va comptar 
amb els artistes Marta Flotats, Laura Valls i Marc Mateu.

Aitona celebra la primera edició 
d’Emboira’t en el marc de Sant Antoni
Aitona va celebrar ahir la primera edició d’Emboira’t en 
el marc de la festivitat de Sant Antoni. Hi va haver un 
esmorzar popular, una caminada, missa i la benedicció 
dels pans de Sant Antoni –un nou producte– i les mascotes.

AJUNTAMENT D’AITONA

El Zoo del Pirineu 

ampliarà l’oferta amb la 
Universitat de Natura

El Zoo del Pirineu, a Odèn (Sol-
sonès), ampliarà l’oferta del cen-
tre amb la pròxima obertura de la 
Universitat de Natura, que brin-
darà formació als professionals 
i totes persones aficionades a la 
naturalesa. D’aquesta manera, es 
preveu iniciar projectes de cria, 
alliberament i seguiment dels ani-
mals protegits. El Zoo del Pirineu 
va obrir les portes l’any 2014 i du-
rant l’any passat van arribar 375 
animals al centre de rescat d’ani-
mals salvatges.

ZOO DEL PIRINEU

ÀRIES 21-III / 19-IV.

Investigueu els canvis i decidiu si voleu 
participar-hi o posar l’energia en un 

altre lloc. Mireu qui hi està involucrat i feu tot el 
possible per connectar-vos amb persones.

TAURE 20-IV / 20-V.

No us deixeu atrapar pel somni d’una 
altra persona. Heu de saber quan retro-

cedir i fer només la vostra. Protegiu-vos de ser 
manipulats per algú que tendeix a exagerar.

BESSONS 21-V / 20-VI.

No arrisqueu la salut ni el benestar emo-
cional. Mantingueu les situacions en 

perspectiva i allunyeu-vos dels problemes i de les 
persones erràtiques que intenten soscavar-vos.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.

Aprofiteu qualsevol oportunitat d’ex-
perimentar una cosa nova i emocionant. 

Realitzeu una recerca creativa que us interessi o 
reuniu-vos amb algú que us faci pensar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.

Manteniu-vos oberts a suggeriments, 
però no exagereu. Empreneu projectes 

per etapes per administrar el cost i el temps i 
assegurar-vos d’assolir l’objectiu.

VERGE 23-VIII / 22-IX.

Tingueu en compte els temes, activitats 
i persones que contribueixen més a la 

vostra vida, i reinvertiu temps i diners en el crei-
xement personal i l’amor.

BALANÇA 23-IX / 22-X.

Inscriviu-vos en un curs o investigueu 
la possibilitat d’utilitzar les habilitats de 

manera diferent. Busqueu una oportunitat que 
us permeti canviar quant guanyeu.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.

Aferreu-vos a la veritat i canvieu només 
el que tingui sentit per a vosaltres. In-

tentar impressionar algú que mai està satisfet és 
una pèrdua de temps.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.

Manteniu el cap baix i els pensaments 
per a vosaltres mateixos. Algú que bus-

ca guanyar diners fàcils us enganyarà. Pareu 
atenció a la seua aparença.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.

Agafeu temps per armar un pla que us 
animi a seguir la vostra passió, fins i tot 

si això significa guanyar menys. La pau mental 
marcarà la diferència en com us sentiu.

AQUARI 20-I / 18-II.

No dubteu quan tracteu assumptes 
emocionals. Gestioneu amb compte les 

diferències que tingueu amb els altres per evitar 
reaccions violentes. Sigueu bons oients.

PEIXOS 19-II / 20-III.

Digueu el que penseu i sigueu part de 
la solució, i us convertireu en la persona 

del vostre cercle d’amics a qui s’acudeix. No per-
meteu que augmenti la ira.

Premis dels pessebristes lleidatans
L’Agrupació Ilerdenca de Pes-
sebristes de Lleida va entregar 
ahir a la Seu Vella un total de 
180 premis i reconeixements per 
als participants de la 47 edició 
del Concurs Infantil i Juvenil i 
la 88 edició del Concurs de Pes-
sebres a la clausura del Cicle de 
Nadal. El president de l’entitat, 
Jordi Curcó, va obrir l’acte i va 
felicitar els 180 concursants que 
s’han presentat als dos concur-
sos convocats. Curcó va destacar 
que “mai havíem tingut una xi-
fra tan alta de participants i amb 
pessebres d’una gran qualitat 
artística”.

Entre premis, accèssits i les 
mencions honorífiques, es va 

condecorar, per exemple, el pes-
sebre monumental de la parrò-
quia de Sant Pau de la Mario-
la, obra del mestre pessebrista 
Virgilio del Olmo; el pessebre 
monumental del Centre Reto a 
la Esperanza; el pessebre monu-
mental del Col·lectiu Cultural 
Cappont o el del col·legi Arabell. 
També van rebre un reconeixe-
ment els pessebres d’Aitona i el 
pessebre vivent de la parròquia 
de Sant Joan de Lleida. També 
van ser premiats el mestre Jo-
sep Figueres, pel del Peu del Ro-
meu; el mestre Albert Bertran, 
pel pessebre col·locat a Mont-
serrat, i Jordi Mestre, pel de la 
Paeria i que va ser traslladat per 

a l’ocasió a la Seu Vella. El bisbe 
de Lleida, Salvador Giménez, 
va agrair a l’agrupació l’esforç i 
treball per conservar i promoure 
el pessebrisme. Per la seua ban-
da, el regidor de Cultura de la 
Paeria, Jaume Rutllant, va feli-
citar també els pessebristes per 
la seua bona tasca i va agrair 
l’esforç. També hi van assistir els 
regidors Fèlix Larrosa, Begoña 
Iglesias, Maria Antònia Maller 
i José María Córdoba. L’acte va 
acabar amb la representació de 
diverses escenes de l’obra Els 
Pastorets de Lluís Millet, a càr-
rec de TOAR, que per primera 
vegada es va representar a la 
Seu Vella.

AMADO FORROLLA

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va entregar els reconeixements en un acte a la Seu Vella.
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FUNERALS 
ARTÉS 

ISIDRE PLADEVALL FOLGOSA 
u Ha mort als 92 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, 
a la parròquia de Santa Maria. 

CALLÚS 

MARIA ARNAU VALL 
u Ha mort als 97 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 12 del mig-
dia, a la parròquia de Sant Sadurní. 

CARDONA 
JOSEP MARIA VILALTA SERRA 
u Ha mort als 89 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, 
a l’església de Cardona. 

SANT VICENÇ DE CASTELLET 

JOSEFA GARRIDO BALLESTER 
u Ha mort als 80 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la 
tarda, al tanatori Bages Sud. 

BERGA 

ALBERT TOMÀS TORRELLES 
u Ha mort als 72 anys d’edat. 

CAL ROSAL 

LAURA COSTA SUÑÉ 
u Ha mort als 97 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del 
matí, a la parròquia de Cal Rosal. 

IGUALADA 

JOSÉ MEDINA LÓPEZ 
u Ha mort als 79 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, 
a l’oratori de Funerària Anoia. 
 
GENER AYMAMÍ DOMINGO 
u Ha mort als 71 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, 
a l’oratori de Funerària Anoia. 

CARME 

JOSEP JUVÉ FARRÉ 
u Ha mort als 69 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 4 de la tar-
da, a l’església de Sant Martí. 

n Regió7 obté les dades de defunci-
ons i funerals de les funeràries, i no 
es fa responsable dels errors que les 
empreses puguin cometre en trans-
metre noms o dates.  

EFEMÈRIDES 
   
  Tal dia com avui: 
   
  -2013: el ciclista nord-americà 
Lance Armstrong, guanyador de 
set Tours de França, reconeix que 
es va dopar durant la seva carre-
ra. 
   
  -2021: Argentina promulga la llei 
de l’avortament.

La coral Santa Maria d’Olesa de Montserrat canta «El conte de Nadal», de Charles Dickens

CULTURA

AJ. OLESA DE MONTSERRAT AJ. OLESA DE MONTSERRAT

u La coral Santa Maria de la parròquia Santa Maria d’Olesa de Montserrat va oferir el concert El conte de Nadal, de Charles Dickens, amb música 
d’Eduard Vila i Perarnau. Les persones assistents a la capella de la residència Nostra Senyora de Montserrat van gaudir del concert d’Eduard Vila i 
Perarnau, al piano i direcció; i amb la col·laboració Montse Nomen, Pere Salvador i Josep Pallarès.

SOLIDARITAT

ARXIU PARTICULAR

Àngel Serrat Viñas, donant habitual del 
Banc de Sang a Manresa, guanya la 
panera de la llumeneta de Nadal
u El Banc de Sang i Teixits de Manresa ja té guanyador de la llu-
meneta que va organitzar durant les festes de Nadal entre els 
donants que hi van anar. El guanyador va triar a l’atzar el núme-
ro 603, que coincideix amb les últimes tres xifres del sorteig de 
la Loteria del Nen. És un donant habitual que abans anava a les 
campanyes mòbils que es muntaven al centre de Manresa però, 
des de fa uns quants anys, s’ha acostumat a anar a la seu fixa, a 
l’Hospital Sant Joan de Déu, perquè diu que li és més pràctic. 
S’ha endut a casa una panera de Nadal, gentilesa dels col·labo-
radors del Banc de Sang i Teixits: Abadal, Mengem Bages, Dolç i 
Sec, Sarrió SL i l’Associació de Donants de Sang del Bages. A 
Catalunya calen 1.000 donacions al dia per fer front a les neces-
sitats dels pacients. Les festes i el fred són dos motius que pro-
voquen que menys persones vagin a donar sang. Malgrat això, 
500 persones s’han acostat a l’Hospital Sant Joan de Déu per 
donar sang i participar en la llumeneta.

L’Associació de Diabètics Catalunya Central (ADCC) subvenciona la 
formació del CAE sobre infants amb diabetis per a monitors/es de lleure 

n L’Associació de Diabètics Ca-
talunya Central (ADCC) subven-
ciona la formació del CAE sobre 
infants amb diabetis per a moni-
tors/es de lleure.   

L’objectiu del curs és formar 
monitors per tal que adquireixin 
coneixements suficients per po-
der acompanyar infants amb di-
abetis, sigui al menjador escolar, 

en activitats extraescolars, excur-
sions de l’escola o colònies. 

El curs tindrà format semipre-
sencial: els dies 2 i 9 de febrer de 
manera presencial, de 17 a 
19.30h, i dues  hores a realitzar de 
forma individual a través de 
l’Aula virtual del CAE. 

El curs gratuït sobre infants 
amb diabetis per a monitors/es 
de lleure és adreçat a monitors 

de lleure, mestres de primària i 
educadors en general. Anirà a 
càrrec de la doctora Laura Bil-
bao, endocrina pediàtrica 
d’Althaia. L’alumnat participant 
rebrà un certificat d’aprofita-
ment del CAE. 

Les persones que realitzin la 
formació podran esdevenir part 
d’una bossa de monitoratge que 
disposa l’associació.

CURS

REDACCIÓ. MANRESA

Obertes les inscripcions a la 25a edició de la Marxa 
del Terme de Sant Fruitós de Bages

EXCURSIONISME

ARXIU/MIREIA ARSO

u Sant Fruitós de Bages acollirà el diumenge 22 de gener la 25a edició de la Marxa 
del Terme, una de les cites excursionistes més concorregudes de la Catalunya cen-
tral. Les inscripcions ja es poden realitzar a través del web codetickets.com al preu 
de 10 euros fins al divendres o de forma presencial, de dimecres a divendres, al 
Nexe-Jove i al Gimnàs V2O. També es podrà comprar el mateix dia a un preu de 13 
euros. El Grup Excursionista Posa’t en Marxa ha preparat un recorregut de 22 km i 
un altre d’11 km, amb pas per indrets com els Tres Salts del Llobregat, la casa de les 
Tines, tina del Solei de les Generes i els voltants d’Olzinelles. Cada participant haurà 
de portar el seu got i hi haurà els avituallaments habituals.

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris 
podeu enviar-nos un correu electrònic a 

 

esqueles@regio7.cat 
 

amb les vostres dades personals i un 
telèfon perquè puguem contactar amb 

vosaltres, o venint a les nostres oficines de 
 

MANRESA Tel. 93 877 22 33 
C/ Sant Antoni M. Claret, 32 

 

(horari de recepció d’esqueles: de dilluns a 
divendres de 9 a 13 i de 16 a 18.)
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Rila, el monasterio más sagrado de Bulgaria
que está en un paraíso para senderistas
El monasterio de Rila es el cenobio más importante de Bulgaria. Fue declarado patrimonio de la
humanidad por la Unesco en 1983. Para entonces, ya llevaba un milenio acogiendo las
plegarias de los monjes y recibiendo masivamente las visitas de los búlgaros, que llenan su
recinto todos los días del año. Fue fundado en el siglo X por un ermitaño conocido como Juan
de Rila.

Rila es un conjunto de edificios que los nacionales veneran y visitan repetidamente sin
cansarse. Se trata de un recinto amurallado que se salva por una discreta puerta decorada con
dos soles. Es la antesala de lo que espera al viajero, un recinto monástico decorado hasta la
extenuación en el clásico estilo cristiano ortodoxo. 

Lee también

En su interior aloja varios pisos porticados, que son las dependencias de los monjes. En el
centro de un patio pavimentado de adoquines, la iglesia está dibujada hasta el último rincón.
Los frescos informaban a los fieles –que en la edad media no sabían leer– de santos, martirios,
milagros y escenas bíblicas. En el interior, el ambiente es el clásico de oscuridad rota por el
brillo de las espectaculares lámparas. Todo lo contrario de las paredes que rodean el nártex,
que utilizan un blanco deslumbrante como fondo para recrear escenas barrocas hasta el delirio. 

Allí aparecen arcángeles dando buena cuenta de demonios a golpe de espada; pecadores
recibiendo la severa amonestación de Jesús mientras diablos terroríficos les tiran de los
faldones para arrastrarlos al Averno; príncipes y reyes recibiendo bendiciones... Una de las
escenas más impactantes es la del Juicio Final. Un dragón de boca enorme engulle a quienes
han tenido una vida vil, mientras que los bondadosos se van tan campantes a gozar de las
comodidades de spa del paraíso.

Peregrinos en el monasterio búlgaro de Rila

Getty Images
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En los meses veraniegos, en Rila no cabe un alfiler, y se hace difícil gozar de todas esas
escenas pictóricas. El resto de meses del año, en que el clima búlgaro no es en absoluto
benévolo, la visita es más relajada. Una manera acertada de cerrar el paseo es pagar la
modesta cuota que se exige para salvar las escaleras del campanario principal, que es exento.
Así, si uno no se había percatado durante la aproximación, descubre que se halla rodeado por
montañas imponentes. Y es que Rila está enclavado en un escenario alpino fabuloso. De hecho
se halla en un parque natural que a su vez está engullido por un parque nacional. Ambos llevan
el mismo nombre que el monasterio.

La vista de las montañas invita a conocerlas a pie. El senderismo es una práctica muy popular
en ese país balcánico, que alberga la montaña más alta de la cordillera, Musala (2.925 metros).
Es un país verde de bosques profundos. De hecho, Rila significa “montaña bien regada”, y a
tenor del tamaño gigantesco de los árboles que la pueblan se puede decir que el topónimo es
muy acertado.

Rila significa 'montaña bien regada', y a tenor del tamaño gigantesco de
sus árboles el topónimo es muy acertado

Los caminos están frecuentemente señalizados con rótulos bien mantenidos. Solo la grafía
cirílica puede poner en ciertos aprietos al viajero occidental, pero con un poco de voluntad se
van desgranando las informaciones, que suelen indicar cuántas horas o minutos quedan hasta
los lagos, los picos o los refugios. 

Habida cuenta que los búlgaros acuden a las montañas Rila como principal pasatiempo de fin
de semana –a menudo equipados de forma notoriamente inadecuada–, los tiempos calculados
son muy generosos. Es decir, que un montañero en forma suele cubrir las distancias indicadas
en mucho menos tiempo de lo establecido oficialmente.

El paisaje que rodea el monasterio de Rila es impresionante

Dennis van de Water

Uno de los entretenimientos posibles durante las travesías montañeras es buscar el significado
del nombre de los hermosos lagos glaciares. Traducidos: Apestoso, Monasterio, Pescado…



Rila se halla a menos de dos horas en coche de la capital del país, Sofía. La cómoda autopista
A3 ayuda a cubrir buena parte del trayecto, aunque los últimos 40 kilómetros se realizan por una
carretera de montaña retorcida y algo estrecha que obliga a una conducción pulcra.

Lee también
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Religió, papes, 
ideologia i 
societat (I)

La mort del Papa emèrit, Jo-
seph Ratzinger, ha remogut el 
pati del cristianisme i les corre-
lacions de forces dins l’Església 
catòlica, deixant entreveure 
que la religió no va sols de qües-
tions espirituals, sinó també de 
coses mundanes i materials. 

Per això m’agradaria des-
triar entre religió i espiritua-
litat. L’espiritualitat és, com 
ens recorda el teòleg brasiler 
Leonardo Boff, una font ines-
gotable de somnis. Històrica-
ment l’hem associada a les re-
ligions, però l’espiritualitat és 
ben present als grans movi-
ments emancipadors de tots 
els temps. Fins i tot la ciència 
és en certa manera una forma 
de creure, com bé ens recorda-
va Einstein en afirmar que 
aquesta no seria possible sen-
se una fe infinita en l’harmo-
nia i la interconnexió dels di-
ferents elements de l’univers. 
L’art i la creació també tenen 
molt d’espiritualitat, com els 
versos de Whitman, una de les 

expressions més belles sobre 
la nostra relació amb la natu-
ralesa i el sentit vital –i espi-
ritual– de la democràcia. Ima-
ginar-se lliures en una socie-
tat esclavista requeria fortes 
dosis de fe, i el primer cristia-
nisme anava molt d’això, fins 
que els emperadors el neutra-
litzaren assumint-lo com la 
religió oficial de l’Imperi Ro-
mà cap allà el segle IV. 

Avui en dia ens costa imagi-
nar futurs postcapitalistes no 
catastrofistes o distòpics per 
dues qüestions íntimament 
relacionades: l’afebliment de 
tot allò col·lectiu, i una forta 
crisi d’espiritualitat. En con-
dicions molt més adverses, co-
brant salaris de misèria i anal-
fabets, els obrers i obreres de 
finals del XIX i inicis del XX 
foren capaços de crear coope-
ratives de consum, de crèdit i 
fins i tot de producció: s’orga-
nitzaven perquè tenien fe en la 
utopia socialista, i la praxis 
col·lectiva alimentava la fe en 

Ratzinger va ser un 
papa coherent amb el 
que havia representat 
el seu antecessor, 
l’anticomunista  
Joan Pau II

Professor de la UIB
David Abril

En el nom del porc
“Ens esperen per matar el 
porc”: amb aquest vers comen-
ça Som aquí, el primer llibre de 
Jèssica Ferrer Escandell (Sant 
Llorenç de Balàfia, Eivissa, 
1993). Guanyador del VII Pre-
mi Francesc Garriga per a po-
etes inèdits (el qual ha desco-
bert veus com les de Pol 
Guasch, Raquel Pena o Maria 
Isern) i publicat conjunta-
ment per Adia, LaBreu, Edici-
ons del Buc i Cafè Central, el 
llibre de Ferrer efectua un re-
torn als orígens per després es-
budellar-los amb la ganiveta 
esmolada de la paraula. Com si 
fos un Acorar (valgui la redun-
dància) líric, i alguna cosa més. 

El llibre es divideix en tres 
parts: ‘Som a la terra’, ‘Som als 
corrals’ i ‘Som a la carn’. Les 
uneix aquest “som” ambigu, 
que, escrit en la forma dialec-
tal illenca, qüestiona els límits 
entre la individualitat i la co-

“

molt enfora de la de l’església 
dels pobres de Joan XXIII i va 
combregar amb una altra no 
catòlica, Margaret Thatcher, 
en la seva missió de destruir la 
societat. I de passada, va gene-
rar la major crisi de fe de l’Es-
glésia catòlica en segles. 

Podríem pensar que Rat-
zinger, l’inquisidor, es va limi-
tar a posar la cirereta del pas-
tís: va apostar per una doctri-
na que feia una església més 
tancada en ella mateixa que 
mai, fetitxista dels símbols i 
del retorn de les misses en lla-
tí que tant agraden a una part 
de les noves vocacions. Però 
Ratzinger ha estat molt més: 
és com assenyalava en un en-
certat article l’expert en te-
mes vaticans Gorka Larrabei-
ti, un dels ideòlegs de les guer-
res culturals que tant agraden 
a l’extrema dreta. La seva doc-
trina ha estat i és aprofitada 
en la confecció dels discursos 
d’odi de personatges com Sal-
vini, Meloni, Abascal o Orban, 
entre d’altres. 

Evidentment, el llegat del 
papa Francesc, tot i les inèrcies 
de l’Església com a institució, és 
prou diferent, malgrat les seves 
contradiccions. La mala notícia 
és que la mort de Ratzinger se-
rà aprofitada per tots aquests 
grupuscles ultracatòlics per 
convertir l’Església en una pe-
ça més del moviment reaccio-
nari global. És una lluita de po-
der, perquè fins i tot dins una 
mateixa religió hi ha ideologi-
es contraposades. 

Els moviments interns i les 
recomposicions de les religi-
ons i els seus corrents tenen 
també impacte en la convi-
vència democràtica i la cohe-
sió social, fins i tot en els re-
sultats electorals. Però d’això 
en parlarem al següent article.

què una lògica distinta de la 
capitalista era possible. Avui 
en dia ens va molt bé criticar 
tot allò que no ens agrada i allò 
que fan els governants –sobre-
tot si són progressistes–, pe-
rò sovint ho feïim des de l’in-
dividualisme i la comoditat de 
les xarxes socials i el dis-like. 
Som incapaços de posar-nos 
d’acord amb altres per cons-
truir quelcom positiu, perquè 
no creim. M’atreviria a dir que 
bona part dels problemes de 
salut mental a la nostra soci-
etat tenen relació amb la cri-
si de la nostra espiritualitat 
(que no té per què ser necessà-
riament religiosa). 

Alguns aprofiten afers com 
la mort de Ratzinger per llan-
çar consignes anticlericals, 
sense novament destriar en-
tre religió i espiritualitat o, si 
voleu, entre institució religio-
sa i religió. En un context sem-
blant al nostre, el del sud 
d’Itàlia de fa un segle, Grams-
ci ja ens advertia de l’error que 
suposava l’anticlericalisme fà-
cil i de la importància del com-
ponent popular de determina-
des pràctiques religioses que, 
independentment de la finali-
tat per a la qual foren creades, 
el poble sovint reinterpreta en 
clau subversiva. 

Dit això, Ratzinger va ser 
un papa coherent amb el que 
havia representat el seu ante-
cessor, l’anticomunista Joan 
Pau II. Aquest va ser un papa 
funcional al projecte neolibe-
ral i de desmantellament de 
l’estat del benestar iniciat 
després de la crisi del petroli 
del 1973 i no va dubtar a aliar-
se amb grups no catòlics, com 
els evangelistes, per torpedi-
nar la teologia de l’allibera-
ment a Amèrica Llatina. La se-
va idea del cristianisme era 

ruix! / El meu desert rega quan 
rega.”), o bé la castració com 
a acte simbòlic d’equiparació 
sexual i d’empatia, a ‘Sanar’: 
“O tallar-li els ous al mascle, / 
ca, porc, qualsevol animal. / 
Obrir un trau i buidar-ne el 
contingut. // Deixar que gua-
reixi la cicatriu sense llepar-
la: / l’experiència del cos viu, 
ferida oberta”. 

Som aquí arriba a les llibre-
ries amb la festa que sempre 
implica el naixement d’una 
nova veu. L’embolcallen el ne-
guit i la cura per la terra i la se-
va gent, i també una sorpre-
nent construcció i imaginació 
poètiques.

munitat per endinsar el lector 
en nocions com el nostre lloc 
al món, el sacrifici de la carn 
com a ritual de vida i de mort 
i la carn com a vehicle per a la 
corporeïtat, la ràbia i el plaer. 

La primera part, ‘Som a la 
terra’, comprèn un conjunt de 
postals breus d’escenes quoti-
dianes i paisatges de l’illa: hi 
ha el motocultor, hi ha els go-
ters, hi ha els caixons que acu-
llen les ‘tomates’ una vegada 
les han collit. També hi ha el 
batec cíclic de la vida al camp 
(“Arrencarem els darrers ros-
tolls de l’hort d’estiu. // Fa-
rem una pira, / obrirem espai 
per les sembres que ven-
dran”), i la denúncia, a ‘Benir-
ràs’, de la destrucció del terri-
tori: “Llauràreu camps de con-
reu / els piconàreu / i en digué-
reu progrés. // Mirau aquest 
estiu: / les feixes més fèrtils 
són aparcaments”. 

‘Som als corrals’, la segona 
part del recull, ens és presen-
tada com un “breu interludi 
matancer en primera perso-
na” i conforma d’alguna ma-
nera la part central del llibre. 
És l’explicació, en una prime-
ra persona dialectalment deli-
ciosa, salada, localíssima, de la 
matança del porc. “Omplir-
me de jo, / buidar-me en tots 
valtros” és una de les màximes 
que recull el discurs d’aquesta 
pobra bèstia que Toni Gomila 
ja acorava al seu cèlebre mo-
nòleg, amb el rellevant matís 
que, en aquest cas, l’animal 
que pren la paraula no és l’hu-
mà sinó el condemnat.  

La tercera part, ‘Som la 
carn’, podria inscriure’s en les 
anomenades poètiques del cos, 
però les transcendeix alhora 
que planteja qüestions com el 
consentiment i l’entusiasme 
en el desig de les dones (“Lle-
va’t / d’aquí. / Que em man-
quen aigua i salabror: / el tast 
eixut de qui no vol. / Si no em 
veus a llenigar / ves-te’n, / ar-

‘Som aquí’ arriba  
a les llibreries  
amb la festa  
que sempre implica  
el naixement  
d’una nova veu

“
Escriptor
Sebastià Portell
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