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ElFestivalTemporadaAltatocasostre
El certamen gironí
assoleix una
ocupació que
supera el 91%

Elisabet Escriche
GIRONA

Un total de 33.590 especta-
dors i una ocupació mitja-
na del 91,83% en les 108
funcions que s’han repre-
sentat en la setzena edició
del Temporada Alta demos-

tren, segons el seu director,
Salvador Sunyer, que l’ac-
tual estructura de Festival
està “al límit”. És per això
que Sunyer va plantejar
ahir un any de reflexió per
decidir quin ha de ser el
rumb que ha de seguir el
certamen en les pròximes
dues dècades. “Podem dei-
xar-lo com està ara, que
està molt bé, o intentar
convertir-lo en un dels top
ten dels festivals d’Euro-
pa”, va puntualitzar el di-

rector. “S’ha de plantejar
amb temps i sense urgèn-
cia”, va afegir.

Si s’opta per la segona
opció, Sunyer va deixar
clar que s’haurà d’ampliar
el pressupost del certa-
men, que enguany ha estat
d’1.800.000 euros, i igua-
lar-lo al de festivals com el
Grec, amb 4,4 milions
d’euros; el de Madrid, amb
3 milions; o el d’Avinyó,
amb 9,2. També s’hauran
de buscar nous escenaris,

però sempre dins de l’àrea
metropolitana de Girona.
En aquest sentit, Sunyer
veu amb bons ulls potenci-
ar espectacles al carrer,
però sense perdre el fil con-
ductor del Festival. “Hi ha
festivals que duen a terme
espectacles en pavellons
esportius”, va assenyalar.

El que sí que és clar de
cara a la propera edició és
que es tornarà a dedicar
una setmana al teatre
d’algun país –enguany

s’ha centrat en el d’Argen-
tina– i que es recuperarà
el cicle de teatre Els altres
catalans.

Gent sense entrades
Tant Sunyer com l’alcal-
dessa de Girona, Anna Pa-
gans, i la de Salt, Iolanda
Pineda, van valorar molt
positivament l’edició d’en-
guany, que va començar el
4 d’octubre i va posar el
seu punt final el 7 de de-
sembre. El director del

Temporada Alta va desta-
car, sobretot, la qualitat de
les obres internacionals. A
nivell català, va elogiar els
primers espectacles sortits
del centre d’arts escèni-
ques El Canal: Coral rom-
put i Blanco. El primer ja
té programada una gira
pels Països Catalans, i el
segon, una altra a nivell in-
ternacional. “L’apunt ne-
gatiu és que hi ha gent que
s’ha quedat sense entra-
des”, va dir Sunyer. ■

SantPau
reapareix
alsegleXXI

L’arqueòlegGiorgioFilippivatrobar
recentment latombadel’apòstola la
basílicadeSantPauExtramursaRoma

Montse Frisach
BARCELONA

En una època de descre-
guts, que es descobreixi la
tomba d’un sant apòstol és
tota una notícia. Fa un any
el Vaticà feia oficial que
s’havia trobat el sarcòfag
de Sant Pau al subsòl de la
basílica de Sant Pau Extra-
murs de Roma. Malgrat
que la tradició i totes les
dades arqueològiques i his-
tòriques apuntaven que la
tomba del sant era allà, mai
ningú n’havia tingut l’evi-
dència palpable. Ara, gràci-
es a les excavacions que es
van iniciar el 2002, és pos-
sible veure el sarcòfag de
marbre de l’apòstol, que va
morir decapitat l’any 67
després d’haver estat em-
presonat arran de les per-
secucions de Neró contra
els cristians.

L’arqueòleg i conserva-
dor dels Museus Vaticans
Giorgio Filippi va ser el cap
de les excavacions a la basí-
lica de Sant Pau que des del
primer moment tenien per
objectiu trobar la tomba de
l’apòstol de Tars. Filippi,

que ha passat per Barcelo-
na convidat per l’Institut
d’Estudis Catalans, on di-
lluns va pronunciar una
conferència sobre la troba-
lla, admet que les excavaci-
ons no van tenir només un
objectiu arqueològic: “Du-
rant el Jubileu del 2002
van venir molts pelegrins a
Roma i molts ens demana-
ven de conèixer el lloc pre-
cís on era la tomba de sant
Pau per poder-hi resar da-
vant. En devoció és neces-
sari un contacte directe”.

La història de la troballa,
avalada pels treballs arque-
ològics i per la documenta-
ció trobada recentment, és
gairebé detectivesca, ja que
els arqueòlegs sabien que la
basílica s’havia alçat en el
lloc on hi havia la tomba –a
la Via Ostiense– però des-
coneixien on estava situa-
da i com era. A més, al llarg
de més de dinou segles, la
basílica ha passat per mol-
tes vicissituds. “Les fonts
antigues parlaven de l’exis-
tència d’una primera basí-
lica constantiniana del
segle IV. Setanta anys des-
prés, l’emperador Teodosi

va fer construir una altra
basílica més gran en subs-
titució del primer edifici. A
més, el 1823 la basílica va
patir un incendi i es va
haver de reconstruir total-
ment”, explica Filippi.

Quan es feia la recons-
trucció de la basílica i es
feien els fonaments d’un
gran baldaquí per a l’altar,
es va aprofitar per fer exca-
vacions. L’arquitecte Virgi-
nio Vespignani es va trobar
davant d’unes restes ar-
queològiques que va esbos-
sar en un bloc en deu o
quinze dibuixos però sense
una orientació clara. “En el
dibuix més important s’hi
veia una reixa, al darrere
de la qual s’apreciava la
tomba”.

Les excavacions del
2002 es van fer a partir
d’aquestes anotacions i de
nova documentació, com
una crònica del monestir
de la basílica que parlava
d’un sarcòfag. La troballa,
en què també va aparèixer
l’absis constantinià, està a
1,30 m de profunditat i es
pot veure actualment sota
un vidre protector. ■

L’arqueòleg Giorgio Filippi a l’oratori de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. A sota, el papa
Benet XVI en una visita a la tomba de sant Pau ■ XAVIER BERTRAL/OSSERVATORE ROMANO-REUTERS
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«Només el
Papa pot obrir
la tomba de
sant Pau»

PROTECTOR DE RELÍQUIES 3 A LA FOTO, DAVANT EL MOSAIC DE SANT
PERE I SANT PAU DE LA CASA DE CONVALESCÈNCIA DE BARCELONA

DANNY CAMINAL

ERNEST ALÓS
BARCELONA

GIORGIO FILIPPI 3 ARQUEÒLEGL’arqueòleg vaticà Giorgio
Filippi va redescobrir
fa un any el sepulcre
que des del 390 era
adorat com la tomba
de Sant Pau. L’any que
ve potser arribi el moment
d’obrir-lo.

«Seria fàcil tafanejar
i introduir-hi una
càmera endoscòpica.
Però seria una
profanació»

El desembre del 2006 era més escèp-
tic. Però després de noves investiga-
cions, avui sembla molt més con-
vençut que sota l’altar papal de la
basílica romana de Sant Pau Extra-
murs ha arribat gairebé a tocar les
relíquies de l’apòstol. Tot i així, Filip-
pi, conservador dels Museus Vati-
cans, va amb peus de plom. ¿El taüt
amb la inscripció Pau, apòstol, màrtir
deu contenir l’esquelet d’un jueu de-
capitat el segle I que responia al

nom de Saule? Per si de cas, després
de pronunciar una conferència a
l’Institut d’Estudis Catalans, va recu-
perar totes les còpies i va vetllar per-
què s’esborrés del disc dur el power
point de la seva exposició.

–¿Pot afirmar que va trobar la tom-
ba de sant Pau, o un sarcòfag que
el segle IV era venerat com a tal?
–El segon, amb tota seguretat. Però
podem afegir que les relíquies ja es-
taven a la basílica de Constantí [gai-
rebé un segle abans] i quan l’any 390
es va construir un nou temple, can-
viant-lo fins i tot d’orientació, es van
mantenir exactament en el mateix
lloc, encara que es van elevar tres
metres en vertical. I Constantí va fer

el mateix, va construir el temple al
voltant d’aquest punt.

–¿No han comprovat l’interior?
–Hem descobert que el taüt té un fo-
rat en forma d’embut que s’utilitza-
va per crear relíquies per contacte
amb les de l’interior i abocar-hi una
gota d’oli en un ritu anual. Està ta-

pat només per una mica d’argamas-
sa i seria fàcil obrir-lo i introduir-hi
una càmera endoscòpica. Però és
molt delicat. ¡Es tractaria de les
relíquies de l’apòstol que va fundar
amb sant Pere l’Església de Roma! El
seu conservador és el Papa i només
ell pot autoritzar que obrim la tom-
ba i mirem què hi ha a dins. Tafane-

jar és fàcil, però seria una profana-
ció. Esperem l’autorització. L’any
que ve serà el bimil.lenari del naixe-
ment de sant Pau, un any sant, i pot-
ser...

–¿Creu que llavors trobaran les
relíquies, o és només un monu-
ment?
–Crec que sí que hi són. La historici-
tat de sant Pau no depèn de les
relíquies. Però tenim la certesa que
estem a sobre d’un sepulcre romà de
l’època de sant Pau. Que al seu vol-
tant, en una posició incòmoda, al se-
gle III es va edificar una basílica pen-
sada perquè la tomba fos visible i
adorable, i va créixer una enorme
necròpolis ja que la basílica, de fet,
és un enorme cementiri cobert amb
5.000 tombes. I que això succeeix al
mateix lloc que al segle II el primer
testimoni històric que coneixem, el
de Gai, deia que es trobava el trofeu
de sant Pau, igual que el que ja s’ha
trobat a Sant Pere. No té sentit que
escollissin un lloc a l’atzar, en un ce-
mentiri qualsevol i inventessin una
història perquè tot quadrés. Allà hi
havia alguna cosa que no es podia
traslladar.

–En pocs dies, el ministre de Cultu-
ra, Rutelli, i l’alcalde de Roma, Vel-
troni, han mostrat a la premsa mun-
dial la caverna de la lloba capitolina
i les habitacions de la Casa d’Au-
gust. ¿Ha arribat també a Itàlia l’es-
til Zahi Hawass?
–¿En quin sentit?

–L’espectacle arqueològic per
atraure el turisme...
–A Roma és molt fàcil descobrir co-
ses d’interès que canviïn la manera
de veure el passat. Examinant el
0,5% del subsòl de la basílica de Sant
Pau ho hem fet. Per a les persones
que no viuen allà sí que són desco-
briments espectaculars, però a Ro-
ma als arqueòlegs no ens sorprenen
tant. Explicar-los de manera vistosa
sí que serveix a operacions políti-
ques o econòmiques, però... A Sant
Pau, l’excavació s’ha fet per motius
de culte. Per primera vegada en
1.400 anys podem venerar la tomba
de sant Pau mitjançant un contacte
directe i visible.H

El biògraf de
Martí i Pol
desenterra les
cartes d’amor
extramaritals

LLETRES 3 NOVETATS

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Ignasi Pujades ja ha cobert la se-
gona etapa del seu projecte bio-
gràfic de Miquel Martí i Pol en
quatre volums. Després de L’arrel
i l’escorça, ha cobert l’interval
1957-1969 en El llarg viatge. Un
període marcat per la relació que
va mantenir amb una dona casa-
da, Anna, que està en la base del
seu poemari Estimada Marta .
Martí i Pol estripava les cartes
d’ella i les tirava al riu perquè no
les descobrís la seva dona, Dolors.
Ella, en canvi, les va conservar to-
tes, més d’un centenar, i ha
permès a Pujades reproduir el tes-

timoni del que el poeta va qualifi-
car com «una amistat gairebé per-
fecta», i casta, que no obstant es
van veure obligats a trencar.

Segons Pujades, en aquest vo-
lum «el lector descobreix un Mar-
tí i Pol en plenitud de facultats,
és una persona dreta a la qual en-
cara no se li ha manifestat l’escle-
rosi múltiple» i que en aquells
anys «abandona l’etapa metafísi-
ca religiosa anterior i descobreix
l’humanisme social».

El tercer volum començarà el
1970, l’any en què l’esclerosi múl-
tiple es manifesta de forma evi-
dent. Poc després, Martí i Pol es
va casar amb la seva segona dona,
Montserrat Sans, després d’haver
enviudat de la seva primera do-
na, Dolors.H

El volum relata l’etapa
1957-1969, en què el
poeta va donar un gir
social a la seva obra



en el tema porque, a diferencia de 
otras tumbas de esa época, «carece 
de inscripciones y de cualquier tipo 
de decoración. Si hemos fechado 
los restos en el año 390 d.C. es sobre 

todo gracias a las excavaciones ar-
queológicas».

Las investigaciones arqueológi-
cas en la zona, comenzadas en 2002 
y acabadas el 22 de septiembre de 
2006, sacaron a la luz diferentes es-
tratos, formados por el ábside de la 
antigua basílica constantiniana, en-
globada en el transepto del edifi cio 
de los Tres Emperadores: en el suelo 
de este último, bajo el altar papal, 
apareció el gran sarcófago del que 
se había perdido el rastro y que ya se 
considera tumba de San Pablo.

Jugando con la especulación, 
Giorgio Filippi cree que dentro de 
la tumba lo que aparecerá es «una 
reliquia auténtica». El profesor está 
convencido de que, una vez el Papa 
de su consentimiento, se revelerá  
«lo que el emperador Teodosio y el 
Papa Siricius afi rmaron que eran los 
restos del apóstol San Pablo. Ahora 
hay que esperar».

Una imagen del sepulcro de San Pablo en el subsuelo de Ciudad del Vaticano

BARCELONA- Hoy hace un año el 
Vaticano hacía publico uno de los 
descubrimientos arqueológicos 
más importantes de los últimos 
tiempos. Durante siglos el sarcófago 
del apóstol San Pablo había perma-
necido oculto bajo el subsuelo de la 
Basílica de San Pablo Extramuros, 
en la Ciudad del Vaticano. El director 
del proyecto arqueológico, Giorgio 
Filippi, visitó ayer Barcelona para 
dictar una conferencia en el Institut 
d’Estudis Catalans sobre este tema y 
anunciar los nuevos descubrimien-
tos alrededor del sepulcro.

Filippi, en declaraciones a LA 
RAZÓN, aseguró que «toda la in-
vestigación ya se ha concluido. Lo 
único que queda por conocer es el 
contenido del sepulcro del apóstol». 
Para ello es necesario una autoriza-
ción fi rmada por el Papa Benedicto 
XVI que todavía no se ha plasmado 
en un documento. Sin embargo, el 
especialista cree que el próximo 
año, en el que se conmemora el bi-
milenario del nacimiento de San Pa-
blo –del 29 de junio de 2008 al 28 de 

junio de 2009–, se podría conceder 
la esperada autorización. «Creemos 
que esta celebración puede permitir 
el plantear la apertura de la tumba, 
especialmente si se tiene en cuenta 

Víctor Fernández

El sepulcro de San Pablo podría abrirse 
el próximo año si lo autoriza el Papa
Giorgio Filippi dice en Barcelona que la investigación arqueológica «ha concluido»

que este hecho formaría parte de 
una programación cultural», mati-
zó Filippi.

El sepulcro plantea numerosas 
preguntas para los especialistas 

Efe

El sepulcro, fechado en 
el 390 d.C., no contiene 
ningún tipo de 
decoración

Las investigaciones 
arqueológicas bajo el 
altar papal duraron 
cuatro años
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