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Protecció Civil activó el sábado 
la alerta del plan Procicat por la 
ola de frío, de acuerdo con las 
previsiones emitidas por el Ser-
vei Meteorològic de Catalunya 
(SMC-Meteocat). Y los pronós-
ticos acertaron: durante el fin 
de semana se superó el umbral 
de frío en casi todo el territorio, 
con heladas generalizadas in-
cluso en municipios del litoral y 
mínimas inferiores a -15ºC en 
puntos elevados del Pirineo, lo 
que supone la temperatura más 
baja registrada en Catalunya en 
la última década.  

En general, las temperaturas 
de la madrugada del domingo 
fueron un poco más altas que las 
del sábado, dado que el viento 
fue más moderado. Se registra-
ron -10ºC en Vielha (el sábado 
fueron -11,9ºC) y -7ºC en Artés 
(el día antes, –8.8ºC). En cam-
bio, en cotas altas bajaron más a 
causa el fenómeno del torb. Por 
ejemplo, en Baqueira, a 2.510 
metros de altitud, se llegó a -15,9 
ºC. Y en la cima de la Pica d’Es-
tats, a -20,6ºC, según el portal 
Meteovallsdaneu. 

Además, se mantiene activo 
el plan Ventcat. El riesgo es muy 
alto en cinco comarcas, ya que 
las rachas de viento pueden al-
canzar los 130 km/h. 

Heladas en la costa 

Se esperan que como mínimo 
hasta el miércoles continúen las 
heladas. El termómetro bajó la 
madrugada del domingo a -4 °C 
en Viladecans, -3,7 °C en Cunit y 
-2,6 °C en Malgrat. Heló inclu-
so en los barrios más fríos de 
Barcelona, como Vallvidrera o 
Roquetes. En comarcas centra-
les y de interior, los termóme-
tros se desplomaron hasta los 
-9 °C en Sant Julià de Vilatorta, 
los -8,2 °C en Vic, los -7,9 °C en 
Orís y los -7,7°C en Cardona. 

La estación meteorológica 
del puerto de Barcelona marcó 
-1,9ºC, según el Meteocat. El 
radiosondeo de Barcelona fue 
más allá y midió -5,9 °C de 
temperatura a 850 hPa (1500 m 
de altitud), 9 °C por debajo de la 
media de este nivel de referen-
cia (25 años). n

Catalunya 
registras las 
temperaturas 
más bajas de la 
última década

EN ALERTA

EL PERIÓDICO 
Barcelona

El ruido de sables desencadenado 
por la muerte del papa alemán Be-
nedicto XVI no se debilita dentro 
de la Iglesia católica. Al revés, la 
guerra de poder abierta en las últi-
mas semanas sigue subiendo de 
intensidad, con ataques contra el 
papa Francisco, procedentes del 
flanco conservador del Vaticano, 
cada vez más notorios. La última 
ofensiva ha llegado del cardenal 
Gerhard Müller, exprefecto de la 
Congregación de la Fe (el antiguo 
Santo Oficio) y conocido crítico del 
pontífice argentino. «El Papa no 
tiene el número de teléfono del Es-
píritu Santo», ha llegado a decir 
Müller. Declaraciones insólita-
mente claras y duras, hechas al 
cronista Tom Kington, del diario 
británico The Times, que revelan la 
estrategia de enfrentamiento 
abierto que los opositores del Papa 
argentino han adoptado ahora que 
Benedicto XVI está muerto.  

Tanto es así que Müller incluso 
ha escrito un nuevo libro, titulado 
Buena Fe, que se publicará en Italia 
a finales de este mes y cuyo objeti-
vo es «ayudar a las personas que 
tienen problemas con este papa-
do», ha dicho el purpurado. 

Choque ideológico  

El enfrentamiento es eminente-
mente ideológico. «En algunas 
circunstancias, Francisco parece 
haber actuado más sobre la base de 
ideas preconcebidas o cálculos po-
líticos», se lee en el libro, al que EL 
PERIÓDICO ha tenido acceso y en 
el que se critican también las pos-
turas del argentino sobre temas 
tan diversos como la migración, 
los ritos litúrgicos antiguos y sus 
ideas geopolíticas. «Puedo aven-
turarme incluso en algunas expli-
caciones sociológicas, como el fre-
cuente hecho de que entre los sud-
americanos existe una aversión 
innata hacia los norteamerica-
nos», continúa Müller, en una re-
flexión sobre el rechazo de Fran-
cisco a las posiciones de la iglesia 
estadounidense sobre el aborto. 

La publicación de esta obra y las 
recientes declaraciones de Müller 
no son, sin embargo, las señales de 

esta nueva arremetida del sector 
que se opone a Francisco. Y esto no 
solo por los trapos sucios que tras 
el fallecimiento de Benedicto XVI 
ha sacado a luz el exsecretario del 
difunto Papa, Georg Gänswein, 
autor de otro reciente volumen en 
que también critica a Francisco. 

Este clima de intrigas y venenos 
también ha quedado en evidencia 
con la inesperada muerte de Geor-
ge Pell, influyente cardenal con-
servador fallecido la semana pasa-
da. Al día siguiente de su muerte, el 
vaticanista Sandro Magister reve-

ló que había sido Pell el autor de un 
ácido apunte que circulaba desde 
el año pasado, cuya autoría se des-
conocía hasta ahora, y en el que se 
tacha de «catástrofe» el papado 
del pontífice argentino. 

«Roma parece confundida» 

Las opiniones son, de hecho, lapi-
darias, porque se trata de reflexio-
nes de cara a un futuro cónclave 
tras el papado de Francisco. «El sí-
nodo alemán habla de homose-
xualidad, de mujeres sacerdotes, 
de comunión para los divorciados 
que se han vuelto a casar, pero el 
papado calla», escribió, por ejem-
plo, en la nota. «La centralidad de 
Cristo en la enseñanza se debilita. 
Cristo es desplazado del centro. A 
veces Roma parece hasta confun-
dida sobre la importancia de un 
monoteísmo riguroso», se añadió.  

Otro texto escrito por Pell antes 
de su muerte también ha añadido 
más leña al fuego. En este último, 

publicado en la revista británica 
conservadora The Spectator, califi-
ca de «pesadilla tóxica» una de las 
principales apuestas del papado de 
Francisco. Esto es el llamado síno-
do sobre sinodalidad, un gran pro-
ceso de consulta puesto en marcha 
por el Papa argentino para que las 
iglesias de todo el mundo opinen 
sobre sus prioridades (a través de 
una especie de encuesta), lo que 
culminará con una gran reunión 
que se celebrará en otoño. 

Algunos vaticanistas relacionan 
la intensidad del choque con la 
muerte de Benedicto, por la capa-
cidad que tenía el alemán de man-
tener a todo el mundo en posicio-
nes menos incendiarias. Robert 
Mickens, editor de Le Croix Inter-
national, ha afirmado: «Benedicto 
XVI era una figura neutralizado-
ra». Ayer, sin embargo, Francisco 
decidió defenderse. Una Iglesia 
«de corazón estrecho» cerrada a la 
gente es una «maldición», dijo. n

La guerra en el Vaticano contra 
el papa Francisco se recrudece 

La muerte de Benedicto XVI abre la veda a críticas cada vez más feroces. Francisco aseguró 
ayer que una Iglesia cerrada a la gente y de «corazón estrecho» es «una maldición».

BATALLAS VATICANAS

IRENE SAVIO 
Roma

Un momento del funeral de Benedicto XVI, que abrió la veda a las duras críticas al papa Francisco. En el 
centro, Georg Gänswein, el exsecretario del difunto Pontífice.  

Vincenzo Pinto / AFP

«El Papa  no tiene 
el teléfono del 
Espíritu Santo», 
ha afirmado el 
cardenal Müller
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El Papa Francesc demana millorar la
qualitat de les homilies
El Papa ha demanat que es millorin les homilies

que, segons diu, sovint són "un desastre", i també ha especificat que no haurien de durar més de
8 o 10 minuts. "Es prepara en oració, es prepara amb esperit apostòlic. Són un desastre en
general", ha assegurat el Pontífex durant la rebuda al Vaticà dels participants en el curs per a
responsables diocesans de

celebracions litúrgiques.

En el seu discurs en el marc del curs

Viure en plenitud l'acció litúrgica

del

Pontificio Instituto San Anselmo

, el Papa Francesc també s'ha fet ressò del document de treball del sínode sobre la

sinodalitat

, que celebrarà la cita final al

Vaticà el 2024, i segons el qual

"la qualitat de les homilies es considera, gairebé unànimement, un problema".

Pel Pontífex, la litúrgia "és l'art primer de l'Església, el què la constitueix i caracteritza". Per
aquest motiu, ha instat a cuidar de les celebracions amb "preparació i compromís", a més d'un
"profund coneixement i sentit pastoral". També ha remarcat que

"l'homilia no és una conferència, és un sacramental"

, i ha instat a ajudar a les "comunitats a viure la litúrgia".

Durant aquest dissabte, el Papa Francesc també va rebre a la comunitat del

Pontificio Colegio Urbano de Propaganda Fidei

, una institució fundada pel

Papa Urbà VIII

per a la formació del clergat destinat a territoris de missió, i que arriba als

400 anys d'història.

En aquest sentit, el Pontífex assegurava que "va ser una institució important que avui conserva

https://www.naciodigital.cat/noticia/251676/papa-francesc-demana-millorar-qualitat-homilies
https://www.anselmianum.com/it/


la seva validesa", i instava així als nous sacerdots a acollir i interpretar "creativament" la realitat
deixant-se "interpel·lar per les múltiples necessitats i interrogants del temps present".
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“La guerra a Ucraïna va ser una notícia i ara
sembla la normalitat” | Catalunya Religió
Aina Argueta –CR La guerra d’Ucraïna continua malgrat que sembli que ja s’ha explicat tot. Es
diu que hi ha un cansament mediàtic respecte al conflicte bèl·lic de Rússia i Ucraïna. Tot i això,
els corredors humanitaris no han parat de treballar pels refugiats que arribaven i alhora per fer
arribar al país productes bàsics que escassegen. És el cas de la parròquia de Santa Mònica de
Barcelona que coordina l’ajuda humanitària des de l’esclat de la guerra el febrer de 2022.

El rector del temple és Iurii Stasiuk, un sacerdot ucraïnès que va viatjar poc després de l’esclat
del conflicte bèl·lic al front de guerra. “Treballava com a sanitari en els camps de batalla, la
guerra és monstruosa”, explica. I és exactament allà, al front, on dirigeixen el seu principal
esforç: “Portem medicina a la primera línia per ajudar a l’exèrcit”. Les farmàcies locals els donen
medicines que ells s’encarreguen de fer arribar a punts calents del conflicte i als hospitals de
campanya.

“S’aprèn a viure amb la guerra però no és fàcil ni es viu tranquil”

La població civil intenta sortir i viure, però la guerra no frena. La setmana passada va haver un
bombardeig a Dnipró i un accident aeri a Brovary. “Jo diria que s’aprèn a viure amb això, però no
és fàcil ni es viu tranquil”, subratlla Stasiuk després de gairebé un any de conflicte armat. Pel
rector, els humans sempre poden “aprendre a viure en circumstàncies catastròfiques, sigui la
guerra o altres”.

Però no només envien provisions a aquests indrets, orfenats i hospitals civils també necessiten
recursos. La majoria dels enviaments són donacions, però han notat una baixada. “La guerra a
Ucraïna al principi va ser una notícia i ara és la normalitat”. Stasiuk informa que, a vegades,
compren en altres països els productes perquè és més barat i fan l’enviament. “Treballem com
podem”, explica.

La primera setmana de l’ofensiva russa la parròquia de Santa Mònica es va convertir en el punt
de recollida de subministraments més gran de tota Barcelona. Obrien durant tot el dia per recollir
qualsevol material que arribés, actualment hi ha 3 franges horàries a la setmana en què es
poden portar les donacions. “Ara estem més organitzats”, anuncia el rector. Hi ha altres entitats
que s’encarreguen de la recollida de recursos per refugiats, així com de donar assessorament a
les persones que fugen de la guerra, tot i que entre elles estan en contacte. “No podem fer tot,
ens comuniquem amb l’arquebisbat de Barcelona, Càritas i altres organitzacions per
complementar-nos”, afegeix.

La peculiaritat de Santa Mònica

Santa Mònica és un temple catòlic que celebra les misses seguint els rituals bizantins. A l’hora
de presenciar una cerimònia d’aquest caire pot semblar una d’ortodoxa. Però la diferència és
que parròquies com la de Santa Mònica si que estan en unió amb Roma. Encara que el context
religiós d’Ucraïna sigui molt més divers, “totes les esglésies, siguin ortodoxes, evangèliques o
catòliques, diuen no a la guerra”.

Des de l’annexió de Crimea per part de Rússia l’any 2014 s’ha considerat que a Ucraïna existia

https://www.catalunyareligio.cat/ca/guerra-ucraina-va-ser-noticia-ara-sembla
https://www.catalunyareligio.cat/ca/parroquia-santa-monica-recull-ajuda-humanitaria


un conflicte bèl·lic de baixa intensitat. “Nosaltres organitzem pregàries per la pau des d’aquell
moment”, reivindica Stasiuk, “la guerra no va començar el 24 de febrer de 2022”. Amb tot, l’esclat
de violència al febrer de l’any passat ha reforçat la importància d’aquestes celebracions i s’han
afegit oracions per la pau.
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PanoramaInternacional

n El soroll de sabres desencadenat 
per la mort del papa alemany Benet 
XVI no s’afebleix. La guerra de poder 
continua pujant d’intensitat. L’últi-
ma ofensiva cap al papa Francesc ha 
arribat del cardenal Gerhard Müller, 
exprefecte de la Congregació de la 
Fe (l’antic Sant Ofici). «El Papa no té 
el número de telèfon de l’Esperit 
Sant», ha arribat a dir Müller. Decla-
racions insòlitament clares i dures, 
fetes al cronista Tom Kington, del di-
ari britànic The Times, que revelen 
l’estratègia d’enfrontament obert 
que els opositors del Papa argentí 
han adoptat. Tant és així que Müller 
fins i tot ha escrit un nou llibre, titu-
lat «Bona Fe», per «ajudar a les per-
sones que tenen problemes amb 
aquest papat». 

L’enfrontament és eminentment 
ideològic. «En algunes circumstàn-
cies, Francesc sembla haver actuat 
més sobre la base d’idees preconce-
budes o càlculs polítics», es llegeix 
en el llibre, en el qual es critiquen 
també les postures de l’argentí sobre 
temes tan diversos com la migració, 
els ritus litúrgics antics i les seves 
idees geopolítiques. «Puc aventu-
rar-me fins i tot en algunes explica-
cions sociològiques, com el freqüent 
fet que entre els sud-americans exis-

teix una aversió innata cap als nord-
americans», continua Müller, en 
una reflexió sobre el rebuig de Fran-
cesc a les rígides posicions de l’es-
glésia estatunidenca sobre l’avorta-
ment. 

La publicació d’aquesta obra i les 
declaracions de Müller no són, mal-
grat això, els senyals d’aquesta nova 

escomesa del sector que s’oposa a 
Francesc. I això no sols pels draps 
bruts que després de la defunció de 
Benet XVI ha tret a llum l’exsecreta-
ri del difunt Papa alemany, Georg 
Gänswein, autor d’un altre recent 
volum en el qual critica Francesc i 
retrata una convivència entre els dos 
Papes menys pacífica del que es cre-

ia. També aquest clima d’intrigues i 
verins ha quedat en evidència amb 
la inesperada mort de George Pell, 
influent cardenal conservador. L’en-
demà de la seva mort, el vaticanista 
Sandro Magister va revelar que ha-
via estat Pell l’autor d’una àcida ano-
tació que circulava des de l’any pas-
sat, i en la qual es titlla de «catàstro-
fe» el papat del pontífex argentí. 

Les opinions són, de fet, lapidà-
ries, perquè es tracta de reflexions 
de cara a un futur conclave després 
del papat de Francesc. «El sínode 
alemany parla d’homosexualitat, de 
dones sacerdots, de comunió per als 
divorciats que s’han tornat a casar, 
però el papat calla», va escriure. «La 
centralitat de Crist en l’ensenya-
ment s’afebleix. Crist és desplaçat 
del centre. A vegades Roma sembla 
fins i tot confosa sobre la importàn-
cia d’un monoteisme rigorós», va 
afegir. En un altre text de Pell, publi-
cat en la revista britànica The Spec-
tator, qualifica de «malson tòxic» 
una de les principals apostes del pa-
pat de Francesc, el sínode sobre si-
nodalitat, un gran procés de consul-
ta posat en marxa perquè les esglé-
sies de tot el món opinin sobre les 
seves prioritats, la qual cosa culmi-
narà amb una gran reunió que se ce-
lebrarà a la tardor.

S’endureixen al Vaticà els atacs de sectors 
conservadors contra el papa Francesc
u La mort de Benet XVI obre la veda a crítiques cada vegada més feroges contra el Pontífex uEl cardenal Gerhard Müller 
a arribat a escriure un llibre titulat «Bona Fe» per «ajudar a les persones que tenen problemes amb aquest papat» 

IRENE SAVIO. ROMA

Un altre llibre recent 
assegura que la 
convivència entre els 
dos papes no va ser tan 
pacífica com es creia

El papa Francesc, en el funeral de Benet XVI, el passat 5 de gener. AGÈNCIES
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El papa avisa de la "maldición" de una
Iglesia hermética y llama a la unidad
Ciudad del Vaticano, 22 ene (EFE).- El papa Francisco advirtió hoy de la "maldición" que
supondría una Iglesia "de corazón estrecho" cerrada a la gente y llamó a la unidad, en su
homilía en la misa por la IV Jornada de la Palabra de Dios en la basílica de San Pedro.

"Si la salvación está destinada a todos, incluso a los más lejanos y perdidos, entonces el
anuncio de la Palabra debe ser la principal urgencia de la comunidad eclesial. Que no nos
suceda profesar la fe en un Dios de corazón ancho y ser una Iglesia de corazón estrecho; Esto
sería, me permito decirlo, una maldición", advirtió Francisco.

El pontífice argentino defendió que la Palabra de Dios "no está destinada solo a los justos sino a
todos" y emplazó a su Iglesia a "abrirse a las personas".

"Quiere llegar a los lejanos, quiere sanar a los enfermos, quiere salvar a los pecadores, quiere
reunir a las ovejas perdidas y levantar a los que tienen el corazón cansado y agobiado (...) No
olvidemos esto, la misericordia de Dios es para todos", sostuvo.

Por eso, en esta jornada dedicada a la propagación de la fe, llamó a la Iglesia a hacerlo en "las
situaciones de cada día", sobre todo entre quienes están "perdidos, se sienten oprimidos o
desanimados".

Francisco también lanzó un mensaje de unidad en un momento en el que las tensiones entre las
corrientes dentro del Vaticano se han hecho más evidentes, especialmente a raíz de la muerte
del papa emérito Benedicto XVI, referente del sector más conservador.

El papa argentino, frecuente centro de críticas de este ala, sostuvo en su homilía que el Concilio
Vaticano II mostró un camino: "Todos, incluso los pastores de la Iglesia, estamos bajo la
autoridad de la Palabra de Dios".

"No bajo nuestros propios gustos, tendencias y preferencias, sino bajo la única Palabra de Dios
que nos moldea, nos convierte y nos pide estar unidos en la única Iglesia de Cristo", avisó
Francisco.

En esta eucaristía solemne el pontífice también confirió a hombres y mujeres de varios países
del mundo los ministerios del lector y del catequista, este último entregado, entre otros, a la
mexicana Olga Carcur. EFE
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El papa pide el fin de la violencia en Perú y
anima al diálogo

El papa pide el fin de la violencia en Perú y anima al
diálogo

PERÚ CRISIS

Ciudad del Vaticano, 22 ene (EFE).- El papa Francisco pidió
hoy públicamente el cese de la violencia en Perú, tras
semanas de protestas por la crisis política, y pidió a las
autoridades emprender "la vía del diálogo" en pleno
respeto de los Derechos

Ciudad del Vaticano, 22 ene (EFE).- El papa Francisco pidió hoy públicamente el cese de la
violencia en Perú, tras semanas de protestas por la crisis política, y pidió a las autoridades
emprender "la vía del diálogo" en pleno respeto de los Derechos

"Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más
muertes", solicitó el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio
Apostólico.

Las protestas han sacudido Perú desde diciembre para exigir la renuncia de la presidenta Dina
Boluarte y ya se han saldado con 62 muertos. EFE

gsm/lab
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n El soroll de sabres desencadenat 
per la mort del papa alemany Benet 
XVI no s’afebleix. La guerra de po-
der continua pujant d’intensitat. 
L’última ofensiva cap al papa Fran-
cesc ha arribat del cardenal Ger-
hard Müller, exprefecte de la Con-
gregació de la Fe (l’antic Sant Ofici). 
«El Papa no té el número de telèfon 
de l’Esperit Sant», ha arribat a dir 
Müller. Declaracions insòlitament 
clares i dures, fetes al cronista Tom 
Kington, del diari britànic The Ti-
mes, que revelen l’estratègia d’en-
frontament obert que els opositors 
del Papa argentí han adoptat. Tant 
és així que Müller fins i tot ha escrit 
un nou llibre, titulat «Bona Fe», per 
«ajudar a les persones que tenen 
problemes amb aquest papat». 

L’enfrontament és eminentment 
ideològic. «En algunes circumstàn-
cies, Francesc sembla haver actuat 
més sobre la base d’idees precon-
cebudes o càlculs polítics», es lle-
geix en el llibre. «Puc aventurar-me 
fins i tot en algunes explicacions so-
ciològiques, com el freqüent fet que 
entre els sud-americans existeix 

una aversió innata cap als nord-
americans», continua Müller, en 
una reflexió sobre el rebuig de Fran-
cesc a les rígides posicions de l’es-
glésia estatunidenca sobre l’avorta-
ment. 

La publicació d’aquesta obra i les 
declaracions de Müller no són, mal-
grat això, els senyals d’aquesta nova 
escomesa del sector que s’oposa a 
Francesc. I això no sols pels draps 
bruts que després de la defunció de 
Benet XVI ha tret a llum l’exsecreta-
ri del difunt Papa alemany, Georg 
Gänswein, autor d’un altre recent 
volum en el qual critica Francesc i 
retrata una convivència entre els 
dos Papes menys pacífica del que es 
creia.  

També aquest clima d’intrigues 
i verins ha quedat en evidència amb 
la inesperada mort de George Pell, 
influent cardenal conservador. L’en-
demà de la seva mort, el vaticanista 
Sandro Magister va revelar que ha-
via estat Pell l’autor d’una àcida ano-
tació que circulava des de l’any pas-
sat, i en la qual es titlla de «catàstro-
fe» el papat del pontífex argentí. 

Les opinions són, de fet, lapidà-
ries, perquè es tracta de reflexions 
de cara a un futur conclave després 
del papat de Francesc. «El sínode 
alemany parla d’homosexualitat, 
de dones sacerdots, de comunió per 
als divorciats que s’han tornat a ca-
sar, però el papat calla», va escriure.

El sector conservador 
del Vaticà endureix 
l’oposició al Papa 

IRENE SAVIO. ROMA

u La mort de Benet XVI obre 
la veda a crítiques cada 
vegada més ferotges contra 
el Pontífex actual

n La plaça de Cibeles a Madrid va 
acollir ahir una manifestació anti- 
Sànchez en una convocatòria que 
pretenia ser una demostració de 
força de la dreta després de la re-
forma del Codi Penal pactada en-
tre el PSOE i ERC i davant la suc-
cessió de comicis aquest any.  

Arribades en autobusos des de 
diversos punts d’arreu d’Espanya, 
desenes de milers de persones 
(31.000, segons la Delegació del 
Govern; 500.000, a ulls dels orga-
nitzadors) van acudir al centre de 
la capital per corejar «Govern di-
missió», «Pedro Sánchez  traïdor» 
i aplaudir tesis d’aroma conspira-
noic sobre la presumpta existèn-
cia d’un pla ocult de mutació 
constitucional. 

El precedent més clar del que 
va passar a Cibeles se situa en la 
concentració que va tenir lloc el 
febrer del 2019 a escassos 650 me-
tres, a la plaça de Colón. Alesho-
res, com ara, Espanya entrava en 
precampanya electoral. La cita 
també estava convocada per pro-
testar contra les aliances de Sán-
chez amb els sobiranistes. Però hi 

ha diferències amb l’actualitat. 
Allí es van citar el llavors líder 

del PP, Pablo Casado; el de Ciuta-
dans, Albert Rivera, i el de Vox, 
Santiago Abascal. De tots tres, no-
més queda al seu lloc Abascal, 
que va tornar a acudir a la mani-
festació d’ahir, on el protagonis-
me va correspondre a les associa-
cions convocants, que represen-
ten des del nacionalisme espa-

nyol fins a l’ultracatolicisme, pas-
sant per l’extrema dreta i alguns 
antics càrrecs del PSOE molt crí-
tics amb l’actual direcció del par-
tit, com Rosa Díez i l’exalcalde de 
la Corunya, Francisco Vázquez. 

 Va ser manifestació clarament 
capitalitzada per la dreta més ex-
trema representada per Vox, 
mentre els populars de Núñez 
Feijóo van rebutjar a assistir-hi. 

Milers de persones clamen 
contra les polítiques de 
Pedro Sánchez a Madrid

JUAN RUIZ SIERRA. MADRID

Un moment de la manifestació celebrada ahir a Madrid VÍCTOR LERENA/EFE

u La dreta i la ultradreta es concentren al centre de la capital en una 
cita capitalitzada per Vox a la qual Núnez Feijóo rebutja assistir-hi



Mitjà: elperiodico.cat

Publicat: 21/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 289.697
Lectores

Valor: 802€

URL: https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20230121/l...

Les intrigues calen en el Vaticà: creixen els
atacs conservadors contra el papa Francesc
Declaracions insòlitament clares i dures, fetes al cronista Tom Kington, del diari britànic ‘The
Times’, que revelen l’estratègia d’enfrontament obert que els opositors del Papa argentí han
adoptat ara que Benet XVI està mort. Tant és així que Müller fins i tot ha escrit un nou llibre,
titulat ‘In buona fede’ (De bona fe), que es publicarà a Itàlia a finals d’aquest mes i l’objectiu del
qual és «ajudar les persones que tenen problemes amb aquest papat», ha dit el purpurat.

Xoc ideològic 

L’enfrontament és eminentment ideològic. «En algunes circumstàncies, Francesc sembla haver
actuat més sobre la base d’idees preconcebudes o càlculs polítics», es llegeix al llibre, al
qual EL PERIÓDICO ha tingut accés i en el qual es critiquen també les postures de
l’argentísobre temes tan diversos com la migració, els ritus litúrgics antics i les seves idees
geopolítiques. «Puc aventurar-me fins i tot en algunes explicacions sociològiques, com el
freqüent fet que entre els sud-americans hi hauna aversió innata cap als nord-americans»,
continua Müller, en una reflexió sobre el rebuig de Francesc de les rígides posicions de
l’església nord-americana sobre l’avortament.

Intrigues i verins

Intrigues i verinsLa publicació d’aquesta obra i les recents declaracions de Müller no són, però,
els senyals d’aquesta nova escomesa del sector que s’oposa a Francesc. I això no només
pels draps bruts que després de la mort de Benet XVI ha tret a llum l’exsecretari del difunt Papa
alemany, Georg Gänswein, autor d’un altre recent volum en què critica Francesc i retrata una
convivència entre els dos Papes menys pacífica del que es creia.

També aquest clima d’intrigues i verins ha quedat en evidència amb la inesperada mort de
George Pell, influent cardenal conservador mort la setmana passada. L’endemà de la seva mort,
el vaticanista Sandro Magister va revelar que havia sigut Pell l’autor d’un àcid apunt que
circulava des de l’any passat, l’autoria del qual es desconeixia fins ara, i en el qual es titlla de
«catàstrofe» el papat del pontífex argentí.

«Roma sembla confosa»

Les opinions són, de fet, lapidàries, perquè es tracta de reflexions de cara a un futur conclave
després del papat de Francesc. «El sínode alemany parla d’homosexualitat, de dones
sacerdots, de comunió per als divorciats que s’han tornat a casar, però el papat calla», va
escriure, per exemple, en la nota. «La centralitat de Crist en l’ensenyament es debilita. Crist és
desplaçat del centre. De vegades Roma sembla fins i tot confosa sobre la importància d’un
monoteisme rigorós», s’hi va afegir. 

Malson tòxic

Notícies relacionades

https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20230121/lluites-poder-vatica-papa-francesc-conservadors-progressistes-81390022
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230115/libro-secretario-benedicto-polemica-francisco-81145358
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230111/muere-cardenal-george-pell-australia-pederastia-iglesia-81021956


Un altre text escrit per Pell abans de la seva mort també ha afegit més llenya al foc. En aquest
últim, publicat a la revista britànica conservadora ‘The Spectator’, qualifica de «malson tòxic»
una de les principals apostes del papat de Francesc. Això és l’anomenat sínode sobre
sinodalitat, un gran procés de consulta posat en marxa pel Papa argentí perquè les esglésies
de tot el món opinin sobre les seves prioritats (a través d’una espècie d’enquesta), cosa que
culminarà amb una gran reunió que es farà la pròxima tardor.

Alguns vaticanistes relacionen la intensitat del xoc directament amb la mort de Benet XVI, per
la capacitat que tenia l’alemany de mantenir tant els conservadors com els progressistes en
posicions menys incendiàries. Robert Mickens, editor del francès ‘Le Croix International’, ha
afirmat: «Benet XVI era una figura neutralitzadora, que tenia a ratlla els dos bàndols». 

https://www.spectator.co.uk/article/the-catholic-church-must-free-itself-from-this-toxic-nightmare/
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La Iglesia pide un debate sosegado "más
allá de posicionamientos partidistas"
Valladolid, 20 ene (EFE).- Los diez obispos de Castilla y León, a través de un comunicado
difundido este viernes, han propuesto un "amplio diálogo social, sosegado y racional" que, "más
allá de posicionamientos ideológicos y partidistas", aborde el debate "sobre la vida naciente y la
cuestión del aborto".

Este debate, en opinión de los obispos, debe partir del "compromiso esencial" de "proteger
siempre la vida de todo ser humano, desde su inicio en el seno materno hasta su fin natural", ya
que no consideran el aborto como un derecho porque "niega de raíz la vida como fundamento
de toda dignidad".

De este modo, "podremos considerar adecuadamente las cuestiones esenciales en torno al
inicio de la vida humana, la gestación y la maternidad, y ver el modo de superar sus desafíos y
dificultades".

En todo caso, la Iglesia defiende y reivindica los derechos del nasciturus (no nacido), "un bien
primordial que el ordenamiento jurídico está llamado a reconocer, tutelar y promover" como
indicadores de sociedades "verdaderamente humanas, fraternas y civilizadas".

La nota, de siete puntos y difundida "ante el debate suscitado estos días sobre la vida humana
naciente y la cuestión del aborto", incide en la necesidad de procurar ayudas y respaldo a las
mujeres embarazadas "que atraviesan circunstancias no deseadas o difíciles de tipo personal,
familiar, laboral, económico o de cualquier índole".

"Es preciso que la sociedad, sus instituciones y administraciones públicas, y los diversos
ámbitos económicos, laborales y sociales respondan adecuadamente a todas sus necesidades",
insisten los prelados en ese aspecto.

Los obispos de Castilla y León, por último, han agradecido a las mujeres gestantes su
contribución a la vida, "particularmente en una tierra como la nuestra que se va despoblando y
sus habitantes envejeciendo". EFE
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Mor l'antropòleg, lingüista i jesuïta català
Xavier Albó | Catalunya Religió
Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita
aportació a través de Bizum al número

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.
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Mor Jordi Illa, el rector de Mataró que va
tornar a la ciutat | Catalunya Religió
Ramon Bassas –CR Vaig conèixer en Jordi Illa fa uns anys, en una pregària amb les carmelites
que cada Nadal organitza l'Acció Catòlica Obrera (ACO) de Mataró. No recordo si era abans o
després que el nomenessin rector de Maria Auxiladora, la parròquia del barri de Cerdanyola de
Mataró. "El barri gran de Mataró", en va dir el qui també en fou rector, Josep Lligadas, en un
memorable llibre. Barri gran, deia, forjat arran de la immigració dels anys seixanta del segle XX i
ara amb un percentatge gairebé indigerible d'immigració marroquina. El 2020 se li va sumar la
rectoria de la parròquia de la Sagrada Família, a Cirera, un altre barri obrer dels anys seixanta,
però amb menys immigració i, en tot cas, d'origen sud-americà.

En Jordi Illa havia fet de rector a Vilassar de Dalt, on hi havia arrelat. De fet, encara hi viu el seu
pare, nonagenari. Per això i perquè ja portava al damunt l'espasa de Dàmocles d'un càncer i les
seves conseqüències contra les quals ha hagut de lluitar tots aquests anys, assumir una nova
parròquia a 180 graus de la que venia, era un repte que li entusiasmava. Sospito que per dues
raons.

La primera és que tornava a la ciutat on va néixer, que coneixia bastant bé i que, sobretot,
estimava. Era cosí de la historiadora Assumpta Montellà, autora de la cèlebre La maternitat
d'Elna. 

La segona raó que intueixo és perquè la seva vocació anava estretament vinculada al servei als
altres. Aquest interès, centrat especialment en les classes més desafavorides, va fer-lo exercir
de salesià i, ja fa uns quants anys, va decidir fer-se diocesà "per intensificar aquesta vocació",
va dir-me.

Un capellà d'emergència

Un cop a Mataró va arribar a ser arxipreste fins fa no gaire i, des del setembre passat, rector de
la mil·lenària parròquia de Santa Maria. Comptava amb l'avantatge que no li calia fer immersió,
és clar. Però que se'n va, penso, amb l'espina clavada de no haver pogut viure les seves
primeres Santes (la festa major de Mataró, on la basílica té un paper important) com a rector. L'hi
haurien de dedicar la propera missa del 27 de juliol, com a mínim.

Amb en Jordi havíem fet algunes confidències i, per raons que no venen al cas, amistat. Ara que
ha finat (encara no m'ho acabo de creure) puc dir que era aquell "capellà d'emergència" que
sempre cal tenir a mà. Vull dir el que, per sort, no posa "el dissabte" al davant de tot. Quan
t'arribava una oferta de feina i ell sabia perfectament qui la necessitava més. Quan algú amb una
vida "canònicament dubtosa", diguem-ne, et demanava qui podia beneir la seva relació, batejar
el seu fill o enterrar un mort, i ell et deia "que em vinguin a veure". Home pràctic, d'homilies molt
clares i senzilles, afable amb excepcions precedides d'una mirada molt concreta, estimava els
altres amb les seves imperfeccions incloses, que és l'única manera possible d'estimar. Aquesta
és la lliçó. Gràcies, Jordi. A veure a qui hauré d'acudir, ara, en cas d'emergència.

Jordi Illa i Carlos, rector de la parròquia de Santa Maria de Mataró, de 66 anys, ha mort el
matí del dia 20 de gener . El funeral se celebrarà el dilluns dia 23 de gener a la Basílica de

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-jordi-illa-rector-mataro-va-tornar-ciutat
http://lacomarcaledicions.com/biblioteca/cerdanyola-el-barri-gran-de-mataro/


Santa Maria de Mataró.
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Riudoms viu la Festa Major de Sant Sebastià
Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat la Festa Major de 
Sant Sebastià a Riudoms. 
Tres dies d’activitats per a 
tots els públics que mar-
quen l’inici del calendari 
festiu al poble. 

La programació va arren-
car divendres amb la sego-
na edició de les Jornades 
Gastronòmiques del Frican-
dó, en forma de master class 
a les Escoles Velles a càrrec 
del restaurador Miquel Var-
gas. El resultat es va poder 
tastar dissabte al concurs 
popular del fricandó que es 
va celebrar a la plaça de 
l’Església, on es van repar-
tir premis al millor gust, a 
la millor presentació i a 
l’originalitat. 

El mateix dissabte es va 
tenyir del foc i el negre de 
la cendra a partir del vespre, 
gràcies als Versots i al Cor-
refoc de Sant Sebastià, a 

càrrec dels Diables de Riu-
doms. La Festa Jove va se-
guir amb el DJ Ceba om-
plint de música l’Espai Jove. 

Els actes d’ahir van co-
mençar amb la missa en ho-

nor a Sant Sebastià, al mig-
dia, celebrada a l’ermita de 
Sant Antoni i que va comp-
tar amb l’actuació del grup 
Va de Vent. Després, la Co-
bla Contemporània i la Colla 

Sardanista ‘Roses de Tardor’ 
van omplir de balls la plaça 
de l’Església. El final de fes-
ta va arribar amb el Ball de 
Festa Major a càrrec d’Al-
mas Gemelas.

84 participantes en el Maria Casanovas de golf
Récord de participación en la 
tercera prueba del Circuito 
Sénior Maria Casanovas de 
golf, un campeonato social 

que ya se ha convertido en 
todo un referente dentro del 
calendario deportivo del Golf 
Costa Daurada y que, en es-

ta ocasión, reunió a 84 par-
ticipantes. Los alicientes, so-
bre todo culinarios, explican 
en buen medida esta alta ins-

cripción, ya que al finalizar 
la prueba se abrieron a los 
jugadores unas carpas bien 
surtidas de jamón y queso. 

La plaça de l’Església va acollir les sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània i la Colla ‘Roser de Tardor’. FOTO: ALBA MARINE

Dissabte va tenir lloc el Correfoc de Sant Sebastià, pels Diables de Riudoms. FOTO: ALBA MARINÉ

Los participantes pudieron disfrutar de una jornada soleada y de alicientes culinarios. FOTO: CEDIDA
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al«‘Cosas de los vivien-

tes’ es una colección 
de cosas que nos pa-
san a los vivos, de ex-
periencias y reflexio-
nes» 
El Kanka 
Cantante 
 
«El grillo sabe a fruto 
seco tostado» 
Marta Ros 
Profesora de los Estudios de 
Ciencias de la Salud de la 
Universitat Oberta de 
Catalunya

Frases del día
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Tres mesos i mig sense toc de campanes a
Calonge | J. Ferrer | calonge i sant antoni |
Societat | El Punt Avui
J. Ferrer - calonge i sant antoni

El 4 d’octubre un llamp va danyar el campanar de l’església de Sant Martí i ha deixat Calonge
sense toc de campanes, cosa que vol recuperar un grup de veïns amb la campanya Calonge,
quina hora és?.

Un dels impulsors de la iniciativa, Xavier Palet, explica que el Bisbat de Girona s’hauria de fer
càrrec de les campanes, però que reparar les esferes exteriors –el 4 d’octubre al migdia es va
parar el rellotge de cara sud– hauria d’anar a càrrec de l’Ajuntament. Els veïns han recollit un
miler de firmes.

L’associació Kamerino de l’Enginy, de la qual Palet forma part, va aprofitar que ahir era sant
Vicenç per fer un acte de protesta teatralitzat. Van representar un rellotge solar amb un
personatge (el Sol) als jardins del castell. “Per sant Vicenç, el sol toca pels torrents. Allà on el sol
no hi tocarà, ni camp ni vinya, no hi cal plantar”, diu el refranyer.

https://elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2245139-tres-mesos-i-mig-sense-toc-de-campanes-a-calonge.html#comments
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Santpedor restaura les pintures
descobertes a l’ermita de Sant Francesc i en
constata "el seu gran valor" - Regió7
De moment, s’ha fet només una primera fase dels treballs de restauració dels murals, de les
tres que es preveuen, corresponent a una part de la cúpula, i aquest dissabte se n’han mostrat
els resultats en una visita guiada a la mateixa ermita, després d’una explicació prèvia de les
principals conclusions que se n’extreuen i que han sorprès per la seva esplendor. Les pintures
ja es van descobrir el 2015 arran d’una intervenció per refer la coberta de l’ermita, però no
s’havien pogut veure amb prou claredat fins ara, que s’han començat a netejar. La visita
d’aquest dissabte s’ha omplert amb les 60 persones previstes, i per això l’Ajuntament en
programarà una altra amb una data encara per determinar.

La visita guiada ha aplegat una seixantena de persones ALEX GUERRERO

L’ermita està documentada com a mínim del 1.240, però les pintures es troben en una part del
temple ampliada l’any 1.475 i que es va cobrir amb una volta de creueria d’estil gòtic. No se sap
exactament de quan serien, però pel que s’ha vist, sembla que els encintats al fresc que
ressegueixen les juntes dels carreus «ja podrien ser d’aquesta època», mentre que la resta de
traces murals s’haurien fet posteriorment «cap a la segona meitat del segle XVI», apunta la
tècnica de Patrimoni i Turisme de l’Ajuntament de Santpedor, Mireia Vila. Es tracta de traces
florals, figures de dracs i uns escuts heràldics sota els arcs. Amb la neteja que ara s’ha fet,
s’han posat al descobert alguns d’aquests elements dels quals no es tenia constància ni tan sols
després de la intervenció del 2015, i la troballa pren encara més rellevància per l’aparició
d’elements daurats en els dracs i els escuts «que indiquen que s’hi van gastar molts diners»,
sosté la restauradora Montse Puchades, de MonArt Restorer.

Els dracs «són una figura protectora que era bastant freqüent de col·locar en els nervis de les
voltes de les esglésies», apunta Vila, «perquè no sempre hi havia només elements religiosos,
sinó que s’hi barrejava la superstició popular, des de dracs fins a a criatures diverses». Pel que
fa als escuts heràldics, es dedueix que pertanyien a les famílies que haurien finançat
l’ampliació del temple amb prou diners com per decorar part de les pintures amb or fi. Tot i els
relleus que es conserven als escuts amb dibuixos i emblemes que segurament simbolitzarien
els cognoms dels mecenes, per ara no s’ha pogut esbrinar de quines famílies es tractaria.

Aquesta primera fase dels treballs, que va acabar el 30 de desembre després de dos mesos i
mig de feina, ha estat cofinançada per l’Ajuntament i el Centre de Restauració de Béns Mobles
de Catalunya. El consistori preveu poder-se acollir a les dues properes convocatòries, que
surten anualment, per poder completar tota la restauració el 2024. Aquest any es faria la
segona fase, en què s’intervindria a la part pendent de la volta i als paraments laterals de sota
els arcs, i l’any que ve a la part inferior de les parets. A la volta s’hi esperen trobar més elements
com fins ara, i també hi haurà pintures com a mínim sota els capitells de pedra amb les figures
dels quatre apòstols.

https://www.regio7.cat/bages/2023/01/22/santpedor-restaura-les-pintures-descobertes-81591930.html
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“Les actes de sant Fructuós són el primer
testimoni de màrtirs cristians a la
península” | Catalunya Religió
Arquebisbat de Tarragona Aquest dissabte l'Església celebra la festa dels sants Fructuós,
Auguri i Eulogi, els primers màrtirs cristians de la península Ibèrica. Per aprofundir més sobre
els sants tarragonins i la tasca que es desenvolupa des de l’Associació Cultural Sant Fructuós
parlem amb la seva presidenta, Imma Teixell.

Arqueòloga de professió, treballa actualment com a arqueòloga territorial a la Generalitat de
Catalunya i la seva activitat professional s’ha desenvolupat en gran mesura a la ciutat de
Tarragona. Està vinculada a projectes de recerca i de socialització com ara el de les
excavacions arqueològiques a la Catedral de Tarragona o les excavacions a l’amfiteatre de
Tarragona.

Teixell va introduir-se a l’Associació Cultural Sant Fructuós l’any 1998 participant en la
representació de La Passió de Sant Fructuós com a regidora i, posteriorment, al constituir-se
l’Associació legalment l’any 2000, va entrar a formar part de la seva junta, que presideix des de
l’any 2019.

— Qui van ser els sants Fructuós, Auguri i Eulogi?

Coneixem poc de la vida dels màrtirs tarragonins. De fet, les Actes del martiri només ens aporten
informació de la seva darrera setmana de vida entre el 16 i el 21 de gener de l’any 259, període
en el qual es va produir el seu arrest, empresonament, judici i execució. Una altra breu
referència ens la dona sant Agustí (354-430) que, en una homilia proclamada en honor als
màrtirs, afirmà que Fructuós es trobava en edat avançada. Manquen indicis per corroborar
aquesta dada, tot i que seria perfectament coherent d’acord amb els perfils de bisbes que
observem a l’orb cristià durant el s. III. És a partir d’aquestes figures que ens podem aproximar a
la persona de Fructuós, Auguri i Eulogi.

Pel que fa al sant bisbe, hauríem de pensar en un home amb cert carisma al capdavant d’una
comunitat que havia de ser el suficientment nombrosa per integrar membres de divers estatus
social. Sense anar més lluny, les actes esmenten un “company d’armes [un militar] i germà
nostre” de nom Fèlix que va demanar la pregària de Fructuós moments abans que fos cremat
viu. En relació amb els diaques, eren personatges essencials en les vides de les comunitats
primitives: gestors, ecònoms, agents pastorals, ministres de la litúrgia, etc. En resum, privar de
diaques a una comunitat havia de ser un cop tant dur com l’eliminació del mateix bisbe. Però al
marge d’aquestes qüestions, el més important que coneixem dels nostres patrons és el seu
testimoni de fe, ja que haver-hi renunciat hagués estat molt fàcil a efectes pràctics. Tanmateix,
van mantenir-se en el que eren i en Aquell en el qui creien.

— Què ens expliquen les Actes del martiri de sant Fructuós i quina és la seva
importància?

Com hem dit, les Actes expliquen el procés legal al que foren sotmesos els màrtirs de Tàrraco
entre els dies 16 i 21 de gener del 259. Podríem dir que aquest és el nucli essencial del text, el

https://www.catalunyareligio.cat/ca/actes-sant-fructuos-son-primer-testimoni-martirs
https://www.arquebisbattarragona.cat/2023/01/19/imma-teixell-navarro-presidenta-de-lassociacio-cultural-sant-fructuos-les-actes-del-martiri-de-sant-fructuos-son-el-primer-testimoni-de-martirs-cristians-a-la-peninsula/


que cal considerar primigeni i que és fruit de l’accés per part del redactor al document
administratiu generat pel funcionariat romà.

La importància històrica rau en dos punts fonamentals. En primer lloc, el text revela l’existència
d’una comunitat cristiana ben estructurada a mitjans del s. III a Tàrraco, una data molt
primerenca si ens atenim a la cronologia general de la Història de l’Església hispànica. En
segon lloc, es tracta del primer testimoni dels màrtirs cristians a la Península. Això posa de
manifest l’antiguitat de l’Església de Tarragona.

“Els màrtirs tarragonins tornen a estar presents en l’ideari col·lectiu, s’expliquen a les escoles i
són coneguts pels infants”

— Quin paper pren l’amfiteatre de Tarragona en la celebració de la memòria dels sants
màrtirs?

L’amfiteatre va ser el lloc on es va consumar el testimoni dels tres màrtirs. La seva memòria va
determinar l’espai des del mateix moment en què es varen produir els fets. La comunitat
contemporània a Fructuós, Auguri i Eulogi va preservar aquest record i el va transmetre a la
següent generació. L’arqueologia demostra que la basílica erigida temps després tenia la
intenció de perpetuar i assenyalar materialment aquesta memòria. Era per tant, un vehicle de
transmissió. Quan anualment ens congreguem a l’amfiteatre en la pregària i lectura de la Passio
Fructuosi l’esperit i la intenció és la mateixa.

— Explica’ns el recorregut històric de la devoció als sants Fructuós, Auguri i Eulogi.

Un estudi recent d’Andreu Muñoz posa de manifest que durant l’antiguitat tardana i l’alta edat
mitjana el culte a sant Fructuós va ser molt notable, especialment a la ciutat, però també irradià a
la resta de la Península i part del Mediterrani. Amb la restauració de la metròpoli el s. XII es va
mantenir, tot i que ja no ostentava el vigor de vell antuvi. Poc a poc la popularitat va anar caient
fins a ser una devoció que, pràcticament, va quedar reduïda als estaments eclesiàstics. Màxim
entre l’arquebisbe i el clergat catedralici. Tanmateix, no podem perdre de vista que el seu
patronatge (el més antic de la ciutat) no s’ha perdut mai, com tampoc han mancat devots a la
figura dels màrtirs.

— I actualment, en quin estat es troba la devoció als màrtirs tarragonins?

La situació que hem descrit en la pregunta anterior va arribar fins a finals dels anys vuitanta del
segle passat. En aquest moment el Grup de Joves de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau
Sescelades va iniciar una tasca de difusió i recuperació de la memòria de la qual, com a societat
i com a Església, sempre en serem deutors. Gràcies a això, i tot i que encara queda molt per fer,
els màrtirs tarragonins tornen a estar presents en l’ideari col·lectiu, s’expliquen a les escoles i
són coneguts pels infants.

Amb tot, en alguns punts ens trobem en retrocés. La presència de fidels a la solemnitat de sant
Fructuós és cada cop més residual i això és un indicador preocupant. Des d’aquí ens agradaria
llençar un missatge a tots els agents pastorals que inculquin en les comunitats la necessitat de
respondre a la crida d’assistir a la Missa Pontifical del 21 gener a la Catedral. És la celebració
de tots a la casa de tots en honor de dos diaques i un bisbe que, fins a la mort, van pregar per
l’Església Catòlica d’Orient a Occident.

“S’ha decidit posposar la representació de sant Fructuós, però continuem treballant amb altres



activitats”

— Quins són els objectius de l’Associació Cultural Sant Fructuós?

Els objectius de l’Associació es basen en potenciar el coneixement de la Passio
Fructuosi (Actes Martirials del bisbe de Tàrraco Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi) per
fer comprendre millor les arrels cristianes de l’Església Tarraconense, el patrimoni arqueològic
paleocristià de Tàrraco i la història del nostre país.

Tarragona manté una important empremta paleocristiana, gairebé única, en la qual podem
redescobrir el nostre passat des de l’amfiteatre, on moriren els nostres màrtirs, fins a la
necròpolis paleocristiana, on reberen sepultura, convertint-se l’espai en un pol de pelegrinatge
en època paleocristiana. Avui en dia, cal reivindicar aquests espais, entre altres, per conèixer el
nostre passat i integrar-lo en el nostre present.

— Quins són els principals projectes que es volen tirar endavant?

El projecte més rellevant és tornar a l’amfiteatre romà per tornar a representar La Passió de sant
Fructuós. La pandèmia de la Covid-19 i l’estat del monument no ens ha permès poder retornar al
nostre espai natural els darrers anys. La proposta era representar durant l’any 2022 o per la
festivitat de sant Fructuós el 21 de gener de 2023. Amb aquesta línia hem estat treballant
conjuntament amb el Patronat de Turisme de Tarragona però els treballs de desmuntatge de part
de la graderia de l’amfiteatre iniciats en l’últim semestre del 2022, finalment no han permès fer
factible la representació en aquestes dates.

Davant d’això s’ha decidit posposar la representació però continuem treballant amb altres
activitats, com per exemple, la representació  L’arqueòleg Joan Serra Vilaró: de la tomba
oblidada a la Fàbrica de Tabacs, proposta a realitzar en l’espai on s’erigia la  Basílica martirial
de Sant Fructuós, actualment en terrenys de la Tabacalera. L’objectiu és transferir socialment la
importància que tingué la tasca científica de l’arqueòleg Mn. Joan Serra i Vilaró  en la
intervenció arqueològica de la Necròpolis del Francolí així com la repercussió d’aquestes labors
en l’arqueologia cristiana local i nacional. Estem a l’espera dels permisos municipals per donar
llum verda al projecte.

Retornat a La Passió de sant Fructuós, avancem que la maquinària està engegada, ja ha
començat a caminar… L’Associació està preparant material audiovisual per divulgar i donar a
conèixer la representació amb l’objectiu que La Passió retorni a l’amfiteatre en les dates
habituals de representació (inici d’estiu o en la diada del 21 de gener) però estem a l’espera dels
resultats i informes de la intervenció d’emergència de desmuntatge de part de la graderia, per tal
d’adequar l’espectacle a la nova realitat que se n’ha de derivar, esperant que part de la graderia
que no està afectada directament pels problemes estructurals, pugui ser utilitzada.

La tornada al monument romà volem que sigui per a tothom. És a dir, ens hem marcat com a fita
posar en rellevància el vincle existent entre el segle III dC, centúria durant la que ocorregueren
els fets de les Actes martirials de sant Fructuós, amb l’actual segle XXI, moment en el que
l’amfiteatre continua viu. Desitgem que tothom sigui protagonista descobrint els fets que
passaren l’any 259 dC i puguin reviure-ho al lloc exacte que ocorregueren. Això, creiem que és
excepcional, i potencia i posa en valor el potent llegat patrimonial que es pot descobrir a
l’amfiteatre.



Un moment especial per ser-ne protagonista serà el pròxim 21 de gener de 2023. A les 10 h
l’Associació Cultural Sant Fructuós organitza la pregària i lectura de la Passio Fructuosi en la
solemnitat dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, a l’arena de l’amfiteatre. Enguany, en ser
dissabte, volem fer una crida més extensiva i amb la col·laboració de l’Arquebisbat de
Tarragona, redescobrir aquest doble tresor patrimonial: les actes martirials i el conjunt
monumental de l’amfiteatre. Sigueu protagonistes! Us hi esperem!
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Lucía Caram i la Fundació "la Caixa"
impulsen una campanya de revisions
visuals per a infants vulnerables | Catalunya
Religió

Amb el suport de:
 
 

Fundació "la Caixa" L’equip d’oftalmologia de l’Hospital Clínic Barcelona ha dut a terme, de
forma voluntària, revisions oftalmològiques a prop de 200 nens i nenes participants del programa
#Invulnerables de CaixaProinfància, provinents de Manresa, Ripoll – Sant Joan de les
Abadesses, Lleida, Banyoles i Figueres. Per a molts d’ells, ha estat la primera vegada que
assisteixen a una revisió mèdica dels seus ulls.  

La jornada s’emmarca en la campanya '#Invulnerables amb visió' impulsada pel programa
#Invulnerables de sor Lucia Caram, la Fundació “la Caixa” i Natural Òptics Group, amb el suport
del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que facilita les aliances arreu de Catalunya
amb centres sanitaris públics i privats.

A la jornada d’aquest dissabte 14 de gener a l’Hospital Clínic hi ha assistit el director general de
l’hospital Clínic Barcelona, Josep M. Campistol; la directora de la Fundació del Convent de
Santa Clara, Lucía Caram; la directora corporativa de Programes Socials de la Fundació ”la
Caixa”, Montserrat Buisán; Ignasi Solé, conseller delegat de Natural Optics Group; i Alfredo
Adan, director de l’Institut Clínic d’Oftalmologia.

La revisió ha estat realitzada per un equip encapçalat pel Bernardo Sánchez-Dalmau, cap del
Servei d’Oftalmologia, i format per nou especialistes en oftalmologia, cinc optometristes i
personal administratiu. Des de Natural Optics Group, empresa nacional referent dins del sector
de l’òptica amb més de 30 anys d’història i 700 òptiques associades, han aportat també un equip
de professionals.

La Fundació del Convent de Santa Clara i l’Espai Francesc d’Assís, col·laboradors del programa
#Invulnerables, també han participat en l’esdeveniment posant a disposició 22 voluntaris que
han organitzat i acompanyat els menors i els seus pares. En total, més de 50 persones
provinents de diversos sectors han col·laborat de manera voluntària per fer possible aquesta
revisió oftalmològica.

És important fer revisions oftalmològiques perquè si un infant mai ha vist bé, no sap distingir si el
que veu és normal o no

L’Acadèmia Americana d’Oftalmologia afirma que els problemes visuals afecten un de cada
quatre nens en edat escolar i que un 25% de la població estudiantil és susceptible de tenir
problemes no detectats com la miopia, hipermetropia, astigmatisme o ull gandul. 

Des del servei d’oftalmologia de l’Hospital Clínic, es transmet que la visió es desenvolupa

https://www.catalunyareligio.cat/ca/lucia-caram-fundacio-caixa-impulsen-campanya
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durant els primers 6-7 anys de vida, per això es recomana que els nens i nenes tinguin una
avaluació de la seva visió quan entren a l’escola, al voltant dels quatre anys i repetir el control
una vegada a l’any. Independentment de si presenta símptomes o no, és important fer la revisió,
perquè si un infant mai ha vist bé, no sap distingir si el que veu és normal o no, i per tant tampoc
ho dirà. A més, una mala visió va sovint lligada a problemes d'autoestima i autoconcepte, fracàs
escolar o aïllament, i això condiciona el dia a dia a l’escola de molts infants. Alguns no saben
que han de dur ulleres o els fa vergonya dir que no hi veuen bé. Quan es corregeix el problema
visual la realitat del nen canvia completament.

Gairebé 2.800 infants atesos en sis anys

'#Invulnerables amb visió' va néixer l’any 2018 amb l’objectiu de vetllar per la salut visual dels
nens com a un pas indispensable per garantir el seu benestar integral i el suport fonamental per
al seu desenvolupament cognitiu. Des de llavors, s’han realitzat vuit jornades de revisions
oftalmològiques a diferents centres de referència de Catalunya, comptant amb la suma de
voluntats públiques i privades. 

Es tracta d'una iniciativa contra la pobresa infantil impulsada per Sor Lucía Caram i la Fundació
“la Caixa”, a través de CaixaProinfància. El programa treballa per trencar el cercle de la pobresa
hereditària fomentant la igualtat d’oportunitats a través de la col·laboració públicoprivada.
Actualment, es desenvolupa en 13 municipis, formant 15 xarxes de treball de la mà de les
administracions locals i de 45 entitats socials. El programa es troba present allà on els
indicadors de la Generalitat marquen on la pobresa infantil té més impacte: Manresa, Manlleu,
Tarragona, el Vendrell, Tortosa, Lleida (barris de la Mariola, Secà de Sant Pere, Balafia i
Pardinyes), Girona, Salt, Figueres, Lloret de Mar, Banyoles i Ripoll – Sant Joan de les
Abadesses. Des que el programa es va posar en marxa fa sis anys, s’han atès a gairebé 1.516
famílies i un total de 2.794 infants.
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Cáritas prepara sus propuestas a los
partidos para las elecciones
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, avanzó este sábado que la
organización está elaborando “propuestas legislativas y de políticas públicas para pedir a los
partidos que las incluyan en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones
generales”.

Así lo indicó durante su participación en los Coloquios Alumni del colegio Tajamar, en Vallecas
(Madrid), donde defendió que “es fundamental que todos tomemos conciencia sobre la
importancia de tener en cuenta a las personas y familias vulnerables en el diseño, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas”.

“Estas propuestas son fruto de la participación directa de las personas en situación de exclusión
acompañadas por Cáritas. Nuestra propuesta es lograr un marco legislativo que garantice los
Derechos Humanos para el conjunto de la sociedad, pero prestando especial atención a las
personas con mayores dificultades y que no tienen garantizado un nivel de vida adecuado”,
expuso.

Peiro recordó que “el 31,5 por ciento de la población no cuenta con ingresos suficientes para
alcanzar unas condiciones de vida dignas. Esta realidad hace que sea más necesario que
nunca impulsar el modelo de estado de bienestar, con una orientación clara hacia el acceso a
los derechos de todas las personas”.

Dijo también que “una tercera parte de los hogares con graves dificultades se encuentra en la
situación de renunciar a la propia salud dejando de acudir al dentista o de comprar un accesorio
sociosanitario, como unas gafas o unos audífonos”. “Pero no son decisiones, sino imposiciones
marcadas por la privación”, advirtió. La secretaria general dijo que en la práctica “son estrategias
de supervivencia con consecuencias negativas directas y que condicionan su vida”.

COMUNIDADES EDUCATIVAS

En relación a la comunidad educativa de Tajamar, Natalia Peiro dijo que “la familia, los colegios,
los profesores… son las comunidades educativas por excelencia y son, también, los principales
transmisores de la fe para los niños". "Familia y escuela son quienes realizan 'la formación del
corazón de esos niños. Desde ahí, es obligado transmitir que el amor a Dios solo lo es, a través
del amor al prójimo, especialmente a los más débiles”, agregó.

Sobre la organización de Cáritas y su reciente 75º aniversario, cifró en 73.000 el número de
voluntarios, con la necesidad de renovarlo para afrontar nuevos retos. “No buscamos perfiles
concretos para hacer trabajos gratis, buscamos personas capaces de acompañar a los demás,
de gastarse y desgastarse por los demás, estar disponible para escuchar y estar dispuesto
también a que esta entrega cambie su vida”, remarcó.

Peiro concluyó señalando que los voluntarios son “el corazón de nuestra organización y hacen
posible ese lema de nuestras campañas y que dice la caridad no cierra. Tenemos un gran reto

https://www.lavanguardia.com/politica/20230121/8700042/caritas-prepara-propuestas-partidos-elecciones.html


en este campo, que es también el reto de la Iglesia. Los voluntarios de Cáritas nacen de la
comunidad cristiana y de las parroquias. El reto, como el de toda la Iglesia, es la transmisión de
la fe, esa transmisión de valores”.

(SERVIMEDIA) 21-ENE-2023 18:01 (GMT +1) AHP/pai

© SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por
los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los
derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros
mediante cualquier vía o soporte.
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El pare pelegrí inicia el camí amb 900
pelegrins | Societat | El Punt Avui
El pare pelegrí de Tossa de Mar, Jordi Bragulat Fidalgo, de 45 anys, casat, amb dos fills i
sotsinspector de la Policia Municipal de Girona, va iniciar ahir el periple que l’ha portat fins a
l’església dedicada a sant Sebastià, a Santa Coloma de Farners. Avui tornarà cap a Tossa de
Mar. En aquesta edició, la segona sense restriccions de la covid, marcada pel fred, hi han
participat 929 persones. D’aquestes, 482 són dones calçades i 28, descalces i 392 són homes
calçats i 27, descalços. La xifra és superior a la de l’any passat, quan només hi van participar
557 persones.

https://elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2244459-el-pare-pelegri-inicia-el-cami-amb-900-pelegrins.html
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L'Àgora Educació 2022 defensa la vigència
de la pedagogia ignasiana
La

Companyia de Jesús

va entrar en el món de l'educació amb voluntat de fer arribar a tothom la transformació de les
persones a partir de l'experiència de canvi que va viure

Ignasi de Loiola

durant la seva estada a

Manresa

, ara fa cinc-cents anys. La

pedagogia ignasiana

és humanista, interpel·la al coneixement com una manera d'incidir positivament en la comunitat i
posa la persona al centre, tenint en compte el seu context i convertint-la en protagonista de
l'aprenentatge.

Aquestes són les principals característiques de la pedagogia ignasiana que van exposar a

UManresa

el secretari internacional d'Educació de la Companyia de Jesús i professor convidat a la Loyola
University de Chicago,

José Alberto Mesa

, i

Pepe Menéndez

, exdirectiu de Jesuïtes Educació, professor a secundària i assessor internacional d'educació.
Mesa i Menéndez van tancar el cicle de diàlegs del programa

Àgora Educació 2022

. Tots dos van defensar que totes les característiques que té la pedagogia ignasiana fan evident
que és una metodologia vigent i van destacar la influència d'aquesta arreu del món.  

Una transformació espiritual

Ignasi de Loiola va experimentar a Manresa una profunda transformació espiritual. Transmetre-la
i fer-la extensiva a totes les persones va ser la motivació dels primers jesuïtes que van decidir
dedicar-se a l'educació. Precisament, el seu origen, els

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107402/jose-alberto-mesa-pepe-menendez-agora-educacio-umanresa


Exercicis Espirituals

del sant, és un dels elements que n'expliquen el potencial d'impacte. Segons José A. Mesa, el
fet que no es tracti duna teoria educativa, que no sigui una recepta, és la clau de l'èxit de la
pedagogia ignasiana. "

L'espiritualitat ignasiana és arreu

encara que no es vegi", va afirmar Mesa. 

Per aprendre, és imprescindible estar bé amb un mateix, conèixer-se. Aquesta és una de les
bases de la pedagogia ignasiana, que parteix de la voluntat d'ajudar les persones a fer aquest
treball d'autoconeixement i de transformació perquè siguin elles mateixes i a partir d'aquí puguin
desenvolupar un projecte de vida. "

Ajudar és un dels principals elements

de la pedagogia ignasiana", va afirmar Pepe Menéndez. Aquesta voluntat d'ajudar és en
benefici individual, però també en benefici de la comunitat. La pedagogia ignasiana parteix del
principi que el coneixement ha de servir per actuar. En tercer lloc, el model d'educació impulsat
per la Companyia de Jesús i que es va estendre arreu del món és un model que personalitza,
que posa la persona al centre, i que té en compte el seu context. "

Si l'alumne no és protagonista, no aprèn

", van explicar. Per això és tan important el paper de l'educador, una figura que ha de saber
acompanyar l'estudiant, arribant-hi a través del cor.  

Una pedagogia que convida

La diversitat cultural i religiosa és precisament un dels grans desafiaments amb els quals pot
topar la pedagogia ignasiana, perquè el seu origen està en la religió catòlica, van explicar els
dos ponents. No obstant això, el

missatge espiritual i de transformació

ha d'arribar com una invitació i no com una imposició ni una obligació, i ha de partir del respecte
i basar-se en la dignitat de la persona perquè "una pedagogia que no es basa en la dignitat de la
persona no és pedagogia". En aquest sentit, els ponents van defensar una

escola que s'adapti als canvis

i que evolucioni en funció dels debats que la societat experimenta en cada moment. La
pedagogia ignasiana, va dir Mesa, ha de servir "per ensenyar-nos a navegar per situacions
socials i culturals, per anar creixent com a individus i com a societat, i sempre des de
l'acompanyament de les persones, des del respecte i la reflexió profunda".   

Darrer diàleg del cicle 

El diàleg va servir per tancar el cicle de converses del programa d'activitats



Àgora 2022, Mestres que (es) transformen

, adreçat a fomentar la reflexió i el debat entre la comunitat educativa de la ciutat per activar
canvis i millores als centres educatius i al conjunt de la societat. L'organització del programa
respon a un encàrrec de l'Ajuntament de Manresa en el marc del programa d'activitats de
Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la capital del
Bages. 

El cicle es va iniciar el mes de gener de l'any passat i ha inclòs una dotzena de diàlegs als quals
han assistit un miler de persones. A més, totes les converses es poden recuperar íntegrament al
canal de Youtube d'UManresa, on ja sumen prop de 2.400 visualitzacions. 
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Sergio Saiz. Nueva York 
Uno de los edificios que colapsó tras 
el ataque del 11-S fue una pequeña 
iglesia griega ortodoxa de mediados 
del siglo XIX que se encontraba en 
una calle que hoy en día ni siquiera 
existe, ya que ha desaparecido del 
trazado urbano tras la reconstruc-
ción del complejo conmemorativo 
conocido popularmente como la 
Zona Cero de Nueva York. Tras 
años de retrasos debido a la buro-
cracia para asignarle una nueva ubi-
cación, San Nicolás ha vuelto a abrir 
sus puertas gracias a un proyecto 
firmado por Santiago Calatrava. 

Poco, o nada, tiene que ver esta 
obra con el sello del arquitecto espa-
ñol. Comparar es fácil, ya que en la 
Zona Cero se encuentra uno de 
sus trabajos más emblemáticos, y 
también uno de los más polémi-
cos: Oculus, un gigantesco inter-
cambiador de transporte que 
sustituyó a la estación que existía 
previamente en el World Trade 
Center. Con un coste de 4.000 
millones de dólares, práctica-
mente el doble de lo previsto, re-
trasos en las obras e incluso gote-
ras tras su inauguración, Oculus 
amenazó con poner punto y final 
a la carrera de Calatrava en Esta-
dos Unidos. Sin embargo, los 
promotores de San Nicolás le 
dieron su voto de confianza para dar 
forma al nuevo templo. 

Lo primero fue conseguir una 
ubicación en la Zona Cero. De he-
cho, esta ha sido la principal razón 
por la que el proyecto ha tardado 
tanto en materializarse. Los trámi-
tes municipales para asignar un lu-
gar han implicado años de papeleo. 
Finalmente, lograron un espacio so-
bre un párking subterráneo, en el la-
teral sur del complejo conmemora-
tivo, en una pasarela elevada justo 
enfrente de donde se encuentra la 
Esfera Koening, monumento que se 
convirtió en uno de los símbolos del 
11-S tras ser recuperado bajo los es-
combros. 

A partir de ahí, los promotores le 
pidieron a Calatrava que diseñara un 
templo que respetara las tradiciones 
de la iglesia griega ortodoxa, pero 
que, al mismo tiempo, fuera una 
obra del siglo XXI. Pese a que sus di-
mensiones palidecen en compara-
ción con las de la cercana estación 
que en su día diseñó el español, el en-
cargo no era fácil. No sólo por la con-
notación espiritual, sino por la pro-
pia ubicación. Al estar en el techo de 
un párking, no sólo no tenía acceso 
directo a la calle, sino que además te-
nía que incorporar elementos tan 

Una iglesia griega: así es la última 
obra de Calatrava en Nueva York

ARQUITECTURA

SAN NICOLÁS El templo ortodoxo acaba de abrir sus puertas en el corazón de la Zona Cero.

El templo sustituye a una 
iglesia ortodoxa del siglo 
XIX que desapareció tras 
los atentados del 11-S 

La obra se encuentra a 
solo unos metros de otro 
proyecto emblemático del 
arquitecto español: Oculus

poco estéticos como conductos de 
ventilación del aparcamiento. 

Pero el resultado ha sido todo un 
éxito. Y aunque no está libre de polé-
mica por su estética, los gestores de 
San Nicolás están encantados con el 
resultado. Se trata de un compacto 
edificio construido en mármol blanco 
y gris, que respeta la forma de las igle-
sias ortodoxas griegas. Además, una 
escalinata envuelve la parte posterior 
y uno de los laterales del templo. La 
puerta principal está orientada a la 
plaza elevada donde se encuentra la 
Esfera Koening y desde donde se 
puede observar el memorial de la Zo-
na Cero. Desde allí, incluso se ve la 
otra gran obra de Calatrava. 

Una de las curiosidades arquitec-
tónicas que más sorprenden a los vi-
sitantes es que la cúpula y el tambor 

rante el día, cuando llega la noche, el 
edificio parece translúcido y resplan-
dece como si fuera una caja de luz. 

La planta del templo sigue las nor-
mas bizantinas, con una nave cua-
drada. En los cuatro ángulos, se en-
cuentran cuatro estancias indepen-
dientes, aunque se trata de un espa-
cio modular que puede integrarse, ya 
que una de las paredes interiores del 
templo es en realidad una gran puer-
ta de cristal transparente que puede 
abrirse completamente, unificando 
los espacios. 

En el interior, predomina el mismo 
uso de materiales: mármol gris y 
blanco. La decoración está inspirada 
en los frescos que en su día pintó un 
monje ortodoxo del Monte Athos. Su 
aforo está pensado para albergar po-
co más de un centenar de feligreses.

están “construidos en su exterior con 
finos paneles laminados de piedra y 
vidrio que se iluminan desde dentro; 
por la noche, todo el sistema de mu-
ros cortina de piedra brilla”, según 
explican desde el estudio del arqui-
tecto. Pese a su aspecto macizo du-

En la imagen 
superior, el templo 

de San Nicolás ilumi-
nado desde dentro. Se 
encuentra en el lateral 

sur de la Zona Cero, 
junto al lugar donde en 

su día estuvo una de 
las Torres Gemelas. 

A la derecha, imáge-
nes del interior.

LIBROS

El ladrón de rostros (Plaza&Ja-
nés) es la nueva novela de Ibon 
Martín, máximo exponente del 
thriller euskandinavo, y la tercera 
entrega de la serie protagonizada 
por Ane Cestero (las dos anterio-
res son La danza de los tulipanes y 
La hora de las gaviotas). La nove-
la se desarrolla en los paisajes del 
interior de Euskadi, un escenario 
sobrecogedor, en el que la Uni-
dad de Homicidios de Impacto 
deberá atrapar a un asesino en se-
rie bautizado como el Apóstol.

Vuelve el referente 
del ‘thriller 
euskandinavo’

Brianna Wiest ha pasado del ano-
nimato a vender más de un mi-
llón de ejemplares y ser número 
uno en países como Alemania, 
Estados Unidos o Canadá. Este 
fenómeno editorial llega ahora a 
España de la mano de Planeta, 
tras arrasar en TikTok, y en él 
ofrecen las claves para identificar 
los mecanismos de autosabotaje 
que se imponen las mujeres a las 
que enseña a eliminarlos.

Z De TikTok a las librerías

Cuando se conmemora el cin-
cuenta aniversario del fallecimien-
to de Pablo Ruiz Picasso, Filming 
Picasso (Alianza) reúne las memo-
rias de Luis Revenga acerca de Pi-
casso, un documental producido 
entre 1980 y 1981 para el que entre-
vistó a familiares y amigos del ar-
tista, desde Salvador Dalí hasta 
Michel Leiris, Dora Maar, Henry 
Moore, Jacqueline Picasso, Anto-
ni Tàpies o Rafael Alberti.

Z En recuerdo de Picasso
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San Juan Chamula, la iglesia de Chiapas
donde el único rito católico que se celebra
es el bautismo
La plaza de la Paz de San Juan Chamula no difiere mucho de otras que ejercen de ágora
principal de un pueblo mexicano. De planta rectangular, varios días a la semana sirve para que
se instale el mercado de alimentos, en el que hombres y mujeres de etnia maya se mezclan a
comprar y vender los ingredientes de los ricos platos del país. Una peculiaridad, sin embargo, es
que todavía funciona el trueque. Hay transacciones que se cierran intercambiando mercancías y
no billetes de banco.

El edificio más llamativo de la plaza es la iglesia, un edificio recio, pintado de blanco, con una
triple espadaña para las campanas y neto estilo colonial. Sin embargo, solo hay que acercarse
un poco para percibir que no es un templo cualquiera. El balconcillo exhibe una figura de San
Juan Bautista, sí, declarando a quién está dedicada la iglesia. Pero la decoración de ese
espacio y el del arco principal de entrada dan cuenta de que las creencias indígenas todavía
tienen un papel predominante. Un fondo de color verde botella o azul océano contiene aspas,
estrellas y círculos que no recuerdan en nada a la iconografía cristiana.

Lee también

En el puestecito donde se paga el derecho de entrada, los turistas reciben una advertencia
severa: nada de fotografías en el interior del templo y silencio absoluto. Además, no hay que
acercarse a los celebrantes de ritos si no son invitados expresamente.

En el interior, la atmósfera es imponente. No hay bancos de madera. La nave quedaría en un
espacio nítido si no fuera porque está sembrada de cientos de velas encendidas y ramas de
pinocho (una especie de pino local) que alfombran todo el pavimento. Hay en los laterales
imágenes de santos cristianos como Gerardo, Pablo o Marta. Pero bien es verdad que van
acompañados de rótulos que remiten a figuras veneradas por los mayas.

https://www.lavanguardia.com/magazine/viajes/20230123/8686271/san-juan-chamula-iglesia-conecta-antiguas-religiones-mayas.html


Las velas encendidas y ramas de pinocho llenan el interior de la iglesia de San Juan
Chamula

Talegafrita / Wikimedia Commons ((CC BY-SA 3.0)

San Juan Chamula, en el estado sureño de Chiapas, está habitado mayoritariamente por
tzotziles, no solo mayas de etnia sino también de religión, que han acomodado las tradicionales
creencias indígenas con las traídas por los colonizadores, en un sincretismo muy habitual en
varios países latinoamericanos.

La estructura del edificio es de madera, lo que hace temer que cualquier accidente con las velas
acabe en trágico suceso. Sin embargo, las personas que ayudan a mostrar la iglesia aseguran
que esta se halla vigilada las 24 horas del día todos los días del año por voluntarios que
precisamente se ocupan de evitar que la cera derretida o las llamas puedan causar incidente
alguno. El pinocho fresco, además de aroma –aseguran– aporta humedad y hace improbable
que prenda el fuego.

La iglesia dedicada a San Juan Bautista está vigilada las 24 horas para
evitar que la estructura de madera sufra algún incendio

Tras las estatuas de los santos siempre hay un espejo. Es para que el creyente que se enfrente
a él se refleje y le impida mentir o restar importancia a sus pecados. Solo son las imágenes de
uno mismo y de la divinidad a la que está rezando, no hay intermediarios.

Este rito contrasta con la silente actividad que llevan a cabo chamanes y sanadores
diseminados por el resto de la nave. Aplican sus manos (aunque a veces se ayudan de huevos
de ave o incluso de posh, una bebida alcohólica fermentada del maíz) para aliviar algunas
dolencias que muestran los creyentes. Todo se realiza en un ambiente de veneración absoluta,
que impacta al visitante, impregnado por el respeto a unos ritos que se retrotraen muchos siglos.

En el interior de la iglesia de San Juan Bautista el único rito católico que se practica es el
bautismo, como delata la pila que hay a la derecha de la entrada. Misas y rosarios se



desarrollan en otros templos de la localidad.

Iglesia de San Juan Chamula, en Chiapas

Tiago Lopes Fernandez

Al salir a la deslumbrante luz del exterior, hay que visitar el cementerio anexo, donde los
fallecidos se entierran a muy poca profundidad, lo que deriva en un terreno repleto de
abolladuras coronadas por cruces de diferentes colores. Esta práctica empieza a ser minoritaria,
pero el color del aspa suele indicar si el muerto era de edad avanzada (negra) o joven (blanca),
con una variedad cromática para otras categorías, como mujeres o que indican las
circunstancias de la muerte o el oficio del finado.

San Juan Chamula se encuentra a menos de 30 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, la
ciudad de referencia. El trayecto en vehículo (las populares combis, unas furgonetas que ejercen
de taxi colectivo) toma una media hora. Es conveniente hacerse acompañar a la iglesia de San
Juan Bautista por un guía que ayude a comprender los ritos y a no cometer ninguna torpeza
durante la visita.

Lee también Sergi Ramis
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L'ermita de la Mare de Déu d’Arboló, una
descoberta al Pallars | Catalunya Religió
Si tingués un parell de vides més, faria una tesi doctoral sobre tot l’entramat religiós, social i
cultural que es mou en les diverses associacions que tenen cura del les ermites del país i el
valor que aporten. Atès que no tinc aquesta disponibilitat, de moment m’he d’acontentar en fer
breus aproximacions o deixar-les citades en aquest blog. En d’altres moments ja havia parlat de
l’ermita de Xerallo (potser la única ermita dissenyada per l’enginyer Eduardo Torroja) i de
l’ermita de Sant Joan Baptista de Blanes (potser la única “ermita il·lustrada per la Pilarín Bayés”),
i avui toca parlar de l'ermita de la Mare de Déu d’Arboló, al Pallars Sobirà, entre Gerri de la Sal
i Sort. Una ermita que he pogut visitar amb la família acompanyat del rector de Sort, Mn. Joan
Pau Esteban Osma, que és qui en te cura en l’actualitat conjuntament amb l’Associació
d’Amics d’Arboló.

Valgui per endavant que escric aquestes línies motivat a ajudar-los, així que teniu també una
imatge del compte bancari que apareix a la porta de l’ermita per si algú s’anima a donar un cop
de ma per al manteniment i els nous projectes que tenen. De fet, no estaria gens malament que
hi hagués alguna mena de pagament online voluntari a les ermites, per exemple a mode de
interruptor per il·luminar l’interior; més encara quan aquestes són béns culturals de primer nivell
que sovint són objecte de vandalisme o robatoris (per exemple els tres focus LED que
il·luminaven exteriorment aquesta ermita i van “desaparèixer” durant el confinament. Cada focus
costava 80€...)

Sobre la història d’aquesta ermita no em vull estendre massa. Hi ha un llibret fantàstic, “El
santuari de la Mare de Déu d’Arboló, centre geogràfic i espiritual del Pallars”, de l’autor Llorenç
Sànchez i Vilanova, que ho explica molt bé. Sembla ser, per un document del 1105 on el comte
Arnau II es veu obligat a restituir al monestir de Gerri uns bens usurpats anteriorment, on hi
consten l’oratori i el castell d’Arboló, que hi havia una petita ermita per al recolliment i l’aïllament
eremític dels monjos del monestir de Gerri de la Sal. Cap al s.XIV Arboló es constitueix com a
parròquia i, per tant, hi té una feligresia associada. Ja al s. XVIII, degut a seu enclavament i
posicionament de pas estratègic, esdevé lloc d’aturada, acollida i aixopluc on descansar de cos i
esperit. Arboló era lloc sagrat d’oració, pelegrinatge i, alhora, albergueria. Per tal de dur aquesta
tasca espiritual i social hi havia “l’ermità d’Arboló”, que recorria els pobles del Pallars amb la
seva capelleta portàtil per demanar recapte. A la planta baixa de la casa de l’ermità hi ha un petit
museu (molt ben cuidat i de visita recomanada) on s’explica tot això molt bé i on hi trobareu la
fotografia del darrer ermità anant de recapte amb el seu ase i la capelleta portàtil penjant de la
bestiola.

L’ermita sembla haver estat construïda al s.XII sobre una edificació preexistent. Compta amb una
nau única amb volta de canó acabada amb un absis que, evidentment, està orientat a l’est.
Actualment hi ha tres accessos, un per cada mur: el principal a l’oest, un secundari al mur sud
(actualment una vidriera, que acollia el camí que pujava des de Gerri) i un altre a al nord que
connecta amb l’edifici de l’ermità. Hi trobem també amb un cor de fusta i una pila de pedra per
l’aigua beneïda. L’any 1936, com en tantes altres esglésies, es va saquejar el santuari i es van
destruir els béns mobles sacres interior, com el cambril de la Mare de Déu. El 1966 es constituí
un “patronat” (ho poso entre cometes perquè pròpiament no hi ha una “fundació” establerta) que
en va tenir cura i que ha anat aconseguint millores que han fet que sigui un patrimoni viu. Entre
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totes aquesta actuacions, cal destacar la construcció del pont penjant sobre la Noguera
Pallaresa (l’any 1973), l’adequació dels espais exteriors i l’arribada de l’electricitat al Santuari.

Anant al que m’interessa (l’espai mistagògic i les possibilitats pastorals actuals) m’han sorprès
positivament tres aspectes: l’arranjament litúrgic actual de l’espai, el vestíbul creat entre l’ermita i
la casa de l’ermità, les possibilitats pastorals que s’hi poden desenvolupar. M’agradaria poder
aportar dades dels autors i fer-ne un reconeixement públic però, fins al moment, ho desconec (si
algú m’ho facilita estaré encantat de fer-ho).

Arranjament de l’espai litúrgic: Coherència de materials i disposició. La nova imatge de la
Mare de Déu es sosté damunt d’una pilastra de pedra (ja no d’un cambril) coronat amb un
capitell. És una molt bona solució que fa destacar la imatge sense que aquesta resti estranya a
l’espai. També s’adopten pilastres de pedra per a la base de la credença, la base de l’ambó i les
quatre peces que aguanten la llosa de l’altar. Coronant i fent practicables com a mobles tant la
credença com l’ambó s’hi disposa un element de fusta, la mateixa fusta que trobem en el banc
corregut perimetral i que incorpora (molt ben trobat) una seu de fusta discreta. Seu, altar, ambó i
els altres elements tenen un mateix llenguatge. Hi he trobat una cosa que encara no havia vist
mai i m’ha semblat molt interessant: una creu de pedra fosca marcant el paviment del rectangle
del presbiteri previ al semicercle de l’absis; damunt del centre de la creu és on es disposa l’altar.
Això no treu que hi hagi una creu (com cal per recomanació litúrgica) a prop de l’altar, però m’ha
semblat interessant veure com el paviment del presbiteri no ha estat una actuació neutra, sinó
acordada amb allò que es vol significar.

El vestíbul. Entre la casa de l’ermità i l’edifici sacre s’ha “buidat” una franja de tal manera que es
pot veure el mur nord de l’ermita des de l’exterior. Aquest buidatge perimetral, de doble alçada,
ajuda a entendre l’edifici “sacre” (“sagrat” significa “separat” o “reservat”) com a tal, alhora que
crea un espai d’acollida molt interessant on hi trobem les informacions escaients i diverses
maneres d’ajudar a la conservació del conjunt.

Possibilitats pastorals. Des d’aquest vestíbul s’accedeix a dues de les tres plantes de la casa
de l’ermità. A la planta inferior, que queda sota el nivell de l’ermita, s’hi accedeix des del camí
provinent del pont penjant, compta amb una petita plaça verda al davant i és on hi trobem l’espai
d’interpretació que ja he citat. La segona i tercera planta són a les que s’hi accedeix des del
vestíbul. En l’actualitat, la segona planta ha estat restaurada tot mantenint el mateix ambient



origina de la casa de l’ermità i està equipada amb una taula menjador, llar de foc, cuina i espai
de magatzem. Resta per actuar en la tercera planta, on hi trobem una sala, dues cambres i un
magatzem que, ben pensades, podrien acollir una pernoctació d’un grup d’unes 12 persones.
Tot i que el conjunt disposa d’uns serveis higiènics no hi ha aigua calenta sanitària. Amb un petit
projecte que solucionés aquestes mancances, la casa de l’ermità podria tornar a oferir la
possibilitat de fer-hi recessos per a joves o famílies.
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