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Els afeccionats a l’obra de Tolkien han tingut 
un petit regal aquesta tardor amb l’estrena de la 
sèrie d’Amazon Els anells de poder, producció 
independent de les pel·lícules sobre El senyor 
dels anells i El Hòbbit, però que al mateix temps 
els fa de preqüela. Personalment, vistos els 
capítols de la primera temporada, acabo amb 
sensacions contraposades.

‘Els anells de poder’ es troba amb un problema 
semblant al que es pot detectar ja en la trilogia 
sobre ‘El hòbbit’, és a dir, es basa en textos de 
Tolkien que no tenen l’amplitud i el detall de 
l’aventura d’en Frodo i dels seus companys a ‘El 
senyor dels anells’ i es veuen obligats a omplir 
els buits amb diàlegs i escenes de collita pròpia 
on sovint el to, l’aire, l’ambient propi de Tolkien 
es perd. 

El relat sobre els temps que vol descriure la sè-
rie d’Amazon es troba en les dues últimes parts 
del Silmaríl·lion, titulades Akallabeth i Sobre els 
anells de poder. En la traducció catalana, entre 
les dues ocupen seixanta pàgines, certament 
poc per a fer una sèrie de cinc temporades com 
s’ha anunciat. Però, a més, per a fer aquesta 
sèrie no han pogut obtenir els drets d’aquests La teologia i ‘Els anells de poder’ de Tolkien
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textos, i han hagut de basar-se en la versió en-
cara més resumida dels apèndixs del propi El 
senyor dels anells.

Això fa que la sèrie hagi d’inventar molt, amb 
un to molt més proper al de les sèries habitu-
als de les plataformes d’avui dia que no pas a 
l’univers de Tolkien. Tota la trama entorn dels 
peu-pilosos, per exemple, aparentment avant-
passats dels hòbbits, té poc o cap fonament en 
l’obra de Tolkien, i deixa massa la sensació d’un 
farcit sense substància. 

He de reconèixer també que, després d’haver 
trobat poc interessants alguns dels capítols, 
l’últim em va tornar a enganxar. La revelació 
d’en Sauron, amagat en un personatge inespe-
rat, i la intuïció que el personatge misteriós que 
acompanya els peu-pilosos pot ser en Gàndalf 
o algun altre dels mags que apareixen a El se-
nyor dels anells obren noves perspectives.

És obvi que els autors de Els anells del poder 
no han acabat d’entendre la teologia de fons 
que recorre els relats de Tolkien. A la sèrie, per 
exemple, la raó de la decadència de Númenor 
sembla ser tan sols la distància que s’ha creat 

amb els elfs. El trencament d’aquesta amistat 
ha suposat apartar-se del camí recte, però no 
queda gaire clar exactament per què. A l’obra 
de Tolkien, el motiu de la rebel·lió de Númenor 
és la negativa dels seus habitants, homes dotats 
de qualitats extraordinàries, a acceptar la mort.

La immortalitat dels elfs al món de Tolkien és 
també la causa de la seva eterna malenconia, ja 
que estan lligats a aquest món que passa i con-
demnats a lluitar contra el pas del temps que 
consumeix tot el que ells s’esforcen a crear de 
bo i de bell. La mort en el fons és un do, pel qual 
els homes, després d’un temps en el món de les 
coses caduques, poden tornar cap a Déu. Quan 
els homes comencen a envejar la immortali-
tat dels elfs, sense comprendre la tragèdia que 
amaga, i veuen la mort amb recança, s’extravi-
en. Tot aquest rerefons fins ara sembla absent 
de la sèrie d’Amazon.

ELS ANELLS DE PODER NO HAN 
ACABAT D’ENTENDRE LA TEOLOGIA 
DE FONS QUE RECORRE ELS RELATS 
DE TOLKIEN

També em sembla poc tolkeniana la manera de 
descriure i representar l’amistat a Els anells de 
poder. Tolkien era filòleg, coneixia bé el món 
clàssic i el món germànic i saxó. En els móns 
de la Ilíada, de l’Odissea, del Beowulf, de les 
sagues nòrdiques o del cicle del rei Artur hi ha 
sentiments, evidentment, però no sentimenta-
lisme. L’amistat és quelcom profundament ob-
jectiu, una mena de pacte sagrat. És en aquest 
context que sorgeixen i s’expressen senti-
ments, però els sentiments com a tals no són 
la base de l’amistat. En l’obra de Tolkien, com 
en la literatura heroica antiga en què s’inspira, 
l’amistat es dona sobretot entorn de l’aventu-
ra compartida, que fa de la fidelitat mútua un 
element necessari per tal d’acomplir la missió 
encomanada. En aquest sentit, l’amistat de l’elf 
Élrond i el nan Durin de la sèrie d’Amazon em 
sembla massa sentimental, gairebé embafado-
ra. Amb paraules i músiques ensucrades, i mo-
ralina disfressada de declaracions solemnes, 
s’intenta omplir de contingut una amistat que 
no saps massa d’on ve ni en què es basa.

Per contrast, la sèrie d’Amazon m’ha fet refle-
xionar sobre el paper de la dona en l’obra de 
Tolkien. Els anells de poder ha de complir pers-
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pectives diguem-ne feministes (altra vegada 
molt pròpies d’aquestes plataformes digitals) 
que poc o res tenen a veure amb el món de 
Tolkien. A la novel·la El senyor dels anells no-
més hi ha una dona guerrera, Eowyn, i es llança 
a la guerra perquè se sent ferida i desesperada, 
enamorada de l’inaccessible Àragorn, i no tro-
ba el seu lloc. Després de fer mèrits a la guerra 
com el millor dels cavallers, es recupera a les 
cases de guariment fins que l’amor de Faràmir 
la farà reviscolar i renunciar a la guerra, anunci-
ant que la seva missió serà donar vida.

I em sembla que aquest és el paper de la dona 
en l’obra de Tolkien. Mentre els homes fan ca-
ses, armes o guerres, les dones, sense fer prò-
piament res, generen vida al seu voltant. Ens 
podem deturar a comparar els personatges de 
n’Elrond i na Galàdriel, tal com apareixen en la 

novel·la de Tolkien. Els dos tenen un anell que 
els dona el poder de crear bellesa i harmonia. 
Elrond ha fet Rivendell, la darrera llar acolli-
dora, una casa enmig de les muntanyes. Però 
al voltant de Galadriel, en el país de Lorien, no 
ha calgut construir res: els propis arbres han 
donat forma a una ciutat resplendent. Mentre 
a Rivendell es torna a forjar l’antiga espasa que 
ha de derrotar el mal, a Lorien la dama Galadri-
el té llavors capaces de regenerar tots els arbres 
destruïts de la Comarca al retorn dels hòbbits. 
La seva sola presència desprèn un poder que 
genera vida.

En aquest sentit, les dones de la sèrie d’Ama-
zon, especialment la pròpia Galadriel i Míriel, 
la regent de Númenor, són màquines de guer-
ra igual que els homes, i ningú no els pren el 
relleu en la tasca de transmetre i donar vida. I 

l’esposa de Durin, el príncep nan, té massa aires 
de mestressa de casa (potser fins i tot de matro-
na felliniana) com per ocupar el lloc que tenen 
una Galàdriel, una Arwen, una Orifraula o una 
Èowyn ja restablerta a El senyor dels anells.

Potser com a conclusió, inesperada per mi ma-
teix, diria que la sèrie d’Amazon pot ser un bon 
entreteniment. Però Tolkien volia crear el món 
solemne, gràvid de significat, d’una mitologia. 
Si l’entenc bé, entretenir no va ser mai part de 
les seves preocupacions.

eduard rey –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/teologia-anells-poder-tolkien
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El monjo de Montserrat Jordi-Agustí Piqué 
estrena a Roma la Messa ‘Locus Iste’

Amb motiu de la solemnitat de la dedicació de la 
basílica de Sant Joan del Laterà de Roma, el mon-
jo benedictí de Montserrat Jordi-Agustí Piqué 
ha estrenat a la mateixa basílica la Messa ‘Locus 
Iste’, composta per ell mateix. La peça, que s’ha 
pogut sentir aquest dimecres a la tarda, va ser un 
encàrrec del cardenal i vicari de Roma, Angelo 
de Donatis, expressament per aquesta festa. 
L’obra de Piqué, que també és degà del Pontifici 
Institut Litúrgic de Roma, s’ha sentit durant la 
celebració eucarística presidida pel cardenal de 
Donatis, vicari del Papa per a la diòcesi de Roma. 

exaudi / cr | llegir al web +

La Rebotiga n.63. Tolkien i la teologia

Comentari de l’actualitat de la setmana amb 
els redactors i col·laboradors de Catalunya Re-
ligió. Parlem amb el provincial dels caputxins, 
Fra Eduard Rey, sobre el seu comentari a la 
sèrie ‘Els anells de poder’ i la vinculació de la 
teologia amb el món de Tolkien. També parlem 
d’altres temes de la setmana com el pas de la 
titularitat de l’Escola Sant Felip Neri a la xar-
xa pública. Tertúlia amb els periodistes Laura 
Mor, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri.    

La vida a les presons del món, al nou llibre 
de l’Editorial Claret

Coincidint amb la Jornada Mundial dels pobres 
que se celebra aquest 13 de novembre, l’Edito-
rial Claret ha publicat el llibre Condemnes com-
partides amb col·laboració de la Fundació Obra 
Mercedària. Es tracta d’un recull d’entrevistes a 
interns de presons que va teixint un relat d’his-
tòries personals. L’ha escrit Núria Ortín amb 
l’objectiu de donar a conèixer com és viure a la 
presó en diferents parts del planeta.

claretians | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/ca/monjo-montserrat-jordi-agusti-pique-estrena-roma
https://www.catalunyareligio.cat/ca/teologia-anells-poder-tolkien
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-lamenta-administracio-aprofiti
https://www.claret.cat/ca/llibre/CONDEMNES-COMPARTIDES-849136430
https://www.claret.cat/ca/llibre/CONDEMNES-COMPARTIDES-849136430
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vida-presons-mon-nou-llibre-editorial-claret
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n63-tolkien-teologia-300889
https://www.youtube.com/watch?v=KzfzU1oWE0g
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La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 
ha arrencat aquesta setmana posant l’accent 
en el cinema com un instrument educatiu i per 
promoure la integració i la convivència. Aquest 
ha estat un dels eixos principals de la presenta-
ció de l’Espai Educatiu de la Mostra que s’ha fet 
aquest dijous al vespre a la parròquia de Santa 
Anna de Barcelona.

L’espai educatiu de la Mostra conté una selec-
ció de pel·lícules amb guies didàctiques per 
acostar a la comunitat educativa la pluralitat 
cultural i religiosa, conèixer les bases del diàleg 
intercultural i interreligiós i descobrir què es 
pot fer des de les escoles. Cada guia s’adapta als 
continguts curriculars amb propostes d’activi-
tats al voltant de la pel·lícula.

En la taula rodona de presentació, Flora Grané, 
assessora en interculturalitat i membre de 
l’equip d’elaboració de les guies didàctiques 
de l’Espai educatiu, ha explicat que la mateixa 
pluralitat, que ja hi ha a les aules, ja és un ins-
trument en si mateix. Segons Grané, “els nois i 
noies que hi ha a l’Aula són molt diversos i a ve-
gades passem de puntetes pel desconcert que 
genera aquest pòsit cultural”.

La Mostra de Cinema Espiritual aposta 
pel cinema com a instrument educatiu

https://cinemaespiritual.gencat.cat/ca/Recursos-educatius/
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El cinema, un camí per conèixer 
el fet religiós i espiritual

En la resta d’intervencions, la presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema i professora de Blan-
querna, Judith Colell, ha destacat com el món 
audiovisual marca molt la formació dels joves i 
el seu imaginari i identitat. El degà de la Facul-

tat d’Educació Social i Treball Social URL i co-
ordinador del Fons filmogràfic de les religions, 
Joan-Andreu Rocha, ha explicat alguns exemples 
de com el cinema amb més recorregut comercial 
és capaç de transmetre estereotips. I la professora 
de la Universitat de Barcelona, Lena de Botton, va 
reivindicar l’escola com un espai on el fet religiós 
ha de tenir cabuda i s’ha de visualitzar.

En iniciar l’acte el director general d’Afers Re-
ligiosos, Carles Armengol, ha presentat els 
principals continguts de la XIX Mostra que 
s’insereixen dins de les actuacions de la Di-
recció General d’Afers Religiosos (DGAR) per 
preservar la llibertat religiosa com un factor im-
prescindible per a la cohesió social. Armengol 
ha constatat que “patim un cert analfabetisme 
sobre el món religiós i espiritual i el cinema i el 
llenguatge audiovisual és un camí per donar-lo 
a conèixer”. També ha intervingut en l’acte 
l’expert cinematogràfic i rector de Santa Anna, 
Peio Sánchez, que ha destacat el lligam de la 
mostra amb altres festivals internacionals.  

La Mostra s’inaugurarà oficialment aquest di-
marts. 

cr | llegir al web +

https://cinemaespiritual.gencat.cat/ca/mostra_cinema_espiritual/programacio/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mostra-cinema-espiritual-aposta-cinema-instrument-educatiu
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La Mostra del Cinema Espiritual als marges…

VICTÒRIA MOLINS GOMILA
A LA MÍSTICA DEL CARRER

Tinc aquesta sort: poder participar activament 
en la Mostra de Cinema Espiritual en un dels 
llocs preferits per a mi, des de fa molts anys. Un 
lloc que està a l’ombra, als marges, i fins i tot, 
refusat pels que acaben en ell i pels que mai sa-
bran que passa reixes en dins.

Jo, que he passat moltes hores i molts anys en 
uns quants d’aquests centres que diem amb un 
eufemisme “Centres penitencials”, però que la 
gent coneix per presons, sé les històries que es 
viuen allà dins. Sé les hores que passen homes 
i dones amb la càrrega interior i exterior que 
comporta i que, a sobre, té l’afegit de que “se 

l’han buscat”, es a dir, que estan per la seva con-
ducta. El que generalment ignorem és quines 
circumstàncies de la  seva vida els han portat a 
viure uns anys entre reixes.

A mi em toca comentar una pel·lícula encisado-
ra: La Familia que tu eliges. Uneix dos marginats 
ben diferents: l’un, símbol de la innocència fins i 
tot en els seus actes delictius, i l’altre delinqüent 
des de les intencions fins a les accions. Però en 
tots dos, com en cada persona, hi ha alguna cosa 
en el fons de la seva ànima que sovint no troba 
el moment de sortir a fora i manifestar-se en 
l’amor, la bondat, la compassió i l’ajuda mútua.

Si algú és capaç de fer aquest miracle de desco-
brir-la i posar-la en acció, tenim no només un 
final feliç, sinó una mostra de que mai podem 
desesperar en la recuperació d’una persona per 
allunyada que estigui de la llei o de la bondat.

Suposo que a un grup de dones, algunes de les 
quals conec molt bé la seva història, els ajudarà 
que la Mostra del Cinema Espiritual se’n recor-
di d’elles.

victòria molins gomila –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/22477
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mostra-cinema-espiritual-aposta-cinema-instrument-educatiu
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/mistica-carrer/mostra-cinema-espiritual-als-marges-300923
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“De sobte, vaig notar com el que m’omplia de 
debò era ensenyar conceptes transformadors”. 
Així explica Irene Muzás com va decidir fer-se 
rabina. Després de quatre anys d’estudi, Muzás 
s’ha ordenat a Alemanya convertint-se així en 
la primera rabina catalana i una de les poques 
d’Europa. Un fet al que, per a ella, “se li ha do-
nat massa importància”. Conversem amb ella 
tot just ara que comença a fer-se càrrec d’una 
de les sinagogues de Barcelona.

“Potser sí que aquí que soc l’única, però al món 
hi ha 1.500 aproximadament”, diu Muzás so-
bre la seva ordenació. Ha estat mediàtica per 
ser la primera rabina de Catalunya i de l’estat 
espanyol. En la conversa explica que “on rau el 
mèrit és en les primeres dones que van ser pi-
oneres”. “A elles devem el camí fet”, hi afegeix. 
És precisament sobre el paper de la dona que 
Muzás assegura que “la principal lluita és la de 
normalitzar la seva presència a les religions i 
també a altres àmbits vitals”.

Com trobes la vocació de ser rabina?

La meva primera vocació va ser la d’exercir com 
a professora. Donava classes d’anglès i de llatí a 

Irene Muzás, primera rabina catalana: 
“La principal lluita de la dona és normalitzar 
la seva presència”
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instituts i escoles. És una professió amb la qual 
em vaig trobar pel camí. Quan era estudiant de 
Filologia anglesa no pensava dedicar-me a la 
docència, però la vida em va portar a educar a 
nens i adolescents. I en provar-ho, vaig veure 
que gaudia. De fet, el que més m’agradava era 
com podia influir positivament en ells. Com, en 
tenir-me com a referent, els podia transmetre 
valors, i podia escoltar-los activament.

Pels mateixos voltants, em vaig implicar de va-
lent amb la meva comunitat. Em vaig oferir per 
portar la porció setmanal de la Torà, amb la que 
apreníem junts sobre el nostre text sagrat. Fèiem 
grups d’estudi i debatíem, reflexionàvem sobre 
els textos. Fruïa no només d’aquest moment, 
també del previ, on em preparava el discurs, la 
dinàmica. Tenia temps per preparar-m’ho. De 
sobte, vaig notar com el que m’omplia de debò 
era això mateix, ensenyar, però ensenyar con-
ceptes transformadors, que parlessin de la vida, 
dels valors. Conceptes que generen un impacte 
en les persones. Això no només ho anava veient 
jo. També els de la comunitat. Recordo que un 
dia, una persona de la comunitat, em va pregun-
tar directament si havia pensat mai a fer-me ra-

bina. Vaig riure, i jo “que no, que no, que perquè”; 
i aquesta persona em va contestar “total, Irene, 
ja ho estàs fent, lideres serveis, ensenyes sobre 
la Torà i ho fas amb entusiasme”. Al final vaig 
plantejar-m’ho seriosament.

I com segueix la història?

Vaig comentar-li al meu marit que la meva vo-
cació notava que anava per aquí: ser rabina. Ell, 
tot rient, em va dir “ja era hora que ho veiessis”. 
El més difícil va ser prendre la decisió d’anar a 
viure fora, a Alemanya.

Per ser rabina només es pot estudiar allà?

No, no. També als Estats Units, a Israel, a An-
glaterra i Alemanya. Primer vaig provar a Nova 
York, però tot i tenir totes les beques possibles, 
el cost de la vida era elevat, i també la distància 
entre Espanya i Estats Units és llarga. Israel el 
vaig descartar perquè tot i tenir coneixements 
en hebreu, no els veia suficients per estudiar 
allà i escriure una tesi. Anglaterra m’hauria en-
cantat, però volia una escola rabínica que tin-
gués més connexió amb l’àmbit internacional, 

ells tenen una cultura molt arrelada al territori 
i formen a rabins més específicament perquè 
treballin al mateix Regne Unit. Així que vam 
decidir-nos per Berlin, vaig estudiar a Zacharias 
Frankel College.

Alemanya és un país que té història amb la 
comunitat jueva...

Sí, això també ho vaig pensar, era una mica 
com el destí. Tot indicava que havíem d’anar a 
Alemanya i, que millor que anar a Berlín? Hi ha 
un concepte en el judaisme que és Tikun Olam 
que significa alguna cosa així com “reparació 
del món”. Anar a Berlín ha estat una mica com 
reparar el món, reparar la història que portem a 
les nostres espatlles, ajudar al fet que la ferida 
cicatritzi. Es tracta de construir una nova co-
munitat jueva allà, una comunitat que al segle 
XIX va ser un gran far per tots nosaltres.

MUZÁS SOBRE EL CONFLICTE 
A PALESTINA: “LA BASE VOL 
DIALOGAR, VOL CONSTRUIR PONTS”
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Com creus que les religions poden influir 
en la resolució de conflictes?

El que no s’ha d’oblidar és la regla d’or que totes 
les religions compartim, que ve a ser allò que el 
que no vulguis per tu, no ho facis per ningú. El 
que és bàsic és que hi hagi diàleg entre les dife-
rents comunitats. El diàleg ens apropa i fa que 
ens coneguem els uns als altres, i no ens veiem 
com enemics. Hi ha més coses que ens uneixen 
que no pas coses que ens separen. Això tam-
bé dona esperança a les persones, quan veuen 
que tot i les diferències podem dialogar; quan 
veuen que malgrat no estar d’acord, poden in-
tercanviar parers.

Què penses del conflicte obert entre Israel 
i Palestina?

Penso que és un conflicte territorial. Crec que 
des de la religió, des de la comunitat musulma-
na, i des de la comunitat jueva es vol que el con-
flicte s’acabi com més aviat millor. Hi ha moltes 
iniciatives interreligioses que treballen per tro-
bar la pau. Per exemple, mares que es troben 
unides perquè han perdut a fills en el conflicte, 
d’una banda i l’altra i que demanen que s’atu-

ri tot plegat. La base vol dialogar, vol construir 
ponts. És important que des de les cúpules no 
s’alimenti la por o la desconfiança. Això només 
ens porta a una polarització on el conflicte es-
cala sense fi. Cal fer confiança en els grups de 
treball que es donen suport mútuament, i que 
no volen caure en l’espiral de la violència.

A Catalunya també hi ha iniciatives 
de diàleg interreligiós...

Sí, Barcelona és molt diversa. Em fa gràcia de 
vegades quan em diuen que ens hem de fer 
amb els catalans, nosaltres que som els altres 
catalans. De catalans ho som tots, sense impor-
tar la religió. I justament, per això mateix hem 
d’establir ponts entre nosaltres. En especial, 
m’agrada la Nit de les Religions que tot just aca-
bem de celebrar. Enguany em va semblar inte-
ressant que també s’incloguessin grups ateus. 
Persones que tenen creences, però que no van 
lligades a cap tradició religiosa. El diàleg entre 
creients i no-creients ha de ser, cada vegada, 
més considerat.

Quines branques del judaisme accepten que 
una dona pugui ser rabina?

Dintre del judaisme hi ha dos grans moviments. 
El moviment progressista i el moviment or-
todox. La meva comunitat està adscrita a la 
branca masortí, que pertany, precisament, al 
moviment progressista. En aquest moviment 
també es troben els reformistes i els recons-
truccionistes.

L’altre gran paraigua és l’ortodox. El moviment 
ortodox és cert que no accepta l’ordenació de 
dones, avui dia. Tanmateix, sí que hi ha dones 
que adquireixen coneixements idèntics als que 
té un rabí. L’únic que no se l’anomena rabina, 
rep més aviat el nom de mestra de la llei.

“TINC MOLTES GANES DE PODER 
APORTAR EL MEU GRANET DE SORRA 
A LA COMUNITAT D’ATID”

Com es el teu dia a dia, com a rabina, 
a la comunitat d’ATID?

Bé, doncs, tot just acabo de començar i tinc 
molta feina. Vinc cada dia a la sinagoga a pre-
parar el discurs del divendres a la nit (Kabbalat 
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Shabbat), coordinar els diversos cursos que 
vull oferir els propers mesos, coordinar les 
activitats junt amb el director d’Educació, po-
sar-me en contacte amb la gent... i això només 
és la primera setmana. Tinc moltes ganes de 
poder aportar el meu granet de sorra a aquesta 
comunitat i a la comunitat jueva en general.

Com et sents sabent que ets l’única rabina 
a Catalunya, i a tot l’estat?

Al meu entendre, s’està donant massa impor-
tància a aquest fet. Potser aquí sí que soc l’úni-
ca, però al món hi ha 1.500 aproximadament. 
Als Estats Units n’hi ha forces, i a Europa on hi 
ha més és a Anglaterra. Em consta que a Ale-
manya n’hi ha quatre, a Hongria dues, a Fran-
ça sis...

A Espanya, hi ha cada vegada més dones que 
lideren serveis a les comunitats jueves, i són 
líders espirituals. Que potser no són rabines, 
més aviat per la complicació vital que això 
comporta, és a dir que has de marxar fora a 
estudiar, i es fa difícil reorganitzar el dia a dia. 
Però que s’acosten molt a complir la funció que 
fa una rabina.

El que vull dir és que on rau el mèrit és en les 
primeres dones que van fer-se rabines. Que van 
ser pioneres, a elles devem el camí fet.

Quines són les primeres?

La primera rabina va aparèixer el 1935, a Alema-
nya, es deia Regina Jonas. Sense estar dintre 
de la branca progressista, va trobar el suport de 
tres rabins per ordenar-la. Jonas va demostrar, a 
la seva tesi de relació rabínica, que a cap lloc de 
la llei jueva es diu que una dona no pot exercir 
com a rabina. Els tres rabins – es necessita un 
grup de tres rabins perquè certifiquin que ets 
rabí, els jueus en diem Beit Din- que van signar 
el seu document, que la certificava com a rabi-
na, es van llegir la tesina i van dir que no podien 
objectar res en contra. Per desgràcia, després va 
passar tot el que va passar i el que tots sabem.

L’holocaust?

Sí. El seu testimoni es va perdre temporalment. 
Ella va morir a Auschwitz en 1944, i els arxius 
que guardaven la seva ordenació, i que es tro-
baven al Berlín oriental, van quedar ocults fins 
que l’any 1990 es van redescobrir.

Paral·lelament, sense que als Estats Units tin-
gués notícia d’aquest primer cas, hi ha una altra 
pionera. Es tracta de la rabina Sally Priesand, 
el 1972, als Estats Units, dintre del moviment 
reformista. Després d’ella, s’aniran succeint di-
versos casos de dones rabines fins al dia d’avui.

Quina és la lluita de les dones davant 
les tradicions religions?

La principal lluita de la dona és la de normalit-
zar la seva presència. No només dintre de les re-
ligions, sinó a altres àmbits vitals, per exemple 
al món laboral. Crec que la dona es troba en un 
moment on va aconseguint, pas a pas, reconei-
xement de les comunitats religioses. No només 
a la comunitat jueva. L’altre dia, escoltava a un 
programa matinal de la BBC, i el vaig sintonit-
zar justament quan una bisbe que viu en un 
barri molt pobre de Londres explicava que ha-
via estat la consellera espiritual de la reina Eli-
sabeth II. Que una dona pugui afirmar això amb 
tota tranquil·litat és esperançador.

lucía montobbio –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/irene-muzas-primera-rabina-catalana-principal
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El diàleg i la “increença” centren el Fòrum 
d’Intel·lectuals i Professionals Catòlics

Balaguer ha acollit el VII Fòrum d’Intel·lectuals 
i Professionals Catòlics Euscat 22 organitzat pel 
Moviment de Professionals Catòlics de Barcelo-
na (MPCB) i el Grup de Juristes Roda Ventura. Ha 
comptat amb l’assistència de 30 representants 
de moviments de Catalunya, Euskadi, Navarra 
i Portugal, tots ells membres de Pax Romana, 
i amb el suport del bisbat d’Urgell. A la trobada 
s’ha posat de manifest que la societat conviu 
“amb la increença en diversos àmbits de la vida 
pública amb línies de separació a vegades poc 
definides”.

mpcb | llegir al web +

La Sagrada Família s’il·luminarà de blau per 
donar visibilitat a la pneumònia

La façana del naixement de la basílica de la Sa-
grada Família s’il·luminarà de blau, el dissabte 
12 de novembre de 20:00 a 24:00 h, per ad-
herir-se a la Campanya Mundial de Conscienci-
ació de la Pneumònia ‘PneumoLight’. Aquesta 
campanya està impulsada per l’Institut d’In-
vestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer.
Es tracta d’una iniciativa que té com a objec-
tiu augmentar la visibilitat de la pneumònia a 
tot el món i conscienciar el públic dels riscos 
d’aquesta malaltia.  

sagrada família | llegir al web +

Càritas Barcelona inaugura un nou punt 
d’acollida a Cornellà de Llobregat

En presència del bisbe auxiliar de Barcelona 
Javier Vilanova i de la regidora Joana Piñero, 
tinenta d’alcalde de Polítiques Socials, Igualtat 
i Salut de l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat, Càritas Diocesana de Barcelona ha inau-
gurat aquest dimecres un nou espai d’acollida 
i acompanyament social a Cornellà de Llobre-
gat. Durant la inauguració de l’espai, Maria 
Amor, cap de la Zona Pastoral 4, ha explicat 
que aquest serà un centre obert a la comunitat 
i a les necessitats socials dels barris i ciutats del 
seu voltant.

arquebisbat de barcelona | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/dialeg-increenca-centren-forum-intellectuals
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-illuminara-blau-donar-visibilitat
https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-barcelona-inaugura-nou-punt-acollida
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Mor Joan Vila-Grau, autor dels vitralls 
de la Sagrada Família

Un encàrrec de gran transcendència i comple-
xitat. Així explicava Joan Vila-Grau com va re-
bre la proposta de dissenyar els vitralls de la ba-
sílica de la Sagrada Família. El prestigiós pintor 
i vidrier ha mort aquest divendres a l’edat dels 
90 anys després de treballar durant més de 17 
anys amb les finestres del temple expiatori de 
Barcelona. Vila-Grau ho tenia clar: “Els vitralls 
emocionen”. Ho explicava en el documental 
emès el 2017 per TV3 ‘Sagrada Família: comp-
te enrere’. I amb aquesta intenció va treballar 
en el disseny dels vitralls del temple barceloní. 
“Els vitralls no figuratius ajuden a sentir una ex-
periència espiritual”, deia al documental. Amb 
la finalització de la nau central del temple i la 

col·locació dels seus vitralls, Vila i Grau, en els 
darrers anys, s’havia centrat en el disseny dels 
vidres de la façana de la Glòria, encara en cons-
trucció. J.M. Bonet, empresa que ha treballat 
en diverses obres vitralleres de catedrals i que 
també està en el projecte de la Sagrada Família, 
assegurava que Vila-Grau, amb la seva tècnica 
compositiva i la seva harmonització del color 
“aconsegueia un espectacular joc de llums que 
s’adequava amb total naturalitat a l’espai interi-
or del temple”.

Pel que fa a les seves obres, és coautor dels vi-
tralls medievals de la basílica de Santa Maria 
del Mar a Barcelona i treballa en el baptisteri i 

cripta de l’Església de la Pau de Barcelona. Tam-
bé treballa en altres obres d’àmbit civil com el 
Museu Suís de Vidre a Romont, Suïssa.

El vitraller es rodeja dels artistes contempo-
ranis de l’època formant part del col·lectiu ‘La 
Cantonada’, juntament amb l’arquitecte de la 
Sagrada Família i la persona que va confiar en 
ell per aquest encàrrec, Jordi Bonet. El grup el 
completaven el ceramista Jordi Aiguadé i l’in-
teriorista Jordi Vilanova. El 2010 la Generalitat 
de Catalunya atorga a Joan Vila-Grau la Creu de 
Sant Jordi.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-arquitecte-emerit-sagrada-familia-dirigent
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-arquitecte-emerit-sagrada-familia-dirigent
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-joan-vila-grau-autor-dels-vitralls-sagrada
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El Centre Cultural i de Congressos Lauredià ha 
acollit aquest dilluns la presentació de la dese-
na edició del Festival Canòlich Music que se ce-
lebrarà del 16 al 19 de novembre. En la roda de 
premsa, el rector de Sant Julià de Lòria i delegat 
d’Ensenyament del bisbat d’Urgell, Pepe Chis-
vert, i la cònsol menor de Sant Julià, Mireia 
Codina, han explicat que els músics convidats 
enguany seran Miki Núñez, Grilex, Meraki i 
Cesc Sansalvadó. 

“Aquest any proposem un cartell engrescador”, 
assegura Chisvert. Una aposta amb l’objectiu 
de fer un Canòlich “molt proper de cara els 
joves”.  Sobre la participació de Miki Núñez al 
festival, Chisvert explica que tant ell com Cesc 
Sansalvadó tenen un gran vincle amb l’edu-
cació i el lleure: “Ho porten en el seu ADN”. 
Explica que els dos artistes, que són amics, 
s’han agafat amb molta il·lusió la participació 
en el festival perquè “trenca amb el que ells 
habitualment fan”. “Per a ells seran tres dies 
de descans, d’agafar forces i de gaudir de la na-
tura”, diu Chisvert. El delegat d’Ensenyament 
del bisbat d’Urgell també destaca que tots els 
artistes del festival sempre han vist amb bons 
ulls l’objectiu de l’esdeveniment: “crear siner-

Miki Núñez actuarà al festival cristià
Canòlich Music

https://canolichmusic.com/programacio/
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gies, comunió i sumar lligant educació, lleure i 
projectes d’Església”.

MIKI NÚÑEZ I CESC SANSALVADÓ SÓN 
UNA APOSTA PER FER UN CARTELL 
MOLT PROPER DE CARA ELS JOVES

El festival de música comptarà amb diverses 
activitats per apropar i transmetre valors cris-
tians a tothom en el que han dit que serà “un 
Canòlich més sinodal que mai”. En aquest 
sentit, ‘10 anys caminant junts’ és el lema d’en-
guany del festival que s’ha triat tenint present 
el procés sinodal que viu l’Església universal. 
Chisvert posa èmfasi en aquestes 10 edicions 
ininterrompudes i agraeix a totes les persones 
i entitats que “han fet possible aquest projecte 
engrescador, formatiu i evangèlic”. 

Des del bisbat d’Urgell també destaquen els 
joves com a protagonistes d’aquest projecte. I 
és que el festival s’organitza amb un equip de 
joves que s’impliquen en la seva preparació a 
través de propostes i idees. De fet, el projecte 
va néixer d’un grup de joves educadors i acom-
panyants que “van creure en la música com a 
vehicle transmissor de vida i de fe amb altres 
joves”. Chisvert assegura que aquest projecte 
s’ha convertit en un festival de música que bus-
ca “transmetre valors cristians i vida”. Tot ple-
gat, diu, per a un sector difícil: els adolescents 
i els joves.

Una cloenda especial per celebrar els 10 anys

Enguany, en lloc de tenir un format multitu-
dinari, els organitzadors han dosificat els con-
certs en petits formats en tres dies seguits. 
Concretament, el 16, 17 i 18 de novembre el 

Canòlich Music arribarà a les aules dels alum-
nes de 3r i 4t d’ESO de les escoles del Principat 
d’Andorra de la mà d’artistes com en Cesc i Miki 
Núñez. Divendres 18 de novembre serà el torn 
dels alumnes de 1r i 2n d’ESO de Sant Julià de 
Lòria, podent gaudir d’un dinar de germanor 
a la plaça Germandat seguit d’un concert amb 
Grilex a l’Auditori Claror.

Com és tradició, el darrer dia se celebrarà una 
missa a la parròquia de Sant Julià de Lòria, que 
serà retransmesa pel canal de YouTube del Bis-
bat d’Urgell. En aquesta ocasió l’eucaristia no 
serà l’acte de cloenda. Per celebrar els deu anys 
fent camí, el Canòlich Music del present any 
clourà amb una sessió de DjGarden & AlexGR 
després d’un sopar de germanor.

cr | llegir al web +

https://www.youtube.com/user/bisbaturgell
https://www.youtube.com/user/bisbaturgell
https://www.catalunyareligio.cat/ca/miki-nunez-actuara-festival-cristia-canolich-music
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Trenta dies de pregària ininterrompuda. És el 
repte que es marquen les Delegacions Vocaci-
onals per la Cadena de Pregària que s’organitza 
cada novembre. Aquest any, sota el lema ‘Aixe-
ca’t i sigues testimoni!’, les diòcesis catalanes 
volen implicar els joves i ajudar a redescobrir 
les vocacions de cadascú. 

El delegat de pastoral vocacional del bisbat de 
Girona, Joan Soler, explica que la proposta 
vol recuperar “la força i il·lusió cristiana”. Les 
delegacions vocacionals també busquen im-
plicar els joves en la cadena de pregària d’en-
guany. Per aquest motiu, el lema recorda les 
paraules del papa Francesc durant la Jornada 
Mundial de la Joventut de l’any passat. “En 
totes les vocacions hem d’ajudar als joves a 
redescobrir el seu projecte de vida, els hem 
d’orientar perquè ells trobin el motiu de la 
seva pregària”, diu Soler.

A més dels joves, la Cadena de Pregària per les 
vocacions està orientada a comunitats, par-
ròquies, moviments i tota mena de gent que 
vulguin posar “Déu al centre”. El delegat de 
pastoral vocacional de Girona ha parlat de la 
importància de la participació de qualsevol per-

Els bisbats catalans busquen implicar els joves 
en la Cadena de Pregària per les vocacions

http://www.cadenadepregaria.cat/
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sona: “No podem tenir una església viva, si no 
tenim vocacions vives”. En aquesta mateixa lí-
nia, fa una crida a les persones més actives de les 
comunitats perquè encoratgin als altres: “Hem 
de ser aquell llevat que puja la massa; hem de 
ser cristians actius, hem de ser testimonis”.

Posar al centre de l’activitat pastoral 
les vocacions

En la seva 17a edició, la Cadena de Pregària se-
gueix la mateixa organització que en el seu ini-

ci: cada bisbat té tres dies de pregària assignats. 
Aquests dies no són aleatoris, Soler explica que 
els dies van de deu en deu, per tal de facilitar 
que la gent ho recordi millor. Per ajudar en el 
moment de pregària, les delegacions han creat 
un fulletó amb textos i testimonis que es pot 
trobar a la web de la Cadena de Pregària.

Aquesta iniciativa, activa des del 2005, va néi-
xer amb l’objectiu de posar al centre de l’acti-
vitat pastoral les vocacions. Una tasca que van 
iniciar els delegats de vocacions dels bisbats 

catalans, que en aquell moment tenien com a 
bisbe responsable l’arquebisbe d’Urgell, Joan 
Enric Vives.

anna guimerà –cr | llegir al web +

Voleu rebre per WhatsApp
les notícies imprescindibles de cada setmana?

Apunteu-vos a la llista informativa
de Catalunya Religió!
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de contactes com a ‘Llista Catalunya Religió’.
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que digui ALTA i el vostre nom.
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“Lamentem que, un cop més, l’Administració 
s’aprofiti de l’ofegament econòmic al qual es-
tan sotmesos els centres educatius per que-
dar-se un projecte d’iniciativa social”. Aquesta 
és la reflexió de la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya (FECC) després que aquests di-
mecres el Consorci d’Educació de Barcelona 
anunciés que l’Escola Sant Felip Neri passarà 
a ser de titularitat pública l’any vinent. Fins 
ara l’escola depenia de la Fundació diocesana 
Torras i Bages. El canvi es va anunciar amb una 
compareixença conjunta de l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, i el conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray. Aquest canvi s’ha 
presentat com un triomf de les reivindicacions 
de les famílies.

En un comunicat, la FECC explica que la manca 
de finançament és l’únic motiu d’aquest canvi 
de titularitat: “Una escola d’una línia, amb un 
30% d’alumnat vulnerable que, en no rebre els 
recursos necessaris, no té altra sortida que inte-
grar-se a la xarxa pública”. Per la FECC es trac-
ta d’un centre vinculat al barri, amb una gran 
trajectòria educativa i d’iniciativa social que 
“ha de renunciar al seu projecte per manca de 
finançament”.

L’Escola Cristiana lamenta que l’administració 
aprofiti l’ofegament econòmic 
“per quedar-se amb escoles”
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La FECC recorda que “l’administració inver-
teix un 30% menys en les famílies de les esco-
les concertades i aquestes han de compensar 
aquest dèficit d’inversió pública. Cal tenir en 
compte que l’educació obligatòria és un dret 
que ha de ser gratuït. L’Informe del Síndic de 
Greuges sobre el cost de la plaça escolar a Ca-
talunya estableix que el mòdul de finançament 
que es paga a les escoles concertades és un 
300% inferior al cost real i certifica l’infrafinan-
çament a Catalunya. 

Per tot això, la FECC demana que “es faci una 
aposta decidida pel Servei d’Educació de Cata-
lunya, que es valori l’aportació educativa dels 
centres concertats, que es potenciï la iniciativa 
social i que es doti els centres i les seves famílies 
dels recursos establerts en la Llei d’Educació 
de Catalunya. Cal tenir en compte que aquesta 
absorció comporta un cost elevat a l’Adminis-
tració i es reclama que els diners es destinin a 
pal·liar aquest infrafinançament”.

Acord pendent per l’edifici

D’altra banda, coincidint amb aquest anunci, la 
Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri també 
ha fet un comunicat per aclarir que encara no està 

tancat l’acord amb el Consorci d’Educació. L’esco-
la era gestionada per la Fundació Torras i Bages, 
però l’Oratori és el propietari de l’edifici, que fins 
ara llogava a l’escola de titularitat diocesana. 

En el comunicat, l’Oratori afirma que “la Con-
gregació mai ha posat cap impediment perquè, 
independentment de la titularitat del centre, 
l’edifici que actualment ocupa l’escola aculli 
una activitat educativa i de servei al barri com 
és l’Escola de Sant Felip Neri”. També aclareix 
que, a banda de l’edifici de l’escola, la Congre-
gació també cedia provisionalment uns espais 
a l’escola a l’interior del convent a les hores de 
menjador. Amb tot, fa dos anys ja es va comuni-
car que l’Oratori volia disposar d’aquests espais 
per altres activitats: “Aquesta circumstància era 
coneguda per totes les parts i s’han anat pror-
rogant els darrers cursos en espera que l’Escola 
trobés uns locals alternatius, però fa dos anys la 
Congregació ja va informar que la data límit era 
la finalització del curs 2021-2022. Extraordinà-
riament, s’ha autoritzat l’ús d’aquests espais 
durant el curs 2022-2023”.

L’Oratori explica que “s’està desenvolupant un 
nou pla d’usos de l’edifici que engloba l’Església 
i el convent per convertir-lo en un centre que 

mantingui l’activitat religiosa i litúrgica i per re-
forçar l’activitat cultural. En l’aspecte musical es 
volen ampliar les activitats culturals que ja acull, 
com la Coral Sant Jordi, a altres entitats i donar 
més rellevància a l’important orgue Montserrat 
Torrens recentment renovat. També s’ampliarà 
el nombre d’entitats que acull el convent i la resi-
dència permanent per a sacerdots”. Per això, des 
de l’entitat propietària de l’edifici s’aclareix que 
“aquests usos que des de fa temps està planifi-
cant la Congregació, són incompatibles amb l’ús 
escolar de les instal·lacions del convent” i que 
“des del primer dia el Consorci ha estat coneixe-
dor que no podrà disposar dels espais que fins 
ara utilitzava l’escola a l’interior del convent per-
què la Congregació el té destinat a altres finali-
tats que li són pròpies”. Per tant, és un tema que 
encara no està resolt malgrat l’anunci de l’Ajun-
tament i la Conselleria.

La Congregació reitera que “no ha posat mai 
cap impediment a què l’edifici de la seva titula-
ritat es converteixi en una escola pública i està 
en disposició de signar amb el Consorci un con-
tracte de lloguer amb aquesta finalitat”, però 
sense ocupar els espais del convent.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-lamenta-administracio-aprofiti
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Victorio Oliver, el bisbe del poble

JOSEP-MIQUEL BAUSSET
A DEL SANTUARI ESTANT

Enguany fa 50 anys que, un 12 d’octubre, el 
bisbe Victorio Oliver va ser ordenat bisbe a la 
catedral de Terol, esdevenint així bisbe auxiliar 
del cardenal Tarancón a la diòcesi de Madrid, 
fins que va ser nomenat bisbe de Tarazona.

En una entrevista a la revista ‘Noticias Diocesa-
nas’, de la diòcesi d’Oriola-Alacant, el bisbe Vic-
torio afirma amb humilitat, que “a mi el poble 
m’ha ensenyat a ser bisbe”.

Nascut a Mezquita de Jarque el 23 de desembre 
de 1929, Oliver va ser ordenat capellà el 27 de 
juny de 1954. En aquesta entrevista, Victorio 

Oliver recorda la primera crida, per la qual, amb 
el baptisme, va entrar a formar part de l’Església. 
I també la segona crida, quan va ser ordenat pre-
vere. Però el bisbe Victorio no s’esperava la ter-
cera crida, la de l’episcopat i per això, en aquesta 
entrevista diu que “jo mai no he demanat ser 
bisbe”, mai no s’hauria esperat que el papa Pau 
VI el nomenés bisbe: “Jo no he fet res, és una cri-
da que m’ha fet el Senyor per mitjà de l’Església”.

Victorio Oliver estudià en el Pontifici Institut 
Bíblic de Roma, on es graduà en Sagrada Es-
criptura. El 1972 va ser consagrat bisbe, pas-
sant a ser un dels auxiliars del cardenal Taran-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/259648
https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/260309
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cón, que li confià la difícil Vicaria de Carabanc-
hel, a més de les Vicaries de l’Apostolat Seglar 
i del Món Obrer.

El 20 de desembre de 1976; el papa Pau VI no-
menà a Oliver, bisbe de Tarazona. El 29 de maig 
de 1981, el papa Joan Pau II el traslladà a Alba-
cete, arribant a la diòcesi d’Oriola-Alacant el 22 
de febrer de 1996. Fins al 23 de desembre del 
2005 que Joan Pau li va acceptar la renúncia.

En una anècdota molt significativa, el bisbe Vic-
torio, que ens recorda que “a mi el poble m’ha 
ensenyat a ser bisbe”, explica que una vegada 
va anar a un poble i un grup d’homes s’acosta-
ren per conèixer el bisbe. Un d’ells li digué: “Qui 
m’ho havia de dir a mi? Qui m’ho havia de dir, 
que el senyor bisbe vindria a veure’m a mi?”. 
Oliver recordava que aquell home li digué: 
“Abans posàvem banderes als balcons per rebre 
el bisbe”. Victorio Oliver li preguntà: “¿I a vostè, 
quan li semblava millor?”. I aquell home li res-
pongué: “Ara!, perquè ara vostè és més germà”. 
Com diu Oliver en aquesta entrevista, “aquesta 
és la resposta que em va sorprendre i m’impres-
sionà fortament, aquell home del poble em va 
fer pensar molt: has d’aprendre a ser germà”.

El bisbe Victorio recorda que la relació amb la 
gent li “ha estat un gran ensenyament sobre 
quina és la tasca del pastor” amb les ovelles: 
“Estar amb elles, enmig d’elles i estar molt atent 
als problemes i dificultats que tenen. Defen-
sar-les, estimar-les com Jesucrist que morí per 
les ovelles”.

Amb humilitat i senzillesa, el bisbe Victorio 
afirma que “l’Església la fem tots. L’Església 
està oberta a tothom”, com ens recorda el papa 
Francesc. Afegeix encara el bisbe emèrit d’Ori-
ola-Alacant en aquesta entrevista: “Que ho sà-
piguen els pobres, els humils, que ho sàpiguen 
els pecadors, els qui se senten pecadors”.

En els difícils anys del final de la dictadura, com 
recordava el cardenal Tarancón en les seves 
memòries, Victorio Oliver, conjuntament amb 
els auxiliars de Madrid, José Manuel Estepa i 
Alberto Iniesta, van ser considerats sospitosos 
pel franquisme, ja que “havien donat proves 
de desafecte al Règim”, com deien els alts càr-
recs de la dictadura. Però el cardenal Tarancón 
defensà sempre els seus bisbes auxiliars i, con-
cretament, Victorio Oliver. Tarancón deia que 
“era un home bo” i que “les acusacions de “rojo” 

contra ell pels incidents d’un primer de maig, 
provenien de l’extrema dreta”. A més del famós 
“Tarancón al paredón”, també hi va haver “in-
sults i intents d’agressió a un bisbe auxiliar de 
Madrid, Victorio Oliver”, com recordava en les 
seves memòries el cardenal Tarancón del bis-
be emèrit d’Oriola-Alacant. Encara que el bisbe 
Victorio diu que se sent molt “pilarico”, afirma 
en aquesta entrevista que estima molt la Mare 
de Déu del Remei, patrona d’Alacant.

Victorio Oliver, un bisbe montinià i taranconià, 
fidel al Vaticà II, acaba l’entrevista demanant 
perdó: “Vos demane que disculpeu els meus 
pecats i les meues deficiències. La meua vida 
ha volgut ser la d’un pastor pobre i limitat”. I per 
això li agradaria que el recordàrem com “un tes-
timoni de què significa el Déu misericordiós”.

Enguany, hem de donar gràcies a Déu pels 50 
anys d’ordenació episcopal d’Oliver, un home 
bo i senzill, calumniat pel franquisme pel seu 
compromís amb l’Evangeli, la justícia i la classe 
treballadora.

josep-miquel bausset–cr | llegir al web +
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Clara
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La diòcesi de Lleida incorpora 
un sacerdot de Guinea Equatorial
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Ha mort el conegut sacerdot solsoní 
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Romà Casanova torna a sortir a les 
travesses per ser bisbe de Girona
DJ, 10/11/2022 | DIARI DE GIRONA

2.800 alumnes participen 
a la setmana de cinema espiritual 
a Andorra
DC, 09/11/2022 | DIARI D’ANDORRA

La Catalunya central té ara 28 
centres de culte religiós més 
que fa deu anys
DJ, 04/11/2022 | REGIÓ 7

El papa Francesc expressa 
el seu condol a les víctimes 
de l’accident aeri de Tanzània
DC, 09/11/2022 | VATICAN NEWS

Carles Armengol: “El fenomen 
religiós s’ha anat fragmentant 
i la pluralitat és molt gran”
DJ, 10/11/2022 | REGIÓ 7
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