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En los momentos álgidos del café barceloné Els Quatre Gats, Picasso 

retrató a algunos de sus habituales. Allí estaba Hermen Anglada Cama-

rasa, que fue visto así por el genio malagueño.

Fotografías de Anglada Camarasa en distintos momentos de su vida. A 

los 42 años, con el estallido de la I Guerra Mundial, se instaló en Mallor-

ca, donde moriría en  1949, a los 87 años.

A lo largo de su carrera artística desarrolló distintos intereses y  

tendencias. Destacó como paisajista y también por sus retratos de  

mujeres y del ambiente en el París de principios del siglo XX.

L

os mallorquines te-
nemos la suerte de 
poder echar un ojo a 
buena parte de su 
producción gracias a 
que en 1988 la Fun-
dació La Caixa com-

pró a los herederos de Hermen 
Anglada Camarasa más de tres-
cientas obras y casi doscientos 
objetos personales del artista ca-
talán que se exhiben en el 
CaixaFòrum palmesano. Ahora, 
con retraso, el pueblo donde pa-
só gran parte de su vida, Po-
llença, le rinde homenaje al con-
memorarse los 150 años de su 
nacimiento, el 11 de septiembre 
de 1871, en Barcelona. La exposi-
ción pollencina perma-
necerá abierta hasta el 
26 de junio en el Con-
vent de Sant Domingo. 
   Contaban quienes le 
conocieron que era un hedonista 
–corriente muy en boga en la 
época que le tocó vivir, en el 
cambio de siglo–, un hombre do-
tado de un fino sentido del hu-
mor, sociable, independiente y 
atrevido.  
   Hijo de una familia catalana 
acomodada, sus padres respeta-
ron sus deseos de aprender a di-
bujar y a pintar, cosa que hizo 
primero de la mano de Tomás 
Moragas y Modest Urgell, en la 
Escuela de Bellas Artes de Barce-
lona. Como todo artista que se 
preciara en aquellos días, se ins-
taló en París, donde ocurría todo. 

Su participación en la Exposición 
Internacoinal de Dresde en 1901 
le otorgó el reconocimiento que 
buscaba. La fama conseguida le 
permitió convertirse en maestro 
de algunos alumnos destacados, 
como el argentino Tito Cittadini, 
muy conocido también en estos 
lares.  

  En esa época logra una gran re-
sonancia en Rusia –el famoso es-
critor Máximo Gorki fue un gran 
admirador suyo– y en Italia.  

ÉXITO INTERNACIONAL 
El estallido de la I Guerra Mun-
dial le obligó a hacer las maletas 
y regresar a su país, aunque no 
permaneció en la Ciudad Condal, 
sino que eligió la costa norte ma-
llorquina, Pollença, donde quedó 
fascinado por los paisajes que 
con tal maestría supo retratar. 
Este cambio de domicilio le costó 
una merma de su éxito en Euro-
pa, pero a la vez vio cómo su in-

 

POR  

Amaya Michelena

Con cierto retraso la localidad de Pollença rinde 
homenaje al que fue uno de sus vecinos más ilustres, el 
artista catalán que triunfó en Estados Unidos y Rusia

Siglo y medio de 
Hermen Anglada 
Camarasa

fluencia crecía en Estados Uni-
dos –expuso en Nueva York y en 
Whasington– y Latinoamérica co-
mo pocos pintores españoles ha-
bían conseguido. Su estancia ma-
llorquina quedó interrumpida 
por la Guerra Civil, pues fue un 
reconocido republicano, y tuvo 
que buscar refugio en el monas-

terio de Montserrat. Al 
terminar la contienda, 
huyó a Francia, desde 
donde regresó a Ma-

llorca en 1947, ya para 
quedarse. Tenía 76 años y su épo-
ca más fructífera había quedado 
atrás. Murió en la localidad doce 
años después. Su calidad y exten-
sa producción traspasaron fron-
teras y hoy puede verse obra su-
ya en las paredes de museos de 
la categoría del Ermitage de San 
Petersburgo, la Hispanic Society 
of America de Nueva York, el Mu-
seo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires, el de La Habana, la 
Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna de Venecia, el British 
Museum de Londres, el Prado, el 
Reina Sofía y la Colección Car-
men Thyssen, entre otros. 

Dos ejemplos de sus típicas ‘gitanas’, ‘La maja del Guadalquivir’ y ’Gra-

nadina’ , coloridas, exuberantes, llenas de adornos.

15/05/22Última Hora -Domingo
Islas Baleares

Pr: Semanal (Domingo)

Tirada: 17.187

Dif: 13.543
Pagina: 10

Secc: OTROS    Valor: 14.731,23 €    Area (cm2): 831,5    Ocupac: 97,04 %    Doc: 1/1    Autor: OR Amaya Michelena P    Num. Lec: 81000

C
od: 147042594

6 / 39



Un segle de muntanya i 
catalanisme

aquesta dècada de llibertats privades, 
els seus membres presentaven la re-
vista de l’organització en castellà per es-
quivar la censura, però el contingut l’es-
crivien en català. Hi van participar per-
sonalitats com el poeta Salvador Espriu. 
“Teníem una secció d’estudiosos, que 
va continuar durant la Guerra Civil. 
Tots aquells documents els vam cedir 
a l’Arxiu Històric de Gràcia perquè esti-
guessin a disposició de tothom”, diu 
Lloret. A més, el CEG també és promo-
tor i vetllador de la Flama de la Llengua 
Catalana, un esdeveniment reivindica-
tiu, en homenatge a Pompeu Fabra, que 
se celebra anualment i que demostra la 
voluntat de mantenir viu el català. “En 
aquests moments s’ha de defensar més 
que mai”, afegeix. 

El Club Excursionista de Gràcia és 
una de les entitats que s’han posicionat 
en contra dels Jocs Olímpics d’Hivern 
que Catalunya podria organitzar el 
2030. Des de l’entitat opten per “activi-
tats enriquidores per al territori, però 
amb menys impacte mediambiental”.  

La Directa al Tibidabo serà un dels 
actes de celebració del centenari. Tin-
drà cinc quilòmetres de distància i 450 
metres de desnivell, i els participants es 
dividiran en les categories sub-15, sub-
20 i absoluta. “La Directa representa la 
unió de Barcelona amb la muntanya. És 
una cursa popular i peculiar, perquè 
surt del cor de la ciutat i s’acaba al cor de 
Collserola”, diu Lloret. En total hi par-
ticiparan aproximadament 200 espor-
tistes d’edats diverses.e

Imatge d’arxiu d’un dels grups del Club Excursionista de Gràcia fent una 
sortida en bicicleta. CE GRÀCIA

El Club Excursionista de Gràcia, que fa 100 anys, estrena la Directa al Tibidabo

ESPORTS DE MUNTANYA

Fer història és una fita cada vegada més 
volàtil i abastable. Molts fets destacats 
es qualifiquen d’històrics, fruit d’un 
llenguatge grandiloqüent que busca cri-
dar l’atenció. En aquest mar d’exagera-
cions, hi ha el perill que esdeveniments 
realment importants, com el del cente-
nari del Club Excursionista de Gràcia 
(CEG), quedin eclipsats. L’associació, 
fundada el 1922, celebra enguany un se-
gle de vida i aquest diumenge, 15 de 
maig, organitza un dels múltiples actes 
de commemoració: la primera edició de 
la Directa al Tibidabo. L’activitat popu-
lar connectarà el cor de la ciutat amb la 
muntanya que la vigila. Al llarg de la his-
tòria, el centre excursionista no només 
ha destacat pels èxits de muntanya, si-
nó que també té com a pilar la defensa 
del catalanisme. 

“Cent anys donen per a molt”, expli-
ca somrient José Lloret, l’actual presi-
dent. A principis del segle XX, el CEG va 
iniciar les primeres excursions amb 
l’objectiu de descobrir el territori del 
país, tot i que amb el pas dels anys al-
guns dels excursionistes les activitats 
l’han internacionalitzat fins al punt de 
coronar els cims de l’Everest i l’Anna-
purna. És un dels referents indiscuti-
bles al món excursionista català i sem-
pre ha crescut i ha viscut de bracet amb 
la cultura del país. A més, és l’organitza-
dor des de fa cinquanta anys de la tra-
vessa de resistència més antiga d’Euro-
pa, la Matagalls-Montserrat. 

En contra dels Jocs d’Hivern 

L’entitat va néixer amb el nom de Mai 
Enrera, però la dictadura de Miguel Pri-
mo de Rivera va obligar a canviar-lo pel 
nom actual, que sonava igual en català 
que en castellà. El CEG sempre ha anat 
més enllà de la muntanya. Durant 

BARCELONA

JORDI CARDERO
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n La natura és patrimoni universal, ni dels 
homes, ni de les dones, encara que al llarg de 
la història no hagi estat estrictament així. Des 
de jove, Piti Capella ha estat al capdavant de 
moviments alpinístics format per dones, tren-
cant així estereotips. També ha superat bar-
reres d’ençà que a la dècada dels 80, amb no-
més 26 anys, una desafortunada sortida al Pi-
rineu francès la deixés sense els dits de les 
dues mans. És una dona forta, amb dues lo-
calitats de referència, Esparreguera i Berga, 
ciutat on ha arrelat i ha teixits vincles . De la 
seva experiència vital, n’ha escrit Dits de vent, 
un llibre que ha presentat darrerament a di-
ferents localitats i el dia 26 de maig  ho farà a 
la Parcir de Manresa. Se sent orgullosa de dir-
se Esperança, com la seva mare, però tothom 
la coneix per Piti, un nom sorgit de la matei-
xa família de Can Pasqual, quan ella era molt 
petita. 
Per la seva trajectòria, és una dona  molt va-
lenta. Ha tingut mai por? 
Fa uns set anys, quan la meva filla va estar 
malalta per un tumor a les suprarenals. Patia 
per la seva salut. He tingut ensurts i tensió a 
la muntanya, però els he superat. Ara, amb el 
pas dels anys, veig més els perills que no pas 
un temps enrere. La por que jo he pogut pas-
sar a la muntanya no m’ha bloquejat, m’ha 
servit per generar un estat d’alerta. 
Entre els seus estudis hi ha els de psicolo-
gia. Vostè coneix bé el patiment. 
Hi ha dues coses que hem de separar. El do-
lor és inevitable i forma part de la vida quan 
hi ha una pèrdua, una situació traumàtica... 
En canvi, el patir, com deien els càtars o els 
budistes, per exemple, és témer que passi una 
cosa. És la projecció cap a un fet negatiu, pen-
sar en un possible accident, per exemple. 
Sempre intento evitar aquest  patiment. Pri-
mer, analitzo les coses, i decideixo que hi ha 
moltes coses per les quals no cal patir. En re-
alitat, no tenim res controlat i la vida és anar 
fluint. Cal acceptar el que vingui. 
Per què, de forma reiterada en el temps, es-
criu i fa xerrades sobre el binomi dona i 
muntanya? 
Els anys 80 hi havia molt poques dones que 
ens dedicàvem a l’alpinisme i a l’alta munta-
nya. Vam tenir l’oportunitat de tirar endavant 
la primera expedició de l’Estat, i potser d’Eu-

ropa, a l’Himàlaia format només per dones. 
Aleshores no hi havia una consciència clara 
de gènere, però sí que, a mesura que conso-
lidàvem el projecte, percebíem la importàn-
cia que podia tenir per al conjunt de les do-
nes. En aquella expedició vam assumir una 
colla de riscos. Sabíem que no podríem fallar 
perquè volíem que creguessin en nosaltres. 
Jo era una feminista que no ho sabia. Poste-
riorment vaig entrar a conèixer tot el que sig-
nifica el feminisme i la lluita contra el patri-
arcat, no contra els homes. He col·laborat a 
la revista Sorora, he fet un taller amb dones 
sobre igualtat i faig xerrades sobre aquesta 
temàtica.  
Així, el 1984, aquest repte de l’Himàlaia era 
més alpinístic o de reivindicació feminis-
ta? 
Una mica les dues coses. Els patrocinis, com 
la revista Lecturas o perles Majorica, anaven 
adreçats al món de la dona. Vam fer un cim 
que només s’havia assolit dues vegades  i vam 
obrir un itinerari nou. No va ser gens fàcil. 
Ens vam posar en un bon embolic. 
Ha constatat, en primera persona, que a la 
muntanya les dones també han de demos-
trar allò que poden fer. 
Això ens passa en molts camps, a banda de  
la muntanya. Sembla que ho haguem de de-
mostrar de forma continuada, mentre que a 
l’home ja se li donen per descomptat deter-
minades aptituds. Si una dona té un alt càr-
rec, està més subjecta a judici. 
Poc abans dels 17 anys comença a fer alpi-
nisme. Qui l’hi apropa? 
Amb una colla del poble, amb gent d’Olesa i 
Esparreguera van anar uns quants dies a la 
muntanya. Mentre uns jugaven a cartes i es 
distreien, tres ens vam engrescar a fer un cim.  
M’ho vaig passar molt bé, sobretot de baixa-
da, que hi havia una mica més de risc. Em va 
entrar el cuquet. Després vaig intimar amb 
un noi que era escalador. El primer lloc on 
vaig escalar era Montserrat, la muntanya que 
veia des de casa. Vaig patir al primer ràpel, 
però una vegada superat, ja no ho he deixat.  
Què li sedueix més de Montserrat? 
Montserrat és una muntanya que necessito i 
que no te l’acabes mai. És màgica, té alguna 
cosa que no tenen les altres. Pel meu físic, per 
als meus braços, em va molt bé escalar-hi. 
L’escalada és com una dansa vertical on et vas 
movent. 
El 1986 arriba l’accident que la deixa sen-
se dits. Com va conviure amb la nova rea-

litat? 
És un procés natural de dol. Potser em vaig 
passar un any que, quan es em despertava, 
pensava que allò que vivia era un malson, 
però de seguida percebia quina era la reali-
tat i em tocava posar-me les piles. Mai no vaig 
pensar que no podria tirar endavant, tot i que 
vaig haver de reaprendre moltes coses. Quan 
volem fer una cosa, no n’hi ha prou de pro-
var-ho només una vegada, cal ser constant. 
Després de l’accident, li va costar tornar a 
la muntanya 
Superat el període de cures a les mans, vaig 
proposar a una companya, la Mite Selga, de 
tornar a escalar nosaltres dues soles a Mont-
serrat. Vam fer una escalada fàcil, amb cor-
des, i ens en vam sortir. Vaig veure que podria 

«L’escalada és com 

una dansa vertical 

on et vas movent»

Esperança ‘Piti’ Capella

Pere Gassó Ollé 
MANRESA

ELS 4 CANTONS

uTothom té el que es mereix? 

No. 
uMillor qualitat i pitjor defecte. 

Positiva i molt impulsiva. 
uQuina part del seu cos li agrada 

menys?  

El nas. 
uQuant és un bon sou? 

El que et permet viure tranquil. 
uQuin llibre li hauria agradat es-

criure? 

El libro de los abrazos. 
uUna obra d’art. 

El Cavall Bernat. 
uEn què és experta? 

En res. Soc tastaolletes. 
uQuè s’hauria d’inventar? 

La justícia social. 
uDéu existeix? 

Depèn de cadascú. 
uQuin personatge històric o de fic-

ció convidaria a sopar? 

El dalai-lama. 
uUn mite eròtic. 

No en tinc. Potser Apol·lo... 
uAcabi la frase. La vida és... 

Canvi. 
uLa gent, de natural, és bona, do-

lenta o regular? 

Bona. 
uTres ingredients d’un paradís. 

Amor, calma i alegria. 
uUn lema per a la seva vida. 

Mai no donem tant com quan donem 
esperança.

Alpinista que als 26 anys va perdre els dits de les mans per congelació. Va ser la primera dona instructora de l’Escola Catalana d’Alta 
Muntanya, va formar part de la primera expedició femenina a l’Himàlaia i sempre ha mantingut la seva devoció per la muntanya
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continuar fent muntanya, sense exposar-me
gaire al fred a les mans. Sí que vaig haver de 
renunciar a l’escalada amb gel perquè no 
m’anava bé la forma d’agafar les eines. La res-
ta de disciplines, com escalada o esquí, les he 
seguit fent. 
Escriure ara el llibre «Dits de vent» és una 
forma de sentir-se millor? 
No és ben bé així. He volgut explicar detalla-
dament moltes de les vivències i sensacions 
que he viscut al llarg dels anys. M’agrada molt 
el retorn de les persones que ja l’han llegit. 
Uns em parlen de l’esperança, altres de la fa-
mília, de la superació... 
Estaríem parlant que el llibre també és 
d’autoajuda. 
No era pas la meva pretensió, però moltes 
persones em diuen que és un exemple de su-
peració. La veritat és que estic contenta si veig 
que hi ha persones que els pot ajudar. 
El títol «Dits de vent» té una càrrega poèti-

ca. Vostè també deu tenir un esperit poètic. 
Suposo que sí. Un dia a la revista Sorora vaig 
escriure un article dedicat a la meva mare on
feia esment que les meves mans amb dits de 
vent eren les meves mestres. Hi havia altres 
propostes de títol, però a l’editor ja li va agra-
dar. 
Dona de muntanya, mestra, psicòloga, for-
madora, conferenciant. Té molt coratge. 
Crec que el que faig jo ho pot fer qualsevol. 
Sí que soc decidida, vital, sense ganes d’aco-
modar-me. Si m’equivoco, m’equivoco. 
Fa molts anys que es va traslladar a Berga. 
Per què?  
Per amor. Quan vivia a Esparreguera ja venia 
molt al Berguedà, era com una segona resi-
dència. L’escalada al Pedraforca sempre m’ha 
agradat molt. Quan als anys 80 passava per 
Berga pensava que seria un lloc bonic per viu-
re-hi. Fins i tot visc en un lloc per a mi espe-
cial, que ja coneixia abans d’establir-me a 

Berga. Una casa des d’on puc veure 
Montserrat. 
Quina lectura fa de la massificació que es viu 
els darrers anys a les nostres muntanyes. 
M’agraden les persones, però massa gent em 
molesta. A la muntanya m’agrada la sensació 
de calma, de gaudir de l’entorn. Si sento so-
rolls i crits procuro fugir-ne, perquè no puc 
connectar amb mi mateixa. Cal buscar llocs 
on no va tothom. Cal estar al cas de les reco-
manacions per no anar-hi. Si cal, agafo una 
tenda petita i busco un lloc ben tranquil. Està 
bé que la gent s’apropi a la natura, però no 
m’agrada el consumisme de muntanya. Hi 
acabem deixant una petjada que no toca. 
Com a polifacètica, fins i tot fa tallers per 
riure o per entrenar la memòria. 
Toco una mica de tot i de res –diu mig en bro-
ma. Vaig entrar en un programa de tallers de 
la Diputació i sempre em demanaven que fes 
aquest taller per riure i m’hi resistia. El vaig 
fer i em vaig enamorar. És molt bonic compar-
tir el riure amb les persones, sobretot amb la 
gent gran. Jo dic que hi ha dos tipus de riure: 
el de fora cap endins i el somriure interior. Hi 
ha una frase que diu: Si no pots ser feliç, al-
menys siguis alegre. Fem jocs col·lectius, 
gimnàstica del riure. El que és més important 
és el contacte humà.

«En realitat, no 
tenim res controlat 
i la vida és anar 
 fluint» 
 
«El primer lloc on 
vaig escalar va ser 
a Montserrat, la 
muntanya que veia 
des de casa» 
 
«Mai no vaig pensar 
que no podria tirar 
endavant, tot i que 
vaig haver de 
reaprendre 
moltes coses» 
 
«Està bé que la 
gent s’apropi a la 
natura, però no 
m’agrada el 
consumisme de 
muntanya»
 
«Soc decidida, 
 vital»

PERE GASSÓ OLLÉ

INSEPARABLES

u LLIBRETA. Persones inquietes com 

Piti Capella necessiten un bloc i un bo-

lígraf per anotar-hi coses que li passen 

pel cap. Si és a la muntanya, les anota-

cions les fa al mòbil. També procura no 

deixar-se mai les ulleres.

PERE GASSÓ
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PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

F
àcilment les nostres actituds en-
front dels qui exerceixen l’autoritat 
són de respecte, de submissió, d’ad-

miració, de crítica...  I aquestes actituds, 
les solem referir a la persona que exerceix 
l’autoritat, més que no pas a l’autoritat en-
carnada en aquella persona. Possiblement 
aquesta referència de les nostres actituds 
a la persona i no a l’autoritat que s’hi en-
carna és el que motiva sovint una desvia-
ció en les relacions entre autoritat i súb-
dits. Si la submissió deguda per definició 
a tota autoritat, com a tal, es traspassa a 
la persona que l’exerceix, ja no podem par-
lar de submissió digna, sinó de servilisme. 
Semblantment, quan la persona que exer-
ceix l’autoritat resulta criticable i, per tant, 
fora de raó, si personalitzem l’autoritat, 
ens trobarem que és aquesta la que es tro-
ba fora de raó, i, per tant, no la podrem se-
guir. [...] Un cop un home està constituït 
en autoritat, el motiu pel qual mana no són 
les seves qualitats personals, sinó el fet 
d’haver estat constituït en autoritat. Pre-

cisament aquelles formes de govern que 
solem anomenar autoritàries es donen en 
els llocs i les èpoques en què es creu menys 
en l’autoritat com a 
tal. Com més autori-
tari és un sistema de 
govern, més s’accen-
tua l’aspecte perso-
nal del qui governa. 
Es parla constant-
ment de les seves 
qualitats, dels seus 
encerts, i tota crítica 
de la seva persona 
s’interpreta com un 
atemptat a l’autoritat i, per tant, a la soci-
etat. Es recorden sempre els motius que 
han promogut la persona al govern i, en 

canvi, es relega a l’oblit la raó de ser de l’au-
toritat. Contràriament, on es té una noció 
clara del sentit de l’autoritat es pot criti-

car la persona del qui 
l’exerceix sense per-
judicar l’autoritat en 
si mateixa, ni la co-
munitat regida pel 
governant. Donat, 
però, que, de fet, sol 
dominar més o 
menys intensament 
aquesta confusió de 
valors entorn al con-
cepte d’autoritat, 

convé indicar que una de les actituds més 
generals que hauríem de tenir respecte a 
la persona que ostenta l’autoritat és la de 

la compassió. [...] L’actitud més correcta 
del governant, és exercir el govern amb la 
consciència que ho fa perquè és una ne-
cessitat que hi hagi algú que governi, no
perquè les seves qualitats personals el fa-
cin capaç de fer-ho bé. [...] Sempre caldrà, 
però, una actitud correcta i justa: la de
compassió envers un home que ignora, al-
menys en part, allò que ha de tractar, i que 
fàcilment perjudicarà algun d’aquells qui 
hauria de beneficiar amb la seva missió. Si 
el governant es creu que governa en virtut 
de les seves qualitats personals, encara se-
rà més digne de compassió, ja que alesho-
res les seves deficiències no són conse-
qüència del seu ofici, sinó fruit de la prò-
pia imperfecció. I finalment, si el gover-
nant no és conscient ni d’aquestes
deficiències inherents a l’exercici del seu 
càrrec, sigui perquè no les veu o perquè no 
les vol veure, encara és molt més digne de 
compassió per part de tothom.  

 
Agustí M. Vila-Abadal 1962

ABANSD’ARA

Compassió per l’autoritat?
(1962) 

De l’article d’Agustí M. Vila-Abadal (Barcelona, 1924 - Torelló, 2018) a Qüestions de Vida Cristiana (1962). A Montserrat, on era 
monjo, creixien expectatives pels canvis del Concili Vaticà II (obert el 1962) en un sentit secular que va reflectir la Pacem in terris 

(1963) de Joan XXIII: defensa de drets humans i nacionals. L’abat Escarré a Le Monde, també el 1963, criticaria la dictadura de Franco.
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 Ubach al país dels cedres
UN DELS relats més 
antics que coneixem, la 
història de Gilgameix i 
Enkidu, situada a l’anti-
ga Mesopotàmia, ja ens 
parlava de la terra dels 
cedres, on vivia el mí-
tic Humbaba, que Gil-
gameix i Enkidu van 
derrotar, i el Primer 
Llibre dels Reis bíblic 
ens explica com el rei 
Hiram de Tir va posar 
a disposició del rei Salo-
mó els cedres dels seus 
boscos per construir 
el temple a Jerusalem. 
Doncs bé, entre els qui 
ens han transmès les 
seves impressions so-
bre els cedres de la vall de la Qadisha 
cal esmentar el monjo Bonaventura 
Ubach, que a l’inici del segle XX va 
viatjar a Terra Santa per capbussar-se 
en el món bíblic fins a esdevenir-ne 
una veritable autoritat. Estudiós de 
l’àrab, l’hebreu i el siríac, va impulsar 
la traducció de la Bíblia al català i va 
constituir una col·lecció excepcional 
d’arqueologia del Món Antic, que es 
conserva al Museu de Montserrat. Ara 
la publicació del volum Bonaventura 
Ubach al país dels cedres i a la Trans-
jordània. Impressions del Mont Líban 
a cura de Lourdes Godoy i amb un 
pròleg del pare Josep Massot, referent 
de saviesa traspassat recentment, ens 

permet aprofundir en el 
coneixement d’aquest 
monjo excepcional. El 
llibre inclou diaris de 
viatge, però també no-
tes sobre els costums i la 
manera de viure al Mont 
Líban entre 1908 i 1910. 
Hi parla del Carmel i la 
festa de Sant Elies, dels 
drusos o, ja al Líban, del 
Seminari de Charfet o el 
monument a la Mare de 
Déu a Harissa. Aquell 
jove benedictí s’aboca 
amb entusiasme a l’apre-
nentatge i ens retrata les 
manifestacions d’espi-
ritualitat que hi desco-
breix. Des de Charfet,

on s’instal·larà, el pare Ubach farà un 
seguit d’excursions que ens atansa-
ran el riu Adonis-Abraham o el bosc 
dels cedres. Un cop conclosa l’estada 
a Charfet, el pare Ubach emprendrà 
un viatge a Jerusalem, però primer 
anirà a Biblos, Damasc, Amman, Ge-
rasa, arribarà a Petra i pujarà al Mont 
Nebó, per contemplar el que va veure 
Moisès abans de morir. A la darrera 
part el pare Ubach ens aporta infor-
macions sobre la construcció de cases, 
els utensilis domèstics, l’obtenció de 
seda, els menjars típics, supersticions, 
els hàbits i les celebracions de caràcter 
religiós, el protocol davant d’una mort, 
les salutacions, la gestualitat... 

CARLES DUARTE

A ESTONES

Ubach va viatjar 

a Terra Santa per 

capbussar-se en el 

món bíblic fins a 

esdevenir-ne una 

veritable autoritat
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JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

Viendo su currículum, parece natural 
que el Papa pensara en Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga para coordinar el 
Consejo de cardenales, el grupo estra-
tégico de siete purpurados que ha ayu-
dado al Pontífice a reformar la Curia Va-
ticana. Como expiloto de helicópteros, 
tiene capacidad de mirar la realidad con 
perspectiva. Compone música, toca el 
piano, la batería y el saxo, prueba de 
creatividad y flexibilidad. Fue profesor
de Física y Química, por lo que sabe que 
basta poco para romper el equilibrio en-
tre fuerzas contrapuestas.  

«Pues yo creo que el Papa pensó en 
mí porque fui director de orquesta y me 
pedía que coordinase un equipo», ase-
gura sonriente. Hablamos en Roma, en 
el lanzamiento del libro entrevista «Prae-

dicate Evangelium-Una nueva curia para 
un tiempo nuevo» (Publicaciones Cla-
retianas), en el que dialoga con el espa-
ñol Fernando Prado sobre las claves de 
esa Constitución con la que el Papa aca-
ba de reformar la Curia. La reforma no 
se limita a Roma. Queda claro que no 
afecta sólo a la burocracia vaticana, sino 
que apunta a toda la Iglesia.   
—Acaba de reunirse con Francisco. 
¿Cómo lo ha encontrado? 
—Estaba muy bien. Y con la silla de rue-
das ha tenido mucho alivio, porque no 
siente el dolor. Limita el movimiento, 
pero nada más.  
—¿El Papa está contento con la refor-
ma? 
—Sin duda. El paso siguiente es poner-
la en práctica. Queremos que se convier-
ta en algo vivo. 
—¿Por qué vale la pena leer atenta-
mente esta Constitución? 

—Esta reforma es para la Curia Vatica-
na pero tiene principios para toda la 
Iglesia. La reforma es un proceso y esta 
ley fundamental para la Curia muestra 
el espíritu de la reforma que busca el 
Papa.  
—Francisco pretende cambiar la cul-
tura, no las leyes. 
—Comenzó la reforma el primer día del 
pontificado, cuando dijo: «Quiero vivir 
en Santa Marta y no en el Palacio Apos-
tólico». 
—La nueva Curia es un reflejo del es-
tilo de Francisco... 
—Ojo, el Papa no se ha sacado de la man-
ga esta nueva Constitución, como si fue-
ra un mago que busca novedades. Es el 
resultado una reflexión profunda y es 

la aplicación del Concilio Vaticano II. 
—Pero sí que refleja su reforma de la 
Iglesia...  
—El título ya es una reforma y marca el 
punto central. «Praedicate Evangelium», 
«Predicad el Evangelio», recuerda la fi-
nalidad de la Iglesia. Habla de una Igle-
sia en salida, no encerrada en sí misma 
o lamiéndose las heridas. Una Iglesia 
que avanza, intrépida. No nos convirta-
mos en una Iglesia de museo que tiene 
muchas obras de arte, pero está muer-
ta o dormida. «Prefiero una Iglesia que 
se equivoque a que viva encerrada en la 
mediocridad», repite a menudo. 
—¿Cómo cambia el papel de la Curia 
con esta reforma? 
—Antes, el mecanismo de gobierno se 
entendía como una pirámide: el Papa 
en la punta; luego la Curia y a continua-
ción las conferencias episcopales. Aho-
ra queda claro que el Vaticano debe ayu-
dar en ambas direcciones. No puede ser 
ni un filtro ni interponerse en la rela-
ción entre el Papa y los obispos.  
—También el Consejo de cardenales 
nació para evitar ese filtro, ¿no? 
—En el precónclave, un cardenal teólo-
go ya fallecido se quejó de que Benedic-
to XVI no tenía toda la información por-
que las nunciaturas o la secretaría de 
Estado filtraban los mensajes que se en-
viaban al Papa. Faltaba un canal para 
que le llegara información de la base y 
sugirió que hubiera un consejo forma-
do por un cardenal de cada continente. 
—¿Qué balance hace de estos nueve 
años de trabajo?  
—Ha sido muy útil. También porque no 
es lo mismo que el Papa lea documen-
tos sobre problemas y dificultades a que 
se los explique una persona que los ex-
perimenta. 
—¿Qué otros problemas se menciona-
ron en el precónclave? 
—Por ejemplo, cómo dar mayor parti-
cipación a las conferencias episcopales 

∑ Asegura que no es necesario que los 
dicasterios vaticanos estén dirigidos 
por obispos o cardenales. «Puede 
hacerlo también una mujer», dice

«El Papa quiere una Iglesia 
intrépida, no una que se 
lame las heridas»

Cardenal Maradiaga 
Coordinador del Consejo de cardenales del Papa Francisco

El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, íntimo colaborador del Papa  // MIGUEL MUÑIZ

Problemas de rodilla 

«El Papa ha tenido 
mucho alivio con  
la silla de ruedas.  

Limita el movimiento, 
pero nada más»

√
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en el nombramiento de nuevos obis-

pos, el papel de las nunciaturas, y si 

un laico puede ser nuncio. 

—¿Habrá mujeres al frente de di-
casterios del Vaticano? 
—Vamos clarificando los criterios... 

El criterio básico del trabajo en la Cu-

ria no es el poder sino el servicio. No 

es necesario que todos los dicaste-

rios estén dirigidos por un cardenal 

o un obispo. Pueden ser dirigidos 

también por una laica, un laico, o un 

religioso o religiosa. No se trata de 

populismo, sino de identificar que la 

vocación de cardenal consiste en ser 

consejero del Papa y elector, no jefe 

de dicasterio.  

—¿Se regulará algún día la figura 
del Papa emérito? 
—En este momento no hay un esta-

tuto sobre la figura del Papa eméri-

to, y creo que debe legislarse. 

—¿Por qué han tardado tanto tiem-
po en preparar esta Constitución, 
casi nueve años?  
—Es parte del mensaje de la reforma. 

Ha sido una larga etapa de escucha. 

Hemos escuchado a todos y de todo. 

A veces voces disonantes o contra-

dictorias, pero esa es la vida de la Igle-

sia. A mi juicio lo más profundo de 

la reforma se llama sinodalidad, que 

no es una palabra de moda en am-

bientes católicos, sino escucha mu-

tua en la cual todos tenemos una voz. 

Sobre todo los laicos, que son la ma-

yoría de miembros de la Iglesia.  

—¿Ha habido momentos en los que 
ha peligrado la reforma? 
—No ha habido peligro porque no es-

tábamos arriesgando nada sino tra-

tando de mejorar lo que había. Reci-

bimos una tradición, no como robots 

pasivos sino para mejorarla y hacer-

la crecer.  

—¿Y han encontrado mucha resis-
tencia? 
—Hay resistencia porque hay varios 

modos de pensar en la Iglesia y algu-

nos piensan que ya han alcanzado la 

verdad plena y no hay que cambiar 

nada. Pero no nos han desanimado. 

La resistencia es buena. En el gim-

nasio es necesario poner resistencia 

a las barras para desarrollar muscu-

latura.  

—¿En qué punto estamos en esa re-
forma?
—Dios ha ido llevando la Iglesia por 

caminos que antes eran insospecha-

dos y esto va a seguir adelante. Yo 
siempre digo que el Espíritu Santo 

no tiene marcha atrás. La nueva eta-

pa se centra en la sinodalidad, cami-

nar juntos, escucharnos. No me limi-

to a mirar desde un balcón lo que 

pasa, sin comprometerme ni mojar-

me los pies. Si escucho, no puedo que-

darme indiferente, porque o me mue-

ve interiormente o me cierra en el 

aislamiento.  

—Como director de orquesta, ¿me 
puede explicar esta reforma en tér-
mino musicales?  
—Me parece que empezamos con un 

poco de cacofonía, pero hemos logra-

do construir una armonía muy inte-

resante, polifónica... que es más be-

lla que una melodía. La riqueza de la 

Iglesia es la polifonía. 
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JOAN BORONAT 

EL MILÀ 

Al Milà és festa major: la del pa-
tró Sant Isidre, que enguany aglu-
tina fets ben rellevants. En primer 
lloc, la presentació davant la so-
cietat milanenca, sorgida de la ini-
ciativa veïnal, de l’Agrupació Cul-
tural El Milà que vol ser l’entitat 
que vetlli per la salvaguarda del 
patrimoni històric i cultural del 
municipi, «amb el convenciment 
de comptar amb tot el vostre su-
port», es referia ahir el seu presi-
dent Xavier Pete, en l’acte de pre-
sentació a l’església parroquial, 
amb l’assistència de l’alcalde del 
Milà, Antoni Palau, i el vicepresi-
dent de la Diputació de Tarrago-
na, Joaquim Nin. 

Malgrat que la flamant agrupació
es troba en una fase inicial, els 
seus primers fruits no han trigat i ja 
són força rellevants: la presenta-
ció del Fons Material i Documen-
tal Monsenyor Joan Martí Alanis, 

el que fou arquebisbe, bisbe d’Ur-
gell i copríncep d’Andorra, «el mi-
lanenc més important i universal
de tots els temps», va subratllar el
periodista i investigador, Xavier Pe-
te. 

Hi hagué l’oportunitat d’assabo-
rir un tast del  fons documental al 
qual es pot accedir a través del 
web wwwfonsmartialanis.com, 
amb ornaments, articles i fotogra-
fies referents a la vida de Martí 
Alanis, amb vinculació al poble 
que el va veure néixer i a la seva
projecció en l’àmbit eclesiàstic i 
d’estadista. Així mateix, es va mos-
trar la placa que en breu serà 
col·locada a la façana de la pa-
rròquia de Santa Úrsula, quina lle-
genda diu, junt amb l’efigie del 
prelat: «En aquest poble va néixer, 
Joan Martí Alanis (1928-2009) 
bisbe d’Urgell i Copríncep d’Ando-
rra», moment força emotiu que 
comptà amb la complaença del 
nombrós públic, entre ells, Víctor 
Mosquera, vicari episcopal, en re-

presentació de l’arquebisbe de Ta-
rragona, Joan Planellas. 

Joaquim Nin va fer un breu 
glossari de la personalitat huma-
na, religiosa i política de Joan 
Martí Alanis, bisbe que va compar-
tir anys del seu retir al poble de les 
Peces (Baix Penedès) i amb el qual 
Nin va establir amistat personal. 
L’actual vicepresident de la Dipu-
tació no va dubtar en qualificar 
«d’irrepetible» la figura de Martí 
Alanis, «mestre de l’art de prendre 
decisions, per difícils que fossin, 
després d’escoltar tothom, fruit 
d’una llibertat individual a l’abast
de molt poques persones», per afe-
gir que «Joan Martí va marcar un 
estil de vida i de fer que aquí, amb 
molt bon criteri, no voleu deixar 
caure en l’oblit». 

Joan Martí Alanis és considerat el 
pare de la Constitució i de l’estat 
de dret al Principat d’Andorra i de 
la modernització de les estructu-
res polítiques i administratives 
d’aquell país pirinenc.

Una placa recorda el bisbe 

Joan Martí, Fill Il·lustre

El Milà

Presentació de la placa commemorativa del bisbe Joan Martí Alanis. FOTO: JOAN BORONAT

És el primer pas de la nova Agrupació Cultural que vetllarà pel 
patrimoni cultural i històric del municipi
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La fecha: 1917
En el 105 aniversario de las apariciones de Fátima sale 

a relucir el secreto de la Virgen que guardaba la 
vidente Jacinta Marto para el padre Fôrmigao. 

Lugar: Lisboa
 La Virgen le había revelado a Jacinta Marto, de nueve 

años, el día de su muerte, razón por la cual ésta 
reclamó la presencia urgente del sacerdote.

La anécdota 
La vidente Jacinta Marto advirtió fi nalmente al padre 
Nunes Fôrmigao del cataclismo social que amenaza-

ba a Portugal y sobre todo a su capital, Lisboa.

►El viernes se celebró el 105 aniversario de las apariciones milagrosas, fecha que 
aprovechamos para seguir indagando en el misterio de la Virgen

José María Zavala. MADRID

T
enía las horas contadas. 
La Virgen de Fátima le 
había revelado el día 
exacto de su muerte, ra-
zón por la cual la pastor-

cita Jacinta Marto, con tan solo 
nueve abriles, insistía una y otra vez 
en reclamar la presencia urgente 
junto a su lecho del padre Manuel 
Nunes Formigâo la misma noche 
en que ella iba a fallecer. No en 
vano, su prima Lucía, vidente y pas-
torcita como ella, dejó escrito de su 
puño y letra: «Desde Lisboa, Jacin-
ta me hizo llegar el recado de que 
Nuestra Señora ya le había dicho el 
día y la hora en que moriría».

Corría el 20 de febrero de 1920. 
Era, además, primer viernes de 
Cuaresma. Y antes de partir hacia 
la otra vida, la pobre niña debía 
confi ar a toda costa al probo sacer-
dote un secreto recibido de labios 
de la Virgen de Fátima que nadie 
más que él, la religiosa Maria Puri-
fi caçao Godinho, su madre espiri-
tual, y la propia vidente podían 
conocer si querían evitar que males 
mayores asolasen a la Humanidad, 
ya de por sí quebrantada tras la Pri-
mera Guerra Mundial.

Pero el tiempo transcurría im-
placable y el clérigo seguía sin apa-
recer por el hospital. Considerado 
por algunos como «el cuarto viden-
te de Fátima», el canónigo Manuel 
Nunes Formigâo era el mayor após-
tol de las apariciones marianas. 
Nadieenabsoluto,nidentronifue-
ra del hospital, sospechaba si quie-
ra que la vidente pudiese fallecer 
aquella misma noche del 20 de fe-
brero de 1920. Nadie, salvo ella 
misma, claro. A esas alturas, la ma-
dre Godinho ya había podido reve-
lar al padre Formigâo el secreto que 
con tanto ahínco había querido 
confi arle en vano Jacinta hasta el 
mismo instante de su muerte. Una 
vez más, el documento es excep-
cional. La religiosa había escrito al 
sacerdote el 19 de febrero, víspera 

El cuarto secreto de Fátima

Los tres pastorcitos de Fátima: Lucía dos Santos (dcha.), y sus primos, Francisco Marto y Jacinta Marto

tras escucharlo de labios de la ma-
dre Godinho– está profundamente 
indignado con los pecados y críme-
nes cometidos en Portugal. Por eso, 
un terrible cataclismo de orden 
social amenaza a nuestro país y, 
principalmente, a la ciudad de Lis-
boa. Parece ser que se desencade-
nará una Guerra Civil de carácter 
anarquista o comunista, acompa-
ñada de saqueos, asesinatos, in-
cendios y devastaciones de todo 
tipo. La capital se convertirá así en 
una verdadera imagen del infi erno. 
Cuando la Divina Justicia ofendida 
infl ija tan pavoroso castigo, todos 
los que puedan huir de esa ciudad, 
que lo hagan. Es conveniente que 
este castigo, que acaba de predecir-
se, sea anunciado poco a poco con 
la debida discreción».

Un terrible augurio
Pero el secreto iba mucho más allá 
todavía. Así lo entendió, de hecho, 
el padre Formigâo y se hace cons-
tar en el proceso de canonización 
de Jacinta. El clérigo interpretó el 
terrible augurio de la Virgen como 
un mensaje maternal, en auxilio 
de sus hijos, para que él fundase 
una congregación con la fi nalidad 
de reparar los graves pecados co-
metidos contra Dios. Solo así po-
día aplacarse la ira divina.

Nació de este modo, por inspi-
ración mariana, la Congregación 
de las Hermanas Reparadoras de 
Nuestra Señora de Fátima con su 
fundador, el padre Formigâo, al 
frente. Nació, finalmente, como 
un auténtico regalo del cielo, el 6 
de enero de 1926, festividad de los 
Magos de Oriente, y comenzó a 
funcionar en una dependencia del 
palacete que la noble señora Ma-
ría Assunçâo Avelar mantenía 
abierto en el número 41 de la Rua 
Arriaga, de Lisboa.

Las palabraspremonitorias de la 
Virgen de Fátima acabaron cum-
pliéndose a rajatabla, como siem-
pre. Sir ir más lejos, desde el derro-
camiento del último rey de Portugal, 
Manuel II, en 1910, y hasta la suble-
vación militar del 28 de mayo de 
1926 para tumbar a su vez el Go-
bierno de la Primera República, el 
país tuvo ocho presidentes, treinta 
y ocho primeros ministros y cua-
renta y cinco cambios completos 
del Consejo de Ministros, además 
de una Junta Constitucional y un 
Gobierno Provisional. Casi nada. 

REUTERS

de la muerte de Jacinta, para avisar-
le: «Tengo algo que contarle, reve-
rendo, pero solo puedo hacerlo 
personalmente. Lo que tengo que 
decirle es respecto a usted y a mí».

¿Qué mensaje tan importante 
debía transmitir la religiosa al sa-
cerdote, en vivo y en directo, que 
nadie más que él, ella y la propia 
Jacinta debían conocer en aquel 
momento por expresa voluntad de 
la Virgen...? Gracias al padre For-
migâo, que transcribió con fi deli-
dad lo referido de palabra por la 
madre Godinho, podemos saberlo 
al fi n hoy. He aquí, ahora, el legajo 
custodiado bajo la signatura DCF, 
III-2-Doc. 440 en el Archivo del 
Santuario de Fátima: «Nuestro Se-
ñor –escribió el padre Formigâo, 

La madre Maria Purifi -
caçao Godinho había 
escrito esta otra descono-
cida carta al padre Manuel 
Nunes Formigâo la víspera 
de la muerte de la vidente 
Jacinta Marto, el 19 de 
febrero de 1920, en la que 
le daba cuenta del verda-
dero estado de gravedad 
de la niña y también del 
último secreto que la 
Virgen había confi ado a 
ésta para que se lo hiciese 
llegar también a él: «Voy a 
darle una noticia –escribía 
la religiosa– muy poco 

agradable: Jacinta va a 
morir. Es verdad que salió 
bien de la operación, pero 
ahora ha empeorado y los
médicos están admirados 
de que aún siga viva […]
Nuestra Señora nos 
ayudará, para Dios nada es 
imposible y ella aún puede 
escapar [de la muerte]. 
Tengo algo que contarle, 
reverendo padre, pero solo 
puedo hacerlo personal-
mente. Lo que tengo que 
decirle es respecto a usted 
y a mí». Era el cuarto 
secreto de Fátima.

La carta desconocida
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Este monje suizo encontró que su 
lugar en el mundo estaba en un 

claustro a través de la fi losofía: «Dios 
ha cumplido conmigo cien por cien»

Mauro Lepori
Abad general de la Orden Cisterciense

José Betrán. MADRID

«La vida monástica está en 
crisis, pero hay profetas»

L
a mirada de Mauro Le-
pori sabe a contempla-
ción sin ingenuidades 
y sus palabras hablan 
de un místico en  san-

dalias y hábito de sobriedad actua-
lizada. Quizá por eso, sus herma-
nos confi aron en él para pilotar a 

todos los monjes cistercienses del 
planeta. Con ese alma monacal 
fi rma «San José, el eco del Padre» 
(Encuentro), una mirada actuali-
zada del esposo de María. «San 
José es ciertamente una de las per-
sonas más extraordinarias de la 
historia de la humanidad», confi e-
sa sobre un hombre sobre el que 
el Evangelio «no registra ninguna 
palabra y pocos episodios». 
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JESÚS G. FERIA

   «Su gran valor es la gracia de la 
relación única que Cristo tuvo con 
él, una gracia que José aceptó con 
toda su libertad, en la alegría y en 
el dolor», suscribe sobre la pecu-
liar de la familia de Nazaret.

Dios no se lo puso fácil a José. 
Acogió a una mujer embarazada 
de un hijo que no era suyo… Eso 
solo se hace, por amor o por obe-
diencia a regañadientes… 
Dios llevó a José a través del gran 
amor de su vida, su amor por Ma-
ría. Al principio, José creyó que 
este Niño venía a separarlo de su 
esposa. En cambio, Dios vino a 
hacer que la relación entre José y 
María fuera infi nitamente mejor 
al confi arles a su Hijo. Ciertamen-

te, José no obedeció a regañadien-
tes, sobre todo cuando supo que 
el propio Dios quería que se que-
dara con María. El Misterio que 
entra en una vida parece herir, pa-
rece quitar la vida, la alegría, pare-
ce destruirlos proyectos humanos, 
incluso los buenos como el de un 
matrimonio. Pero cuando en-
cuentra acogida en nosotros, torna 
en acontecimiento de salvación. 
José, en el transcurso de su vida, 
descubrió que Dios le estaba dan-
do la plenitud.

¿Cómo acaba un fi lósofo suizo 
siendo el «jefe» del Císter? 
Siguiendo a Jesucristo. Dios me 
llamó tal como yoestaba, mientras 
seguía el curso normal de mi vida, 

La guerra de Ucrania 

parece ser la victoria 

del mal, del mal 

del poder y 

del poder del mal»

nar y enredarse en la nostalgia 
de un monacato de 1098?
Como la vida de toda la Iglesia, es 
decir, viviendo el origen ahora, en 
el tiempo presente. Cuando el Es-
píritu Santo hace surgir un caris-
ma, como el benedictino o el cis-
terciense, lo hace dando a las 
personas o a las comunidades la 
oportunidad de beber de un ma-
nantial siempre presente, que bro-
ta siempre de nuevo. Es posible 
vivir la experiencia de vida monás-
tica que tuvieron los primeros cis-
tercienses de Cîteaux hace 900 
años, no porquehagamos arqueo-
logía de los orígenes, sino porque 
los orígenes siguen vivos hoy. Por 
lo tanto, remontar una tradición 
de 900 años de vida cisterciense, 

de espiritualidad cisterciense y de 
cultura cisterciense, no es retroce-
der, con nostalgia, para buscar un 
tesoro perdido, sino ayudarnos a 
ver hoy la riqueza y la novedad de 
esta tradición. Pero un manantial 
está vivo si hay quienes beben de 
él, quienes aún hoy se apartan de 
las aguas estancadas del tradicio-
nalismo nostálgico para beber de 
la fuente viva del carisma. 

Esas vocaciones descienden en 
Europa de manera vertiginosa. 
¿Están los monjes en peligro de 
extinción?
La vida monástica y contemplati-
va forma parte de la cultura huma-
na universal. Cada cultura y reli-
gión tiene su propia forma de vida 
contemplativa. La humanidad no 
es verdaderamente ella misma si 
no da cabida a la contemplación, 
a la soledad, al silencio, pero tam-
bién a la fraternidad, que también 
forma parte de la vida monástica 
benedictina y cisterciense. Pero la 
humanidad, en ciertas culturas o 
a veces globalmente, atraviesa cri-
sis en las dimensiones fundamen-
tales del ser humano. La vida mo-
nástica está ciertamente en crisis, 
pero no le faltan sus profetas, que 
pueden ser los monjes y monjas 
más sencillos y ocultos que a nadie 
interesan. Mantienen viva la llama 
de una vocación que es funda-
mentalmente una vocación de 
amor a Dios. No es la cantidad lo 
que salvará la vida monástica, 
como ninguna otra dimensión 
esencial de lo humano, sino la li-
bertad, incluso de una sola perso-
na, que dice sí al amor de Cristo y 
lo deja actuar en el mundo.

¿Cómo se sufre la guerra de 
Ucrania desde la celda de un mo-
nasterio?
Como a todas las personas que 
tienen siquiera una pizca de hu-
manidad, esta guerra es una gran 
angustia porque más que nunca 
parece ser una victoria del mal y 
del poder; del mal del poder y del 
poder del mal. Una victoria sin 
escrúpulos, sin piedad por la jus-
ticia, por la fragilidad de los inde-
fensos. Esta guerra es el absceso 
de un inmenso forúnculo de abu-
so de poder y de los bienes de la 
tierra que lleva tanto tiempo hu-
meando bajo la piel de la sociedad 
y la política europea y mundial. 
Quizás todos hemos sido cómpli-
ces de un proceso diabólico de 
arrogancia y egoísmo que ahora 
está llegando a sus últimas conse-
cuencias. Nos sentimos impoten-
tes. ¿Y qué hacer? Sólo Cristo, sólo 
Dios puede vencer tanto mal. 

y abrió ante mí un camino que 
nunca hubiera imaginado. Evi-
dentemente, no me llamaba a ser 
abad general, sino a permanecer 
con Él en la vida monástica, en una 
comunidad específi ca. Diciendo 
sí, para bien o para mal, a cada 
paso que me pedía este misterioso 
camino descubrí con sorpresa que 
Dios me llamaba a servirle tam-
bién a través de ciertas tareas y 
responsabilidades: maestro de 
novicios, abad de mi monasterio, 
abad general. No eran las etapas 
de una carrera, sino de un segui-
miento. La primera noche que me 
encontré en Roma como abad ge-
neral y sentí cierta agitación por-
que no sabía qué hacer y me pare-
cía que nada funcionaba, sentí 
como si la voz de Cristo me dijera: 
«¡Te he llamado para que me sigas, 
no para que me precedas!» Y en-
seguida encontré la paz. Siempre 
he seguido a Cristo impulsado por 
el deseo de ser feliz y descubrí que 
seguirle no implica ninguna cen-
sura. Todo lo que he dejado para 
Él, como la fi losofía, pero también 
otros mil proyectos y deseos, los 
ha cumplido al cien por cien, y si-
gue haciéndolo, a pesar de mis 
muchas infi delidades. 

¿Cómo actualizar sin descafei-

15/05/22La Razón
España

Pr: Diaria

Tirada: 75.013

Dif: 51.585
Pagina: 45

Secc: RELIGIÓN    Valor: 31.970,43 €    Area (cm2): 628,5    Ocupac: 72,75 %    Doc: 2/2    Autor: José Betrán. MADRID    Num. Lec: 120000

C
od: 147030195

18 / 39



Lo que diferencia a la Iglesia 
de una ONG son los 

sacramentos 

L
o que diferencia a la Iglesia de una 

ONG son los sacramentos. La sa-

cramentalidad es la identificación 

de la Iglesia visible con lo invisible, la 

traducción de la encarnación de Cristo 

en la historia. La Iglesia puede decir que 

confiesa a Cristo con su predicación, 

pero la forma en la que lo trasmite es 

con su palabra y los sacramentos.   

Esta semana se ha presentado la Me-

moria de Actividades de la Iglesia cató-

lica del año 2020, el año del confina-

miento. Del cúmulo de datos hay que 

destacar dos: los sacramentos se des-

plomaron y aumentó significativamen-

te la ayuda asistencial de la Iglesia. Es 

lógico que entre medidas de confina-

miento y restricciones se celebraran 

menos sacramentos. No habría por tan-

to que alarmarse a priori. Pero algunos

indicadores son preocupantes si los co-

locamos en contexto y si los analizamos 

en serie histórica. Por ejemplo, los ma-

trimonios. En España, en 2020, se cele-

braron 90.670, casi 76.000 menos que 

en el año anterior. 12.679 fueron por Igle-

sia, un 13,98%. La tendencia de dismi-

nución de práctica sacramental es cons-

tante desde el año 2010. Los matrimo-

nios canónicos en ese año fueron 74.289. 

En este sentido, se quiera o no, la pan-

demia está siendo, de momento, un ace-

lerador de la secularización en España.  

Sin embargo, se han disparado los 

números de la dimensión caritativa y 

asistencial. Más de cuatro millones de 

personas fueron atendidas en los nue-

ve mil centros asistenciales y sanitarios 

de la Iglesia. Dos millones trescientas 

mil personas se beneficiaron de las ayu-

das económicas. Acciones no solo ne-

cesarias sino convenientes en una so-

ciedad empobrecida y fragmentada.

 Lo propio del catolicismo es la rela-

ción proporcional entre vida sacramen-

tal y acción social. Si se ciega la fuente 

de los sacramentos, las consecuencias 

son nefastas para la presencia de la Igle-

sia y para el bien de la sociedad. A no 

ser que haya quien piense que una Igle-

sia asistencial no da problemas al ser 

una sucursal del Estado benefactor.

Desplome 
sacramental

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA
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Paraules de vida 

Llibertat cristiana (II): religiosa 
ENRIQUE  

Benavent 
Vidal*

U
n dels avanços més impor-
tants en la història de la hu-
manitat el constitueix la con-
vicció que tothom, indepen-
dentment de la seua situació 

econòmica i social, te dret a viure en lli-
bertat i que el respecte a la dignitat huma-
na està unit a la salvaguarda d’aquesta lli-
bertat. Com ha recordat el Concili Vaticà 
II, «mai com avui havien tingut els homes
un sentit tan agut de la llibertat» (GS, 4). 
L’aspiració a viure en llibertat està inscri-
ta en el cor de l’home. La llibertat no s’en-
tén com una absència de qualsevol llei 
moral que indique límits a la seua actua-
ció. Tot ésser humà ha de reconèixer que 
no s’ha donat la vida a si mateix, per la 
qual cosa la seua actuació ha de partir de 
l’acceptació de la seua radical dependèn-
cia de Déu i de la seua voluntat. A més, les 
persones ens realitzem en la relació amb 
els altres, amb la naturalesa i amb nosal-

tres mateixos. Tot això condiciona la nos-
tra vida i ens ha de portar a pensar que la 
llibertat no consisteix en el dret a actuar 
al marge de tota exigència moral. 

Aquest anhel únicament es garanteix 
si es respecten els drets humans, que són 
universals, inviolables i inseparables, i 
han de ser tutelats en el seu conjunt. Si no 
es respecten tots és que en realitat no es 
creu en ells. El primer que s’ha de salva-
guardar absolutament, perquè és el fona-
ment de tots els altres, és el dret a la vida 
des de la seua concepció fins a la seua con-
clusió natural. Quan la vida deixa de ser 
un valor absolut es posen en perill tots els 
altres drets. Per això, l’Església sempre ha 
ensenyat la il·licitud de tota forma d’avor-
tament provocat i de l’eutanàsia. 

Molts entenen la llibertat religiosa en un 
sentit minimalista i la redueixen a una lli-
bertat de culte. A més d’això, inclou altres 
aspectes: el dret a ordenar les pròpies deci-
sions morals segons la veritat; el dels pares a 
educar els fills segons les pròpies convic-
cions religioses i el que comporta la vivèn-
cia d’aquestes; el de les comunitats i grups a 
organitzar-se per a viure la pròpia religió. H 
*Bisbe de Tortosa
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En cristiano
¿Hay más santos que 
nunca en Roma?
El Papa Francisco procla-
mará hoy santos a diez 
católicos en la que se 
convertirán en la canoniza-
ción más numerosa de la 
historia en la plaza de San 
Pedro sin contar los grupos 
de mártires. El parón de la 
pandemia ha provocado 
que se acumulen varias 
causas en un solo día. 
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S., 9-IV-65 
Benvolgut amic Perarnau: 
Avui, a València, En Ventura m’ha co-

municat que, segon sembla, don Marce-
lino està disposat a iniciar una rectificació 
de la seva actitud respecte al vernacle. Em 
limito a traslladar-vos la informació que 
ell m’ha donat. Que és: fa uns dies, una co-
missió de prohoms acudí a visitar l’Arque-
bisbe. Van ser rebuts ràpidament i amb 
preferència a la clientela eclesiàstica que 
hi feia antesala. Fins i tot s’afirma que els 
reverends que esperaven, assabentats de 
la missió dels al·ludits seglars, van saludar-
los amb mostres clamoroses de simpatia 
quan entraven a la sala d’audiències: 
aquest detall, però, potser és una mica fan-
tasiós. Don Marcelino va rebre els comis-
sionats amb les manifestacions de pater-
nal afecte pròpies del cas. De primer, l’Ar-
quebisbe va expressar l’immens dolor que 
havien produït en el seu cor de pastor vi-
gilant, certes reclamacions intempestives, 
com ara el full de les «20.000 firmes» i al-
gunes xafarderies que s’havien escampat 
per València i per la premsa estrangera. A 
continuació ha afirmat el seu amor a la 
llengua del país, i ha dit que, si per ell fos, 
tot això quedaria resolt en un obrir i tan-
car d’ulls. Però —ha seguit— ell no pot 
prendre iniciatives sobre el particular. Si 
els seus capellans ho demanen, està dis-
posat a concedir el que calgui. Basta que
li ho demanin vuit: vuit capellans, s’entèn. 
És clarque hi ha més dificultats. Per exem-
ple, la traducció de l’«ordinari de la mis-
sa». I més difícil encara: la dels evangelis i 
les epístoles de cada missa. Etc. 

Els prohoms, més o menys en col·labo-
ració amb el canonge Espasa, hi portaven, 
de més a més de la qüestió de l’idioma en 
la litúrgica, un parell de proposicions ma-
licioses: la fundació de dues entitats, «Pa-
raula de Déu», per a tonsurats, i «Presèn-
cia cristiana», per a la laics, vernacularit-
zants, i volien que tinguessin el domicili 
legal al mateix Palau Episcopal. Don Mar-
celino hi ha assentit, en principi. Personal-
ment, jo no veig massa clar com podran 
funcionar aquests tinglados, però no se 
sap mai... A les objeccions «pràctiques» de 
l’Arquebisbe, la comissió ha contestat  
amb l’oferiment de solucions immediates. 
La sol·licitud clerical, podia donar-la per 
assegurada. A hores d’ara, Mgr Olaechea 
ja té un paper en aquest sentit, signat per, 
no vuit, sinó vuitanta sotanes destacades 
de la Diòcesi: set o vuit canonges i tot, en-
tre ells un tal don Guillermo Hijarrubia —
és del país, malgrat el cognom—, que és o 
ha estat Vicari General. Quant a les ver-
sions delstextos litúrgics,els prohoms han 

d M li hi h

«EL RECTOR VA FER MISSA EN VERNACLE I LA FELIGRESSIA 
HO VA TROBAR CÒMIC. REVELA LA DEGRADACIÓ 
IDIOMÀTICA —I MORAL— D’AQUESTA SOCIETAT»

Joan Fuster i Vicent Ventura  
en un acte públic en novembre de  
1990. JOSÉ ALEIXANDRE

A Josep Perarnau. 

9 d’abril de 1965 

En la primera carta, Fuster 

informa Perarnau de les 

impressions de Vicent Ventura 

sobre un possible canvi en 

l’actitud de l’arquebisbe de 

València, Marcelino Olaechea 

(Barakaldo 1888-València 1972; 

arquebisbe del 1946 al 1966), 

respecte a l’ús del valencià en la 

litúrgia, sobretot arran d’una 

campanya a favor que havia 

recollit 20.000 signatures. La 

petició, iniciada per Lo Rat 

Penat, va ser lliurada a 

l’arquebisbe el 22 de desembre 

de 1964 i entre els seus firmants 

hi havia Robert Moròder, 

Joaquim Maldonado, Martí 

Domínguez, Felip Mateu i Llopis, 

Nicolau Primitiu Gómez Serrano, 

Jesús E. Martínez Ferrando, Enric 

Valor, Lluís Guarner, Emili Beüt, 

Santiago Bru, Joan Valls, Maria 

Beneyto, Jordi Valor, Raimon, el 

músic Joaquim Rodrigo, Matilde 

Salvador, Vicent Ventura, 

F d P B M l

Sanchis Guarner, Joan Reglà, 

Manuel Broseta, el president de

Lo Rat Penat, l’Ateneu Mercantil i 

altres personalitats i institucions 

laiques i eclesiàstiques. Fuster 

relata la visita a l’arquebisbe 

d’una comissió de prohoms laics, 

assessorada pel canonge 

Espasa. L’arquebisbe havia dit 

que n’hi hauria prou amb què li 

ho demanassen vuit capellans 

de la diòcesi, i la sol·licitud havia 

reunit les firmes de vuitanta 

eclesiàstics, entre els quals set o 

vuit canonges. A més de vèncer 

les reticències de la jerarquia 

eclesiàstica —cosa que Fuster 

no estava massa convençut que 

s’hagués aconseguit—, hi havia 

també el problema dels textos 

litúrgics que caldria emprar, per 

al qual es proposen diverses 

solucions, entre altres l’adaptació 

al valencià del missal de 

Montserrat. Fuster s’estranya 

d’haver d’ocupar-se d’un tema 

que no l’afecta directament, però 

sap que no se’n pot 

d d

11 de juliol de 1966 

En la segona, Fuster fa referència 

a una carta pastoral de 

l’arquebisbe de València, 

Marcelino Olaechea, «Lengua 

latina, lenguas vernáculas y 

liturgia», publicat en el butlletí 

oficial de l’arquebisbat de 

València el juliol de 1966. En 

aquesta pastoral, monsenyor 

Olaechea deixava clar el 

desinterès, quan no l’hostilitat 

directa, de la jerarquia 

eclesiàstica per la llengua dels 

valencians: «El clero valenciano 

sabe que sus fieles entienden 

bien la llengua vernácula oficial, 

que en ella rezan —y no en 

valenciano— sus oraciones, que 

en ella aprendieron y aprenden 

la doctrina cristiana, que en ella 

leen y cursan estudios». Per a 

l’arquebisbe de València estava 

clar que el «vernacle» que havia 

de substituir al llatí en la missa, 

seguint les recomanacions del 

Concili Vaticà II, era el castellà i 

no el valencià, contradient 

l’ i d l ili
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motiu d’aquesta carta és això. 
Sembla que han decidit, per a l’«ordi-

nari» (perdoneu-me si el meu lèxic és in-
correcte: això no és el meu ram), utilitzar la tra-
ducció que s’ha publicat o està a punt de pu-
blicar-se a la Diòcesi de Castelló. Si aquesta tra-
ducció existeix, suposo que vós hi haureu in-
tervingut, i confio que haurà quedat ben adap-
tada —vull dir, amb un criteri equànime— a 
les variants locals de l’idioma. Vaig tenir oca-
sió de llegir la que ha publicat el Bisbat de Llei-
da, i em va semblar tan perfecta, que ben bé 
no passava d’una dotzena de mots (termina-
cions verbals a part) els que hi havia d’insòlits 
als hàbits dialectals del País Valencià. El ca-
nonge Hijarrubia, per cert, hi ha fet alguna re-
serva. Sembla que en algun moment de la mis-
sa surt la frase: «Cal fer-ho», i al bon capitular 
això li ha recordat una expressió obscena d’ús 
corrent. El detall és insignificant, i pot esme-
nar-se fàcilment, per evitar qualsevol broma. 
Però la traducció «valenciana» dels evangelis 
i de les epístoles ja no té una solució tan sen-
zilla. Els interlocutors de don Marcelino van 
dir que podria «arreglar-se» el missal de
Montserrat. L’Arquebisbe replicà que proba-
blement això no ho consentirien els monjos, 
que fan els llibres «per guanyar diners» (!). Els 
prohoms van declarar enèrgicament que
Montserrat no exigiria ni un cèntim. Aquesta 
part de la conversa em sembla grotesca, però 
—en fi!— no inversemblant... 

Bé. En Ventura, que demà puja a Barcelo-
na, estava disposat a arribar a Montserrat i par-
lar amb qui fos, per tornar-se’n a València amb 
les autoritzacions oportunes. L’en he disuadit. 
Tot això em fa la impressió de poc meditat i 
anàrquic. Per evitar complicacions, li he dit 
que jo mateix escriuria al Monestir i que de-
manaria, en nom de «los sagrados intereses de 
la patria», dels quals, no sé per què, sóc una 
mena d’apoderat en aquest país, demanaria, 
dic, els permisos pertinents. Però he reflexio-

nat sobre 
el proble-

ma, i penso que, abans de fer res, ells 
o jo, convenia posar-vos al corrent de la ma-
niobra i demanar-vos, no ja consell, sinó par-
ticipació expressa en tot això. Al capdavall, si
s’ha de publicar el repertori de textos dels 
Evangelis i de les Epístoles destinats a la Mis-
sa, la publicació hauria de ser «aprofitable» per 
a tot el territori del País Valencià, això és, per a 
les quatre diòcesis que abracen (hi incloc la de 

Tortosa, malgrat 
que el Bisbe d’allà, 
de moment, no
sembla gaire inclinat al vernacle...). Correm el 
risc que els patriotes de València es precipitin 
i,perganesdeguanyartemps,frustrinlacosa.
Em conec el bestiar, i en tinc por. 

Jo, ara mateix, escriuré a Montserrat la car-
ta promesa. Miraré de fer-ho en termes mera-
ment «preparatoris». Al mateix temps, indica-
ré a la gent de València que no facin res pel seu 
compte, i que tinguin present les Diòcesis con-
tigües: la d’Alacant —figura retòrica— i la de 
Castelló. És a dir: es tractaria que no donessin 
ni un pas sense comptar amb vós. L’èxit de la 
temptativa depèn del «tacte» lingüístic amb què 
siguin fetes les adaptacions. Probablement, i 
per una raó òbvia, d’escalafons professionals, 
els prohoms voldran encarregar l’«adaptació» 
al meu bon amic i indiscutit filòleg Sanchis 
Guarner. Em sembla perfecte, en principi. Però 
potser que la decisió sigui «col·legial» i que es 
tinguin en compte les fabuloses punyeteries 
que el deplorable estat de l’idioma en aquest 
país planteja. Em contaven que, fa poc, en una 
parròquia de no sé on, el rector va fer la missa 
en vernacle, i la feligressia ho va trobar còmic. 
Això és trist, i revela fins a quin punt ha arribat 
la degradació idiomàtica —i moral— d’aques-
ta societat. Però això, també, és un «fet», que cal 
tenir en compte: per superar-lo, però per supe-
rar-lo amb la prudència deguda. ¿Recordeu 
que vam comentar, en la nostra visita al senyor 
Bisbe de Castelló, la paraula «Anyell»? He sen-
tit dir que algú ha suggerit de substituir-la per 
«borrego» o «borreguet». Jo em poso en la pers-
pectiva de la decisió conciliar, i crec que, ací, té 
poca importància un castellanisme més o 
menys, perquè la gramàtica ha de cedir a 
l’eficàcia religiosa. Ara: mots com «borrego» o 
«borreguet», per una estúpidacasualitat del bi-
lingüisme, faran riure a l’auditori... He citat 
aquesta anècdota per fer-vos veure —bé que 

Josep Perarnau i Espelt (Avinyó, Bages,1928).  Teòleg i historiador. Doctor en teologia per la Facultat de Teologia de 
Catalunya, de la qual ha estat professor des del 1968, estudià a Salamanca, Roma i Munic. Ha estat també professor als 
seminaris de Sogorb i Castelló. Durant la seua estada al bisbat de Sogorb-Castelló, va ser canonge lectoral de la Seu de 
Sogorb i consultor del bisbe Josep Pont i Gol, vinculat al cardenal Enrique i Tarancón, que havia estat bisbe de Solsona, 
diòcesi d’origen d’aquell prelat. Pont, futur arquebisbe de Tarragona, era home obert, dialogant i renovador, molt inspirat 
pel Concili Vaticà II, en el qual participà. També assistí al concili Josep Perarnau, que va fer una edició crítica en català dels 
documents conciliars. Va ser en aquesta època quan va contactar amb Joan Fuster, Vicent Ventura, Robert Moròder i 
altres valencianistes que impulsaven la introducció en la litúrgia de la llengua del país, aprofitant les recomanacions del
concili en favor de les llengües vernacles. Com a historiador, s’ha especialitzat sobretot en Feliu d’Urgell, Ramon Llull, 
Arnau de Vilanova, sant Vicent Ferrer, Felip de Malla i altres noms de la teologia i la filosofia medievals. Ha estat el 
fundador i primer director de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics,que des del 1982 publica estudis i documents 
relacionats amb la història i la cultura catalanes. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1990, ha estat president de 
l’AssociacióCatalana de Filosofia Medieval, professor de l’Istituto Superiore di Studi Medievali e Francescani de la 
Universitat Pontifícia Antonianum de Roma. El seu últim estudi aborda en termes molt crítics el paper del papa Luna en el 
Compromís de Casp: La tragicomèdia del Compromís de Casp: invent i imposició de Benet XIII.

Selecció, edició i notes:  ANTONI 
FURIÓ

Josep Perarnau. LEVANTE-EMV

vós ja ho haureu vist— les empren-
yadores complicacions «lingüísti-
ques» que s’hi anuncien, a l’hora de 
projectar l’«adaptació» dels textos, 
montserratins o no.  

Perdoneu-me la llauna. No em 
fa gens de gràcia molestar-vos 
amb una carta tan llarga. Encara 
em fa menys gràcia haver-la d’es-
criure, perquè «j’ai d’autres chats 
à fouetter». Però em trobo enmig 
d’aquest embolic, sense partici-
par-hi directament, però també 
sense poder-me desentendre’n. 
Jo no sé si vós vindreu algun dia 
per València. Si en teniu l’opor-
tunitat, no deixeu de visitar En 

Ventura o el canonge Espasa. I, si te-
niu cinc minuts, poseu-me quatre ratlles 
orientadores. Jo faré meves les vostres opi-
nions, i procuraré de contagiar-les als pa-
triotes i prohoms, en la mesura que això si-
gui possible... I no oblideu, de tota manera, 
que tot això descansa sobre una base tan 
frèvola com és la conversa reportada al prin-
cipi. Jo no em fio gens de don Marcelino... 

Molts records a Mgr Pont. 
Ben vostre 
 
S., 11-VII-66 
Benvolgut amic Perarnau: 
Suposo que vós i el senyor Bisbe, no cal 

dir-ho- haureu llegit la preciosa pastoral de 
Mgr Olaechea, titulada «Lengua latina, len-
guas vernáculas y liturgia», publicada al 
«B.O. del A. de V» de juliol 1966. Aquest 
inestimable document, i la personalitat del 
seu autor, queden incorporats, per dret pro-
pi, a la història de la llengua catalana. No 
dic res més. Queden incorporats, també, a 
la «política» del país, amb tot el risc que això 
suposi, a la llarga. En escriure-us, ara, no-
més vull demanar-vos si el text de Mgr Olae-
chea tindrà «efectes» sobre la temptativa 
d’introducció del vernacle —ai!— «no ofi-
cial» a la diòcesi de Castelló. M’imaginoque 
no en tindrà cap: els meus coneixements 
de Dret Canònic són molt elementals, però 
em permeten de creure que no. De tota ma-
nera, voldria saber-ho de cert. He d’escriu-
re aviat un paper sobre el tema, i no m’agra-
daria de pecar per generalitzacions massa 
lúgubres... Ja m’enteneu. 

Salutacions a Mgr. Pont. 
Cordialment.
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D
urante 37 años, el trabajo de Toni Segarra ha ido acumu-
lando innumerables premios, más de 100 en el Festival de 
San Sebastián y otros 39 en Cannes. Esa laureada expe-
riencia le ha valido un profundo conocimiento sobre su 
profesión y su impacto social. Hablamos de ello durante 
la celebración del congreso de creatividad y cultura digi-
tal Formentera20. 

P ¿Cómo entiende el objetivo del publicista? 
R Nuestro trabajo es construir marcas y vender sus productos para que esta 
crezca en el mercado o supere sus problemas. Para ello aplicamos la creati-
vidad, igual que un abogado aplica la creatividad para defender al bueno o 
al malo. Somos una herramienta del mercado y del capitalismo para gene-
rar riqueza. 
P Hay quien lo ve como una manipulación para moldear la percepción 
sobre las cosas y hacerlas atractivas. ¿Cuánto hay de real en ese poder de 
las marcas? 
R Existe una leyenda negra con la capacidad casi mágica de la publicidad 
para crear necesidades y manipular. No es tan fácil como parece, a mí me 
cuesta un montón vender cosas. Unos ocho de cada diez lanzamientos fra-
casan y en ellos hay investigación, productos buenos y equipos con talento. 
Nuestra intención es generar tendencias favorables a las marcas que nos pa-
gan para hacerlo. Quizás eso es manipular; cómo hacemos con las fotos en 
nuestro perfil de Instagram, 
tratamos de poner nuestro 
lado bueno y ocultar el malo. 
La publicidad está en todos 
lados y lo estamos viendo 
con la guerra en Ucrania, 
donde se lanzan historias 
para que unos sean los bue-
nos y los otros malos. Pero, 
en el fondo, la gente hace y 
compra lo que le da la gana. 
P ¿La publicidad crea mo-
das o las refleja? 
R Creo que somos buenos 
lectores de los tiempos y tra-
tamos de aprovechar las 
tendencias que percibimos 
en la sociedad a nuestro fa-
vor. Es posible que hayamos 
creado modas, pero más 
bien amplificamos cosas in-
cipientes. Para acercarnos a 
la gente lo mejor es abrazar 
tendencias ya existentes, inventarlas es un riesgo. 
P ¿Cómo ha alterado internet el posicionamiento de las marcas? ¿Las ha 
obligado a ser más coherentes, limitando su capacidad de sugestión para 
vender? 
R Sin duda. Venimos de un mundo en el que había un arma, la televisión, 
que llegaba a todo el mundo y tenía una eficacia demoledora. Como le ha-
blábamos a todo el mundo a la vez, se creó un lenguaje con una cierta edu-
cación y simpatía. Pero eso se ha acabado. Las audiencias se han fragmenta-
do y por tanto ahora las marcas deben ser más consistentes y tener más cui-
dado con lo que dicen. Las plataformas también han traído la bidirecciona-
lidad y así los consumidores podemos hablar con las marcas, sobre ellas y 
fastidiarlas. Un cliente me dijo que las marcas de hoy son como las cocinas 
de los restaurantes modernos, con una ventana para que sea difícil escon-
derse. Las marcas siempre han intentado hacer las cosas bien, pero antes po-
dían taparse más y hoy ya no. 
P Sin embargo, muchas marcas cooptan tendencias como la inclusividad, 
el feminismo o la sostenibilidad para lavar su imagen. 
R Lo llamo la epidemia del propósito. Uno tiene que actuar bien y ser res-
ponsable, pero cuando alguien dice ‘mira que guay soy con las mujeres’ o 
‘mira qué bien me porto con el medioambiente’ igual es porque no lo está 
haciendo y por eso tiene la necesidad de decirlo. Las marcas no tendrían 
que explicar que se comportan bien con los desequilibrios del mundo, de-
berían hacerlo y punto. Además, es ridículo que todas digan lo mismo, por-
que lo esencial para ser una buena marca es la diferenciación. El progre-
so moral que crea el capitalismo es la competición, forrarse tras hacer algo 
mejor que el otro. En el origen de la competencia está mejorar el mundo, 
a base de pequeñas cosas mezquinas. Esa es la dinámica que debería mo-
ver el mercado. 

POR CARLES PLANAS BOU

No tendría problemas en 
anunciar tabaco. Si es 
legal debería poder 
anunciarse»
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Toni Segarra 
Publicista

EL CONSUMO CON 
CONCIENCIA ES  
UN ACTO POLÍTICO 

P Hace 10 años explicó que sería positivo que la gente fuese conscien-
te del poder que tienen sobre las marcas. ¿Ve positivo que las redes so-
ciales hayan permitido a los usuarios denunciar cuando las marcas se 
asocian con valores que repudian? 
R Que la gente opine e influya sobre las marcas me parece un ejercicio 
de libertad y transparencia. Pero esta nueva dimensión del ciudadano 
consumidor lleva también a adquirir la consciencia de que lo que com-
pramos modela el mundo, lo que me parece fundamental. Cuando com-
pras ‘low cost’ o ‘fast fashion’ deberías saber qué supone eso para el pla-
neta. En un mundo global, comprar cerca es un acto casi revolucionario. 
Esta consciencia no es masiva, pero sí es cada vez mayor, y hace del con-
sumo un acto social y político. Eso hace que las marcas se tengan que 
implicar cada vez más y expresar su punto de vista, porque al final se lo 
vamos a demandar. 
P Hace poco, Burger King retiró una campaña de sus hamburguesas ve-
getales en Semana Santa tras las críticas de sectores católicos… 
R Cuando una marca habla es inevitable que eso no guste a todo el mun-
do. Con la fragmentación de las redes, la tendencia es hablarle solo a tu pú-
blico y a radicalizar tu posición, con lo que ignoras a otros. Donald Trump, 
por ejemplo, entendió muy bien el lenguaje de las redes sociales y sabía que 
cuanto más a su favor tuviese a su gente más contrario sería el enemigo; ha-
cía enfadar a su enemigo porque eso le hacía más cercano a su público. Es 
posible que cierta radicalización venga del segmentar a quien hablar y a 
quién no. Como marca, tienes que asumir que si polarizas la gente te va a 
insultar. Si quieres ser una marca que guste a todo el mundo, como Burger 
King, posiblemente tienes más dificultades hoy para mantener una posi-
ción cómoda. 
P El mundo digital también ha abierto la puerta a la publicidad progra-
mática, en el que las empresas pagan a Google, Amazon o Facebook (en-
tre otras) para que coloquen sus anuncios donde haya audiencias. Sin
embargo, eso puede ser problemático cuando asocian una marca a una 

web con la que no querrían relacionarse…
R Sí, pero eso depende de algoritmos que controlamos poco. Google y Fa-
cebook son un germen de lo que han sido Telecinco o los diarios, son cons-
tructores de audiencia. Nos convocan y luego nos venden. Esa tecnología 
hace que las marcas sufran pequeños accidentes. 
P En Estados Unidos hay grupos que denuncian ese funcionamiento y 
advierten a las marcas cuando sus anuncios terminan ayudando a mo-
netizar portales de grupos de extrema derecha. ¿Hace falta algo así en 
España? 
R Es un mercado incipiente. Aquí ya hay empresas emergentes dedicadas 
al control de la reputación de las marcas, de los comentarios negativos… Las
marcas deben preocuparse por donde aparecen, pero la publicidad progra-
mática es un universo descontrolado, puedes acabar en casi cualquier sitio. 
P ¿Qué le gustaría anunciar que no haya anunciado? 
R En general me gustan las marcas que tienen problemas graves. Me exci-
tan los problemas de identidad y de comunicación complejos, como una 
petrolera, un banco o un medio de comunicación. Eso me parece un reto 
intelectual mayor. 
P ¿Qué no anunciaría nunca? 
R El Barça, porque soy periquito (risas). Y a algún político. Más allá de eso, 
nunca he tenido muchos escrúpulos. No para vender armas, pero no ten-
dría problemas para anunciar tabaco. Si un producto es legal se debería po-
der anunciar. El problema con el tabaco es que históricamente se ha anun-
ciado con muchas mentiras. 
P Luís Bassat dijo a la revista ‘JotDown’ que la mejor campaña publici-
taria de la historia es el ‘Yes We Can’ de Obama y Risto Mejide dijo que 
era la Iglesia Católica. ¿Cuál es para usted?
R Siempre he citado la Iglesia Católica como ejemplo magnífico de comu-
nicación, pero como campaña, sin duda alguna, la mejor es las que hace 
Nike. Sus 30 años de comunicación son asombrosos en todos los sentidos,
son un ejemplo.

‘¿Te gusta conducir?’, ‘Be water, my friend’ o 
‘Bienvenido a la república independiente de tu 
casa’. Esas son algunas de las frases que Toni 
Segarra ha logrado imprimir en la memoria 
colectiva de la cultura popular española.
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unasolemneprocessó.
L’acteinauguraldeSantaTecla

700tindràllocel12desetembrea
laTarracoArenaPlaça. “Barreja-
rà tradició i contemporaneïtat,
ambmoltapresènciade ladona”,
explica Salvador Fà, comissari
delprojecte. “Volemexplicarper
què va passar això fa 700 anys i
perquè continuem honorant la
relíquia amb tanta passió”, afe-
geix Fà. Els actes de commemo-
ració es tancaran el 25 de setem-
bre, amb un concert a la catedral
deTarragona.�

afirma l’alcalde,PauRicomà.
Tarragona no commemora en

solitari. En la primera processó
del braç, set segles enrere, entre
Constantí i la Catedral de Tarra-
gona, van acompanyar la relíquia
4.000 llums,més de 7.000 religi-
osos i dotze bisbes. A Constantí
(Tarragonès), on ara s’ha editat
un conte (El trasllat del braç de
Santa Tecla) o creat una obra de

gran importància històrica per a
Constantí i per a tot el Camp de
Tarragona”, destaca Óscar Sán-
chez, el seualcalde.
Es creu que la relíquia va arri-

bar a la capital tarragonina el 17
demaigdel 1321, procedentd’Ar-
mènia, després d’una laboriosa
recerca lideradapel rei JaumeII.
Una delegació va viatjar en nom
delmonarcafinsal’Àsia,carrega-
da de regals, comara pedres pre-
cioses, cavalls i 2.000 formatges
de Mallorca, per canviar-los per
les restes de la màrtir. Després
d’arribarperviamarítimafinsala
platja de Salou, que llavors no te-
niaport, larelíquiavaestarcusto-
diada durant diversos mesos a
Constantí. La localitat, propera a

Tarragona, va protegir el braç de
SantaTecla fins que el rei Jaume
II i l’arquebisbe Jimeno de Luna
vandecidirqueeraelmomentde
traslladar la desitjada relíquia en
unasolemneprocessó.
L’acteinauguraldeSantaTecla

700tindràllocel12desetembrea
laTarracoArenaPlaça. “Barreja-
rà tradició i contemporaneïtat,
ambmoltapresènciade ladona”,
explica Salvador Fà, comissari
delprojecte. “Volemexplicarper
què va passar això fa 700 anys i
perquè continuem honorant la
relíquia amb tanta passió”, afe-
geix Fà. Els actes de commemo-
ració es tancaran el 25 de setem-
bre, amb un concert a la catedral
deTarragona.�

teatre, s’ha recreat el recorregut
fet al segle XIV. Això sí, amb una
caminadapopular i200veïns, set
diesenrere.

Constantí va celebrar ahir una
emotiva processó amb la relíquia
imembres del seguici festiu local
ideTarragona.Éslasegonavega-
da en la història que la relíquia
surt foradelasevaciutat.“Téuna

Lapandèmia
vaferajornar la
commemoraciódel
trasllatdelbraç
incorruptedelamàrtir

Tecla, al setembre.
Lapandèmia fins i tot va impe-

dir fadosanyslasortidadelarelí-
quia que custodia la catedral. Els
anys de terribles sequeres o de-
vastadoresepidèmies, com ara la
pesta o el còlera, al segle XIX, el
braç de Santa Tecla sempre va
guanyardevots.
“SeranunesfestesdeSantaTe-

clamoltespecials,ambunaexpo-
sicióatothomdelquesom.Recla-
mem que ens mirin, perquè fem
coses realment extraordinàries”,
afirma l’alcalde,PauRicomà.

������������
���������

El braç incorrupte de
Santa Tecla té per a
Tarragona un enor-
me valor, religiós i
emocional. La torna-

da de la relíquia fins a les entra-
nyesde la catedral, cada23de se-
tembre,desprésdelaprocessóen
què tots els elements festius
acompanyen el passeig del braç,
culmina les festes. Un ritual que
transita entre la litúrgia, la fe i la
festa.
Per commemorar els 700 anys

de l’arribada de la relíquia a Tar-
ragona,ambuncursderetardper
la pandèmia, s’ha pensat un pro-
grama que arrenca ara, quan es
compleix l’efemèride, i durarà
finsqueacabin les festesdeSanta
Tecla, al setembre.
Lapandèmia fins i tot va impe-

dir fadosanyslasortidadelarelí-
quia que custodia la catedral Els L’entrada de la relíquia de la patrona de Tarragona a les festes de Santa Tecla del 2020

���� �����

Tarragona i Constantí recorden l’arribada de la relíquia amb actes fins a la festa major

SantaTecla, 701 anysdesprés
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L’arribada dels monjos benedic-
tins a Solignac, un poble de 1.500 
habitants banyat per un riu i amb 
un paisatge bucòlic, ha sacsejat la 
vida fins ara tranquil·la dels seus 
veïns. La presència dels religiosos 
ha aixecat un moviment popular 
en contra i ha dividit el poble entre 

els que defensen la seva presència 
i els que en recelen. A l’abadia, fun-
dada al segle VII, no hi vivien mon-
jos des del 1789, quan la Revolució 
Francesa va interrompre la vida 
monacal. Posteriorment va servir 
de presó, de pensió per a dones i de 
fàbrica de ceràmica, però des de fa 
anys només s’utilitzava la part de 
l’església, una imponent construc-
ció romànica que s’aixeca al bell 
mig del poble.  

“Han arribat sense donar gaires 
explicacions i ens hem trobat da-
vant de fets consumats”, explica 
Françoise Issoulie, integrant de la 
plataforma veïnal Soli Niaque. Is-
soulie es queixa de la supressió de 
les misses convencionals –el sacer-
dot ha hagut de marxar perquè la di-
òcesi de Llemotges ha autoritzat els 
monjos a fer-ne ús per a les seves li-
túrgies– i del fet que s’hagin apropi-
at de l’església. “El diumenge ja no 
hi ha missa normal; tots els oficis 
són amb cants gregorians i en llatí. 

Missa en llatí i cants gregorians:  
deu monjos “integristes”  

divideixen un poble francès
Veïns de Solignac denuncien que aquests frares els han exclòs de l’església

FRANÇA

P
lovisqueja i fa fresca. En-
cara és de nit quan els 
monjos celebren les lau-
des a l’església de l’aba-
dia de Solignac, situada a 

10 km de Llemotges, al centre de 
França. Són dos quarts de vuit del 
matí d’un diumenge i a l’església no 
hi ha cap fidel. Els bancs estan a les 
fosques. Només els deu monjos be-
nedictins que habiten l’indret des 
de fa sis mesos. Procedents de 
l’abadia de Sant Josep de Clarival, 
a Dijon, els religiosos, vestits amb 
túnica i caputxa, entonen cants 
gregorians amb música d’orgue i 
celebren la litúrgia en llatí. És el se-
gon ofici del dia –el primer l’han fet 
a les 5.30 del matí– i en faran cinc 
més al llarg de la jornada. 

París

Solignac

FRANÇA

Plataforma  
Habitants del 
poble 
protesten per 
l’apropiació 
del temple

Reportatge

SOLIGNAC
LAIA FORÈS
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a l’abadia, un grup de veïns els van 
rebre amb una cassolada i la plata-
forma ha aconseguit 850 firmes en 
contra de “l’apropiació de l’església”. 
Per ara no han servit de res. 

Més turisme 

Que ara menys persones van a mis-
sa a Solignac ho corrobora el propi-
etari del cafè que hi ha davant l’esglé-
sia. Són les vuit del matí i la cafeteria, 
que també ven tabac i premsa, ja es-
tà oberta. “Al poble no hi ha polèmi-
ca. S’ho inventa la premsa”, assegu-
ra. “Hi ha gent que està en contra dels 
monjos, però són persones que no 
van mai a missa”, apunta mentre ser-
veix el primer cafè del dia. Que les 
misses siguin en llatí ho considera 
normal. “¿Jesús parlava francès? No, 
oi? Doncs ja està”, respon visible-
ment molest per les preguntes. 
Abans d’atendre una senyora que en-
tra al cafè vaticina que quan arribi 
l’estiu hi haurà més gent a missa i 
més visitants: “La presència dels 
monjos atraurà el turisme. Segur”.  

És mitja tarda i ja no plou. Un 
dels monjos, el més jove, d’una 
trentena d’anys, passeja pel pont 
que travessa el riu. “No puc parlar
amb periodistes”, s’excusa. Però 
abans de seguir el seu camí explica 
que espera que “amb el temps” les 
coses a Solignac es calmin. “Ens do-
mesticarem”, diu citant el verb de 
difícil traducció s’apprivoiser, de 
l’obra universal de Saint-Exupéry, 
El Petit Príncep. Tot i que els mon-
jos fan una vida de reclusió a l’aba-

dia, els veïns del poble expliquen 
que els religiosos surten a comprar 
al forn de pa, al supermercat o pas-
segen pel poble i el bosc. 

La seva vocació, però, és viure aï-
llats i en silenci. Els monjos han de-
manat a l’Ajuntament permís per 
construir una passarel·la sobre el 
riu per no haver d’utilitzar el pont 
–que ha estat denegat per l’alcal-
de– i tenen intenció de tancar al 
públic els terrenys adjacents a 
l’abadia, un gran camp d’herba que 
fins ara utilitzaven els veïns per 
fer-hi mercats i els nens per jugar-
hi. “No tenim res en contra de la 
presència dels monjos a l’abadia, 
però veiem que a poc a poc van pre-
nent espai al poble més enllà de 
l’església”, afirma el Benoît.  

De fet, els monjos també estan es-
tudiant comprar més terrenys, una 
idea que preocupa el col·lectiu Soli
Niaque. Temen que els terrenys si-
guin per construir-hi un barri exclu-
siu per a famílies catòliques, una
idea que està promovent una immo-
biliària pròxima a l’Església catòlica 
francesa. Des de la diòcesi de Lle-
motges, els seus responsables asse-
guren que ara mateix no hi ha cap
projecte en aquest sentit, però ad-
meten que les abadies sempre atre-
uen “persones que desitgen aprofi-
tar la seva resplendor espiritual” i 
que desitgen viure-hi a prop. “No és 
impossible que sigui el cas de Solig-
nac”, afirmen. “Si volen comprar 
més terrenys, jo no m’hi puc opo-
sar”, afirma resignat l’alcalde.e

Hem estat completament exclosos 
de l’església”, lamenta. A França, on 
el laïcisme és sagrat, les esglésies 
són propietat de l’estat. “Han arri-
bat a privatitzar el cor de l’església, 
i això no ho poden fer. És un lloc pú-
blic i no hi tenen dret”, es queixa 
l’alcalde, Alexandre Portheault. 

Els monjos benedictins de Sant 
Josep de Clarival instal·lats a Solig-
nac –un d’ells és mallorquí– són 
pròxims a la doctrina de Marcel Le-
febvre, arquebisbe francès que al 
segle passat liderava un moviment 
tradicionalista dins de l’Església 
catòlica i defensava tornar a la li-
túrgia prèvia al Concili Vaticà II. 
Consideren que cal ser fidels a la 
tradició i tornar als orígens. Per ai-
xò a l’església de l’abadia de Solig-
nac els set oficis diaris són en llatí, 
amb cants gregorians, fins i tot el de 
les 10.30 h, que substitueix l’anti-
ga missa convencional. Només al-
guns textos es llegeixen en francès.  

La resta dels oficis també estan 
oberts als fidels i curiosos –l’església 
no pot estar tancada com a edifici de 
propietat pública que és–, però els 
monjos celebren la litúrgia per a ells 
mateixos, sense interactuar amb els 
fidels, si és que n’hi ha. “Són integris-
tes”, resumeix Françoise Issoulie. 
La mateixa paraula, integristes, tam-
bé la utilitza el Benoît, un altre veí 
del poble inquiet per l’arribada dels 
monjos. Des que va marxar el sacer-
dot i són els monjos els qui celebren 
missa, l’afluència de públic ha baixat 
notablement. Quan es van instal·lar 

Aïllats 
L’església no es 
pot tancar però 
els monjos fan 
missa sense 
interactuar 

Sospita 
Alguns veïns 
temen que es 
vulgui construir 
un barri només 
per a catòlics

L’abadia de Solignac 
després del quart ofici 

del dia. LAIA FORÈS
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Bartomeu Jové
President de la 
Palanca

Josep Minguell
Artista de 
Tàrrega

Margarita Robles
Ministra 
de Defensa

La revista d’Artesa de Segre va cele-
brar ahir el dinar del 40è aniversari 
i ho va fer a la Palanca, el lloc que li 
dóna nom. Després es va homena-
tjar el seu president amb una placa.

Tàrrega va inaugurar ahir dissabte 
els nous murals al fresc de l’artis-
ta Josep Minguell al presbiteri de 
l’església de Santa Maria de l’Alba. 
L’artista va ser ovacionat.

El CNI reconeix haver espiat Sànc-
hez, Paluzie, Mauri i l’entorn de Puig-
demont. El Catalangate va camí de 
convertir-se en un dels grans escàn-
dols de l’Espanya democràtica. 
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� Charles de Foucauld (Es-
trasburg, 1858-Tamanrasset,
1916), soldat, explorador,
monjo i ermità, serà procla-
mat avui sant de l’Església
catòlica. Va viure al desert
d’Algèria, en comunió amb
els tuaregs, i va ser assassi-
nat per uns lladres el 1916.
Va fundar una associació,
avui UnióCharles de Fou-
cauld, amb presència també
aCatalunya. / Redacció
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�Mn.JaumeReixachFelipe
vamorirel 7demaigals82
anys.Poeta i articulista, va
formarpartde l’Església re-
novadorasorgidadelConcili
Vaticà II.Llicenciaten teolo-
gia i filologia, vadirigirdurant
23anysel col·legidel Collell.
FourectoraGirona iRiellsdel
Montseny.Uncrimenel seu
entornva ferquese l’apartés
de les seves funcions, tot ique
la justíciael vaexonerar.
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� Enunesmorzar informatiu
delFòrumEuropa, el carde-
nalOmella, presidentde la
ConferènciaEpiscopalEspa-
nyola, s’hamostrat contrari a
la pretensiódelGovernespa-
nyol demodificar la llei de
l’avortamentperquè les
noiesde 16 i 17 anyspuguin
interromprevoluntàriament
el seuembaràs sense el con-
sentimentpatern. /Redacció
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Abadia de Montserrat

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

15/05/22 La monja Forcades, en la diana por recetar clorito de sodio    /    La Razón Digital 36 1

15/05/22 Ubach al país dels cedres    /    Segre 37 1

15/05/22 Lleida Expo Tren engega motors amb una molt bona assistència    /    La Mañana 38 1

15/05/22 Lady Holland, la viajera de la Barcelona del XIX    /    Metropoliabierta.com 39 1
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La Razón Digital
https://www.larazon.es/gente/famosos/20220514/v5khzhmsarbobcqaf6pznkuxjm.html

Dg., 15 de de maig de 2022
Audiencia diaria: 775.775

Audiencia mensual: 13.079.029

Valor económico diario: 5.352,84

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

La monja Forcades, en la diana por recetar clorito de sodio

Diumenge, 15 de de maig de 2022
Se estrecha el cerco de amigos
negacionistas de Miguel Bosé La historia de
Teresa Forcades, la monja con anhelo
independentista investigada por el uso de
sustancias ilegales para curar...
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Segre
https://www.segre.com/noticies/opinio/a_estones/2022/05/15/ubach_pais_dels_cedres_171014_1130.html

Dg., 15 de de maig de 2022
Audiencia diaria: 23.221

Audiencia mensual: 426.124

Valor económico diario: 160,22

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Ubach al país dels cedres

Diumenge, 15 de de maig de 2022
Un dels relats més antics que coneixem, la
història de Gilgameix i Enkidu, situada a
l’antiga Mesopotàmia, ja ens parlava de la
terra dels cedres, on vivia el mític Humbaba,
que Gilgameix i Enkidu...
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La Mañana
https://www.lamanyana.cat/lleida-expo-tren-engega-motors-amb-una-molt-bona-assistencia/

Dg., 15 de de maig de 2022
Audiencia diaria: 4.926

Audiencia mensual: 52.108

Valor económico diario: 38,42

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Lleida Expo Tren engega motors amb una molt bona assistència

Diumenge, 15 de de maig de 2022
Amb una gran afluència de visitants —
traduïda en grans cues durant la primera hora
d’obertura— va arrencar aquest dissabte
l’11a edició de Lleida Expo Tren (Saló del
Modelisme i el Lleure...
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Metropoliabierta.com
https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/lady-holland-viajera-barcelona-xix_54672_102.html

Dg., 15 de de maig de 2022
Audiencia diaria: 39.001

Audiencia mensual: 867.448

Valor económico diario: 234,01

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Lady Holland, la viajera de la Barcelona del XIX

Diumenge, 15 de de maig de 2022
Elizabeth Vassall, futura Lady Holland, nació
en Londres en 1771. Hija única de una familia
adinerada, fue educada sin que se le
impusiera ningún tipo de disciplina moral o
religiosa, lo cual...
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