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PARAULES DEL SANT PARE LEON XIII.
«La primera llei de la Història consisteix a no atrevir-se a
mentir.
La segona en no témer expressar tota la veritat ... »
(Són paraules de Lleó XIII).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
AL LLIBRE DE JOAN EL BAPTISTA.
«Crist alça els ulls,
em veu i la seva mirada es torba,
canvia de color,
em fa preguntes que li traven la llengua,
em parla en tots els tons ... »
(Són paraules de Joan el Baptista).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
El Papa predica una doctrina d'intencions,
Joan el Baptista ensenya i explica una realitat.
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LA NOVA HISTÒRIA DE MARIA DE MAGDALA ...
LA MAGDALENA ...

! Ah ... Déu meu ! .. ! Quina història més fascinant !
Així s'expressava Agnès, aquesta tarda, en arribar a casa, per
preparar el sopar dels divendres.
Avui és 26 juliol 2013. 18.00 hores, Divendres tarda.
Està ja a casa Guillem, que, com sempre, arriba molt d'hora,
així té temps de parlar amb mi i posar-se al dia en les meves
investigacions, cosa que a mi m'agrada, em fa feliç, doncs
m'ajuda a treure, fins i tot, més coses de les que tenia
pensades.
En Josep arribarà d’aquí a una estona i en Xavier, més tard, ja
que havia d'anar, a fer unes compres, amb la seva dona.
Agnès em diu que a una trobada que ha tingut, a una biblioteca
d'un poble proper, amb un conferenciant anomenat Sergi, de
Castelló, els ha exposat uns temes nous, mai escoltats, abans,
per ella . No he pogut per menys de preguntar sobre qui i sobre
que havien parlat.
Però Agnès té ganes de fer-se la interessant, abans de dir-me
directament l'objecte de la tertúlia.
Vol manifestar els seus sentiments i sensacions al respecte,
perquè entenguem lo tocada i xocada que ha quedat amb tot
allò que li han exposat en aquella tertúlia.
Em mira als ulls, em posa les dues mans sobre les meves
espatlles, i em deixa anar la bomba: ens ha donat a conèixer a
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MARIA MAGDALENA. Però a una nova MARIA MAGDALENA, no a
la que coneixíem, no.
A una altra molt diferent, és una altra persona, és una altra
cosa, mai hagués imaginat que aquestes coses de la història,
que tots coneixem, poguessin ser tan diferents de com ens les
han ensenyat a tots.
M'he quedat estupefacta seguia dient Agnès, doncs em fa
l'efecte que som analfabets de gairebé tot allò que fa referència
a la nostra història i al nostre poble i a les nostres arrels.
Impressionant... Descomunal... Inimaginable...
Impensable...
Comenta Agnès...
"Però, si és que en certa manera, em fa la impressió de que,
després d'uns dies, alguna cosa es comença a moure dins de
l'ànima, com volent dir-me ", "si és que no podia ser d'una altra
manera"... "Si és que, en el fons, seguim creient en tot allò que
ens diuen i ens ensenyen i no sabem el per què de tot plegat,
però ens ho empassem tot, sense preguntar-nos, mai, el perquè
de les coses. Com si totes les mentides del món fossin bones
per a nosaltres.
Seguim mirant-nos als ulls, sense paraules, durant uns instants.
Realment, és aquest un moment molt especial, del tot delicat.
Guillem comença a preparar el sopar, està pendent de tot el que
es diu, i avisant-nos que vol fer unes quantes preguntes, que
segur que ens serviran per canalitzar els temes que puguin
sorgir després al sopar.
Hi ha paraules que sempre sonen diferents en un moment que
en un altre moment. Hi ha paraules que diuen molt de qui les
pronuncia i l'ànim que té i de la manera en què estan essent
pronunciades.
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Un moment per pensar, per meditar, per trobar-nos dins de
cada un... Això és el que ens està passant ara mateix.
Silenci per meditar uns moments, per col·locar, interiorment,
l’anima a la posició adequada per a una sortida digna a la cursa
que anem a començar ara mateix... Perquè és evident que avui
el sopar serà llarg, i la sobretaula encara més.
Ara, els dies són llargs... La llum triga a marxar... La calor és
asfixiant, al carrer, més de 34 º... Serà qüestió de no treure
l'aire condicionat en tota la nit... Estant dins de la casa, no ens
picaran els mosquits, que també cal tenir-ho en comte.
S'endevinen algunes intencions, com la d'ajudar a preparar el
sopar per tenir més temps per xerrar, pausadament, després.
Tots coincidim en això. Dues truites de carbassons i de patates
amb molta ceba. Després una bona amanida de tomàquet
madur del temps i pebrot vermell, que és el que no repeteix al
vespre. Iogurt i raïm, del que ve de Xile, amb una mica de
formatge fresc, que aquí es diu "brossat" o "mató". Pa moreno
de llavors. I cervesa molt fresca.

Alguns artistes tenen una extraordinària imaginació.

El desconsol d'una dona en perdre al seu estimat, al seu marit i
al seu Rei. (Josep Llimona, Barcelona)
Semblaria que és la pedra gran que faria de sepultura, potser,
del mateix Jesús, abans, i de la mateixa Magdalena, després.
Tan mateix semblaria que en moltes de les obres de diferents
artistes, hi ha els mateixos símbols. La pedra quadrada, o la
muntanya quadrada.
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Tenim uns quants llocs a les nostres terres amb aquestes
muntanyes i amb aquestes pedres quadrades.

UNA DONA ANOMENADA MARIA .

"Una dona anomenada Maria és el tema d'aquest conferenciant,
de Castelló, es diu Sergi, no recordo el cognom, ja ho
preguntaré, si us interessa, a la cap de la biblioteca. Una dona
anomenada Maria de Magdala, és a dir la dona coneguda com
"La Magdalena ". Que, com tots sabem, és, precisament, la
patrona de mil llocs, però més concretament, també, és la
patrona de la ciutat de Castelló".
Feta aquesta presentació per part de Agnès, no ens quedarà
més remei que començar a preparar la ment per a les noves
aportacions.
Ara ens en haurem de recordar de totes aquelles coses que
cada un de nosaltres sabem o pensem que sabem, d'aquesta
Maria de Magdala, ja que segons els records de cadascú, així
serà la comprensió de les noves coses que puguem tenir, pels
nous coneixements que ens digui Agnès.
Més o menys, tots hem llegit i sobretot escoltat algunes de les
versions que els llibres de difusió massiva han donat al món,
com les novel·les de Dan Brown, amb les seves pel·lícules,
algunes de gran èxit. Tots les hem vist al cinema i després a la
televisió. Així que tenim moltes idees semblants.
Tanmateix, hi ha altres textos que pocs coneixen, com són els
evangelis apòcrifs, on s'esmenta, expressament, a aquesta
Maria de Magdala.
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Però avui serà diferent, no en tindrem prou amb tot allò que
sabem, haurem d'aprofundir més encara, em sembla molt
interessant el tema, penso posar-me de ple, i a més, penso que
valdrà molt la pena.
A més, els confesso els meus amics, que personalment tinc
unes enormes ganes, des de fa un parell d'anys, de començar a
investigar, també, sobre els fets veritables de l'Imperi Romà a la
Iberia, a les terres del Ebre, doncs pel que sembla, hi ha molts
historiadors grecs que han escrit molt sobre aquestes terres del
Ebre, sobre la seva gent, els seus costums, els seus idiomes,
etc... Però no es solen donar a conèixer els seus escrits pels
historiadors, i traductors oficials.
Penso que és, com si una censura prèvia, impedís conèixer una
mica més enllà de les frases usuals i normals, que coneixem
tots...
Tinc ganes de tornar a llegir i estudiar a alguns clàssics romans,
perquè fa tants anys que no els he llegit aquests llibres... Des
que, als anys 70-73, vaig estar estudiant a "El College
International" " Mistici Corporis", a Florència i a Roma.
Allà, vaig cursar teologia, filosofia, sociologia, patrística, exegesi
i filologia llatina i castellana i algunes matèries més, que no
vénen, ara, al cas...
Tal com em deien, en broma o seriosament, em preparaven per
a bisbe... Suposo que primer m'haguessin fet capellà.
Això de les ordres sacerdotals i els seus vots és l'únic que em
va frenar i em va condicionar per no seguir endavant, a no
seguir als propòsits d'aquella gent tan estupenda, que tenien
tantes esperances posades en mi... Un cop acabats els estudis
vaig decidir fer altres coses, com tornar a casa, a Barcelona.
Vaig tornar amb una maleta buida de tot, i només estava plena
la meva ment i la meva memòria... Els primers mesos a
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B a r c e l o n a va n s e r d ' u n a d i s t ra c c i ó i d e s o r i e n t a c i ó
monumental...
Que quedi dit, que jo vaig estar treballant tot el temps que van
durar els meus estudis, a Itàlia, vaig treballar molt mentre
estudiava, és a dir, que mai vaig haver de deure res a ningú,
potser per això vaig tenir la llibertat moral i real de dir prou, a
aquella meravellosa experiència.
Un "College Internacional", amb gent d'uns 43 països, vinguts
dels quatre continents. Durant uns mesos vaig conviure amb un
autèntic rei d'una tribu d'Àfrica. Vaig conèixer, també, uns
músics argentins i em vaig enamorar de la seva música, als
temps actuals, gairebé sempre, escolto música d'alguns
creadors argentins com Lito Vitale... Des d'aquests moments
vaig estimar, també, els tangos.
Hi havia una dotzena d'espanyols, de diferents províncies,
sempre era fàcil la relació amb ells, és evident, sobretot en els
viatges d'estiu a Espanya i Barcelona.
Un dels millors amics va ser en Benedict, del Camerun. Més
negre que el carbó, sempre li feia bromes, que el tenia que
blanquejar amb trossets de la meva pell blanca com la llet, el
em deia que si no parava comte em deixaria ell a mi més negre
que el carbó... Varem acabar ambdós igual de blancs i igual de
negres... No ens va canviar res, només la solitud, quan va
tornar al Camerun. Mai més vaig saber res de ell, ni de gairebé
tots els altres, va ser una experiència social enorme, única en
aquells temps, al món, però després, els que no volíem
continuar dins de l'organització, tornaren tots i cadascun a les
nostres cases, ens convertirem en individus paral·lels...
Vides paral·leles, sense un possible encreuament, mai.
Potser era aquest el sentit de l'experiència, a aquell lloc tan
especial, a aquell college internacional... Crear cèl·lules,
comando, individus amb capacitat de solvència personal en
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molts àmbits de la vida, sobretot acadèmicament, en una sèrie
de matèries apartades del món...
Persones amb capacitat de raciocini, de pensament propi, de
criteris sense dogmes... Varem aprendre a pensar i aprendre a
obeir i aprendre a ser disciplinats, sense necessitar ni caps ni
comandaments.
Segur que varem aprendre moltes d'aquelles coses que sovint,
mai se li ensenyen a ningú a la vida normal. Però per a
nosaltres tota aquella vida, aquells muntatges tan especials,
eren de lo més normal del món.
La dialèctica per plaer, amb els professors en improvisades
classes sense preparació prèvia i amb exàmens de temes que
mai es varen donar abans a classe i que mai es donarien
després, i cada un havia de seguir el seu propi sol de trompeta i
no podia desafinar, i s'havia de parlar per més de dues hores de
coses que no sabíem prèviament, buscant a l'interior de la
pròpia ment, de la pròpia anima...
I el més meravellós de tot aquest embolic descomunal,
sorprenentment estrany, és que les nostres ments no estaven
buides, mai estaven buides.
Varem aprendre a conèixer la nostra ment, les nostres
capacitats, mai hi havia la paraula: no puc, o la paraula: no
existeix. Mai.
Varem aprendre, també, a dir, a saber expressar allò que
havíem estudiat i que havíem pensat, ambdues coses eren de
la mateixa importància .
Varem aprendre, a més, que tenir coneixements, i acumular
informacions sense cap criteri, distorsionava sempre les
percepcions que la ment feia sobre les coses.
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Varem aprendre a guardar records a la ment i a la memòria
amb la força de les emocions perquè no s'esborressin fàcilment.
Varem aprendre a ser un, a ser dos, a ser tres, sense deixar de
ser un mateix.
Varem estudiar La Bíblia sencera, un parell de vegades, llegintla en veu alta, ja que, d’eixa manera, s'adquireix major
sensació de realitat literal.
Els evangelis catòlics eren de us diari, a qualsevol moment
havia exàmens, no de cites de memòria, sinó de comprensió
dels missatges.
Era tot un excels joc de màgics resultats, a les poques
setmanes, em veig treballant de cuiner per als professors del
collage. Quin xollo per a aquests professors, jo havia après a
cuinar amb un cuiner suís professional, doncs bé, em prenen de
cuiner particular, un tipus que els cuina, que els serveix el
menjar a taula, que els frega els plat, que els frega les
habitacions de la casa, i a sobre, fa d'espàrring per als seus jocs
dialèctics i d'astúcia intel·lectual.
Jugaven amb mi i de quina manera,
em deixava.

descaradament, però jo

Es van acostumar a usar-me durant gairebé tots els sopars i les
sobretaules de la nit, per explicar les lliçons que l'endemà
donarien a les classes dels diferents cursos.
Durant un parell d'hores posaven sobre meu, "llet i mel i mannà
del cel", perquè els escoltava amb avidesa, i entenent-los... Ells,
allò, ho haguessin volgut fer amb els seus col·legues, però entre
ells no ho podien fer, perquè no volien escoltar-se els uns als
altres, deien que s'avorrien.
Imagina't, jo rebent de tots i jo no només no m'avorreixo, sinó
que, a més, se m'acut la bogeria de preguntar-los, per
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incentivar més, per
tretes als temes.

incitar-los amb més qüestions encara no

Bé, al·lucinaven amb mi i jo amb ells, jo també els vaig utilitzar,
una mica, des d'aquest moment, no vaig haver de treballar en
lloc més.
Aquest pensaments han de servir per posar les cartes sobre la
taula, cal saber què sóc i qui sóc, quins coneixements tinc, però
sobretot les capacitats que tinc i en quin grau les tinc.
Els temes que tractarem, necessiten una serietat molt alta i
unes coherències a prova de tot, en aquests temes no val la
mediocritat, el parlar per no callar, només la més sincera
voluntat de no mentir i de treure al públic la veritat, allò que es
probable, i deixar per als novel·listes les coses que tan sols son
possibilitats...
Nosaltres hem de parlar de certeses.
Nosaltres hem de parlar de probabilitats.
No podem fer córrer la imaginació.
Però ho contarem tot.
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¿Deessa Egípcia?... ¿"Magdalena"?...
Potser li posarien per nom: "Catalina"...
UNA "NOSTRA SENYORA", MOLT PARTICULAR,
NEGRA, COM SARA.
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AIXÍ HO PINTAREN, PERQUÈ AIXÍ VA PASSAR...

Imagino que tots hem llegit la novel·la i vist la pel·lícula "El Codi
Da Vinci".
És clar que va ser, Dan Brown, un dels primers a ressaltar, a
escala mundial, el fet de que la Maria de Magdala, la
Magdalena, fos l'esposa del Jesús, seguint els textos dels
evangelis apòcrifs, i no tant dels catòlics.
Resultaria, doncs, que després de la suposada crucifixió de
Jesús, a Jerusalem, Maria de Magdala i els seus es van
desplaçar juntament amb un seguici important de persones a
les terres de la Provença, al nord dels Pirineus. A la zona de
llacs i albuferes anomenada "La Camargue", que seria molt
similar a les terres del delta de l' Ebre i a l'Albufera de València.
Altres investigadors més actuals i de reconeguda solvència, a
l'actualitat estan descobrint iconografia diversa en multitud
d'esglésies, repartides per uns quants pobles des de les terres
de Girona, fins a les terres del Maestrat.
Miguel Giribets, José Luis Giménez, Sergio Solsona, Sebastià
D'Arbó, i alguns més estan donant a conèixer moltes coses, de
les quals la gran majoria son insospitades, fa tan sols uns pocs
anys.
El fet de poder contemplar en diferents llocs pintures de fa
molts segles i poder interpretar-les adequadament, dóna una
agradable sensació de benestar, després de les àrdues
recerques de confirmacions a coses que se saben o s'intueixen
però que no es podien argumentar adequadament.
Ara, sí que podem afirmar que Maria de Magdala, la Magdalena,
està embarassada, ja que hi han diverses pintures, tant a
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Girona com al monestir de "Santes Creus" que així ho
confirmen.
Després ja veurem d'encaixar aquestes informacions i situar-les
a les terres de parla catalana, però de moment sí que tenim
confirmacions iconogràfiques molt clares i força entenedores.

A aquest quadre és del tot evident, que la dona és la
Magdalena, i que està embarassada, amb els pits voluminosos,
marcant fins i tot els mugrons. Postura gairebé de part, a més,
amb la calavera i els ossos.
Figura delicada, amb el símbol de la calavera, amb els cabells
vermellosos, com indicant un origen, per a res oriental, el pel
roig es molt de les terres nostres. A més porta una cinta,
cenyida, com a senyal encara més evident l'embaràs.
Només hi ha dues dones, la Maria mare de Jesús, i Maria, la
Magdalena, l'altre personatge és Juan L'Evangelista. No és
possible una altra interpretació, la mare de Jesús, no podia ser
de cap manera la dona embarassada, ja no hi tenia la edat.
Tal com deia el mateix José Luís Giménez, quan va fer aquests
descobriments, semblaria quasi impossible que ningú, abans,
hagués reparat mai en aquests detalls, d'altra banda, tan
evidents i notoris.
Cada nou descobriment, que es fa al mon, és com si una mà
delicada anés posant davant dels nostres ulls noves evidències,
com si ara, comencessin a anar encaixant totes les peces
d'aquest trencaclosques que és la nostra història.
Quans
misteris encara ens esperen.
Dona per pensar-hi que si la Magdalena, gairebé només se la
coneix i gairebé només se la venera a les nostres terres, o
almenys, és aquí on hi ha la majoria d'ermites i esglésies
dedicades a ella, això te una explicació: ha de ser perquè La
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Magdalena no deuria ser de les llunyanes terres de Palestina,
que és on, amb prou feines, ningú no la coneix, ni ningú sap
quasi be res de Ella.
Aquí la coneixem, la pintem, la venerem, hem conservat la seva
memòria malgrat les esglésies catòliques i malgrat els
poderosos reis.
A l'esquerra, la Magdalena, d’en peus, embarassada.
A la dreta, amb dues criatures, aparentment bessones, de
rínxols rogencs, com ella. Pèl-rojos tots.
Aquestes pintures han estat aquí, exposades, a aquest
monestir, que és visitat per milers de turistes cada any.
De vegades, les coses tan evidents, evidentment, passen
desapercebudes per a qui no té l'ànima desperta.
Durant un temps molt llarg, els Templers van custodiar aquests
llocs.
Comencem a anar centrant alguns temes:
Era una Reina.
Era esposa de Jesús.
Estava embarassada.
Va parir dues bessones. Pèl-roges també.
No la pinten a palestina.
No era de Palestina.
Era de les terres del Ebre.
---------
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ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LES IMATGES DE LES
ANOMENADES VERGES.

Sempre han estat ben diferenciades les imatges de les verges,
y les dels sants.
Les imatges dels sants tenen una sola consideració que són
molt normals,
sense massa predicaments, sense masses
explicacions o justificacions.
Potser perquè ja es diferencien en noms i en llocs i en temps.
Amb les imatges de les anomenades verges, això no succeeix,
ja que almenys en teoria, la verge seria única, la mateixa, no hi
ha dues verges, i el nom també seria, sempre, el mateix, però
allò que sí que canvia constantment, i aquest és el tret més
característic, es de lloc.
Passa que a cada lloc és com si fos una verge diferent i a més,
així ho volen veure els devots de cada poble o lloc.
Es converteix en una característica, posar-li el nom de cada lloc
singular, per diferenciar-la de la d'altres llocs, com si aquesta
fos la cosa més pròpia i més especial.
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Ningú podria discutir amb els devots d'aquesta única verge ni la
seva autenticitat ni la seva condició de única intercessora per a
tots els mals d'aquest poble... Hi ha coses que no es
discuteixen, es creuen.
Doncs bé, moltes d'aquestes imatges escampades per tots els
territoris del món, han estat narrades i historiades d'una
manera molt semblant, com seguint un únic patró, una única
pauta, gairebé com si a cada lloc particular una mateixa
persona hagués explicat les mateixes coses a cadascun dels
vilatans.
Pràcticament en tots els llocs on hi ha verges, s'ha tingut la
necessitat de construir a aquesta imatge de fusta o de pedra o
d'escaiola o de qualsevol altre material, una ermita, una casa
d'oració, com una necessitat imperiosa d'assentar les devocions
a aquesta imatge, al lloc.
És imprescindible que passi aquesta especial circumstància,
l'afirmació del lloc, l'afirmació del culte, la necessitat d'
apropiar-se del moment històric en un lloc molt concret.
Sempre apareix la imatge de la verge primer de tot, però
només es troba,
pel que sembla, a un lloc assenyalat
especialment, abans.
La finalitat és que es construeixi una ermita o una església, i
per això s'explica que aquí a aquest lloc s'ha de tenir el culte
que, segons sembla, també els fidels ho volen.
És com un encert fer les coses d'aquesta determinada manera,
doncs des de la imatge s'aconsegueix la fixació d'un lloc exacte,
amb la voluntat de tot el poble que sigui així, si així ho
manifesta la imatge o qui la va portar a aquest lloc.
En moltes ocasions no hi manca el capellà o el bisbe de cada
lloc que desitgen portar-se la imatge del lloc de l'aparició fins a
la seva parròquia o fins a la seva catedral, per apoderar-se de la
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devoció, del mite i del lloc, però també en aquests casos, la
imatge, aparentment a través d'un miracle desapareix, sempre,
de la parròquia o de la catedral, per tornar sempre, també, al
mateix lloc original, on va ser posada la primera vegada,
intencionadament.
Imaginem que si la intenció primera és la presència d'una
imatge, com a tema de més importància, a la vista dels
esdeveniments, es desprèn que la imatge no és l'objecte de
desig ni de poder, sinó que allò que realment es important és el
lloc exacte on es vol posar una marca, una posició exacta de
coordenades reals en milers de llocs d' aquest planeta.
Una mateixa ment, o un mateix grup ha pensat les estratègies
perquè es guardin els llocs amb ermites o esglésies, que ningú
pugui destruir, i que els poders de les esglésies, omnipotents,
no s'atreveixin a anar contra els seus propis fidels, la fe i
devoció del quals estimulen i encoratgen.
Així, totes les ermites o esglésies amb imatges ens relaten les
mateixes històries d'aparicions i desaparicions, els mateixos
miracles atribuïts a aquesta mateixa imatge per tornar a
l'original lloc escollit per una ment humana, més que per una
voluntat divina.
Els cavallers templers catalans van idear aquesta trama,
aquesta argúcia, aquestes explicacions, que els hi van funcionar
d'allò més bé, ells aconsegueixen donar felicitat als fidels, ells
aconsegueixen donar a l'església una xarxa d'ermites i esglésies
ja construïdes sense cap esforç, creix la fe, creixen les
almoines, es fan romeries, s'estableixen les dates per a les
celebracions religioses, es munten uns complexos fils de fervor i
fanatisme, que engrandeixen l'obra inicial. Tot molt ben pensat.
Els bisbes no poden fer res més que creure en allò que creuen
els fidels. Cap bisbe s'atreviria a desdir la fe i les noves
creences dels seus fidels, encara que sigui adorar un tros de
fusta o de pedra.
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Es creen noves ermites, es creen noves devocions, noves
festes, nous llocs de peregrinació on s'ajunten les emocions i els
anhels de tots els pobles, com un gresol voluntari que uneix
sentiments de tots els pobles.
Els templers tenen la seva particular xarxa d'aranya mística i
física. Aquesta podria ser la imatge des del cel si es lliguessin
amb un fil totes les ermites d'aquest món. Una descomunal
tela de aranya.

!

Totes les verges més famoses, a tot el món, celebren la seva
festa el 7-8 de setembre. Les altres el 15 d'agost, amb el curiós
nom de "Verges Trobades".

!

!

MARIA DE MAGDALA, SUPOSADA PECADORA...???
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Segons algunes publicacions que recullen textos antics, les
consideracions de la personalitat de Maria de Magdala no eren,
mai, ben intencionades, ja que es dedicaven, simplement, a
anar posant en versions lliures afirmacions que avui
anomenaríem de rumors malintencionats...
Ningú té ni un sol text on apareguin detalls exactes i reals que
poguessin fer pensar que la Magdalena era una dona de mala
vida, ni res per l'estil. Sí que hi ha alguns evangelis apòcrifs en
els quals s'asseguren altres coses, com que sí que tenia un
ministeri de predicació, allò que seria, avui en dia, "Un Bisbat".
La missió de transmetre la doctrina. Fins i tot algun d'aquests
evangelis li concedeix al favor d'haver estat escollida pel mateix
Jesús perquè seguís el seu propi ministeri. Deixant-la com a
Seguidora en la difusió de les noves doctrines. Seria com haverla designat el primer "Papa".
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Però sí que és cert que algunes intencions d'alguns dirigents
influents, tots ells en grau màxim, gairebé ratllant els dogmes,
de la inicial església catòlica, eren les de presentar la
desconeguda Magdalena, com una dona amb pecats.
Amb el que representava aquesta afirmació, de dona pecadora,
a una dona de l'època, doncs era suficient, per aconseguir anar
tapant la imatge veritable de la Magdalena i de la seva figura i
del seu paper en la veritable història del Jesús eclesiàstic.
Ningú de l'església desitjava una dona a la línia de l'apostolat,
de cap de les maneres. Encara no les volen avui en dia. No vol,
de cap de les maneres, consentir la Cúria del Vaticà, que cap
dona accedeixi al Sacerdoci, encara que fossin santes dones, les
seguirien deixant sempre sense el ministeri de la paraula, sense
el ministeri de la consagració.
Quin gran contrasentit, tan teològic, com filosòfic i sobretot
humà, que qui físicament, porta la vida dins de ella mateixa,
per donar-la al món, aquesta mateixa dona que, segons el
mateix mite catòlic, ha estat tabernacle, portadora del Déu
mític, i físicament l'ha donat al món, aquesta mateixa dona no
ho pugui fer místicament, de forma mítica, tal com ho fan avui
dia milions de sacerdots i bisbes al món sencer.
Realment
incomprensible.
D'aquesta Cúria Romana en parlarem a un altre capítol.

!22

AVUI, EN LLOC DE PINTAR-LA, LI FARIEN UNA FOTO.
La paraula “apòcrif”, referida als evangelis, simplement vol dir
que no ha estat reconegut per l'Església Catòlica. Res més, no
són ni millors ni pitjors, ni més certs ni més falsos, els uns que
els altres. No, Només vol dir que no els considera l'Església
Catòlica.
Un evangeli apòcrif explica que no tot va succeir com s'explica
als altres evangelis canònics.
""Ells, però, estaven entristits i ploraven amargament dient:
«Com anirem cap als gentils i predicarem l'evangeli del regne
del fill de l'home? Si no han tingut amb ell cap consideració,
com la tindran amb nosaltres?».
Llavors Maria es va aixecar, va saludar-los a tots i els hi va dir
als seus germans: « No ploreu i no us entristiu, no vacil·leu
més, doncs la seva gràcia baixarà sobre tots vosaltres i us
protegirà. Ara bé, lloem la seva grandesa, ja que ens ha
preparat i ens ha fet homes». Dit això, Maria va convertir els
seus cors al bé i van començar a dir les paraules del Salvador.
Afegeix, aquest evangeli, que Pere i Andreu, no creien gaire en
l'autoritat de la Magdalena, no estaven molt disposats a
acceptar a la dona com a cap de l'orientació religiosa. Però
afirma també, que l'apòstol anomenat Levi, és a dir Sant Mateu,
l'evangelista, va decidir predicar els ensenyaments de Maria de
Magdala, i no els de Pere.
Haurem d'entendre les dues realitats, la Reina i la Dona,
l'esposa i la cap del nou moviment civil, reivindicatiu.
Es predica el camí per aconseguir el nou Regne, és així, la
recuperació de la possessió de la terra. Però, també es predica
una nova religió, un nou missatge, i això es el que ens fa
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dubtar, i no ens eixa comprendre massa fàcilment les
coherències de tot plegat.
Una mica com passa avui en dia, no es pot entendre molt bé a
uns Papes que son al mateix temps, Reis Temporals i Reis
Espirituals.
No hi ha moltes dades per entendre aquests textos, poden ser
posteriors al segle III, o IV, ja que els manuscrits en grec
corresponen a aquesta època. Per les característiques internes
del text, que en pensen alguns que la presència d'idees
gnòstiques, se sol considerar que varen ser redactats després
del segle III. No abans.
La relació del nostre món català amb el món dels coptes, és
molt significativa, és curiós que en diferents moments de la
història es troben i s'entenen, tant en polítiques com en
essències religioses.
Els catalans intervenen amb armes i soldats en temps de Jaume
I. Els catalans construeixen les Esglésies excavades a les
roques, deixen a les portes originals de fusta pintats els "Sant
Jordi" i les banderes catalanes, "senyeres", quatre barres
vermelles i 5 barres grogues. Encara avui en dia, hi són allà, no
es van tocar, es poden veure.
Després de que els Templers recullen les coses que estaven
guardades sota del Temple de Salomó, uns quants d'ells van a
Etiòpia a veure els coptes. ¿Curiós?, doncs si.
L'evangeli de Felip, mostra que Jesús tenia amb Maria
Magdalena una relació de més proximitat que amb la resta dels
seus deixebles, inclosos els apòstols. En concret, l'evangeli de
Felip parla de Maria Magdalena com a "companya" de Jesús.
Als evangelis canònics Maria Magdalena és (exclosa la mare de
Jesús) la dona que més vegades hi apareix, i és presentada a
més a més com a seguidora propera de Jesús.
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La seva presència als moments crucials de la mort i resurrecció
de Jesús pot suggerir que estava unida a ell per llaços
conjugals.
Així apareix a les pintures de "Santes Creus", i a les pintures de
l'ermita del poble de Mosqueruela.
""Al matí del diumenge, Maria la de Magdala, deixeble del
Senyor atemorida a causa dels jueus, doncs estaven rabiosos
d'ira, no havia fet encara al sepulcre del Senyor el que solien fer
les dones per els seus morts estimats, va avisar a les seves
amigues i va anar al sepulcre on havia estat dipositat."
""Tres eren les dones que caminaven, contínuament, junt al
Senyor: la seva mare Maria, la germana d'aquesta i Magdalena,
a la que se la considera com a la seva companya. Maria és el
nom, en efecte, de la seva germana, de la seva mare i de la
seva companya”.
Al 1969, l'Església Catòlica va retirar del calendari
litúrgic l'apel·latiu de "penitent" adjudicat,
tradicionalment, a Maria Magdalena, així mateix, des
d'aquesta data van deixar d'emprar en la litúrgia de la
festivitat de Maria Magdalena la lectura de l' evangeli de
Lluc ( LC 7: 36-50 ) sobre la dona pecadora.
Des de llavors, l'Església Catòlica ha deixat de considerar
a Maria Magdalena una prostituta penedida. No obstant
això, aquesta visió continua essent la predominant per a
molts catòlics.
Al 1969, l'Església Catòlica deixa fora del culte mundial a
la Mare de Déu de Montserrat i La Mare de Déu de la
Mercè.
L'Església aprofita una teòrica afirmació o reafirmació
d'una dona: la Magdalena, per anul·lar el culte a tot el
món de les verges ancestrals, Montserrat i Mercè.
!25

Però no li dóna a la Magdalena la rellevància que hauria
de tenir per la seva tradició.
Però, cal començar a pensar que quan fan a la Verge del Pilar la
Patrona de tot Espanya, per substituir a la Verge de Montserrat,
ho fan perquè es perdessin els orígens, però l'Església, quan fa
aquesta malifeta per amagar els orígens catalans, resulta que,
sense saber-ho, l'Església ha provocat l'efecte contrari.
Ara serà quan es desvetllarà l'autèntica originalitat catalana, no
solament de la MAGDALENA, sinó també, i sobretot, dels
Apòstols i del mateix Jesús.
Una altra cosa serà veure la importància del Jesús Catòlic amb
el Jesús real, anomenat espòs de la Reina Maria de Magdala,
Reina d'un Regne Iber.
Perquè és que l'anomenada Mare de Déu del Pilar és una
tradició ancestral, que ni l'Església Catòlica sap bé com explicar.
Però és que seria aquesta mateixa Maria, la Magdalena, encara
que l'Església no ho sàpiga avui, la que va anar a Saragossa a
encoratjar i animar i acompanyar al seu apòstol Sant Yago,
perquè no defallís.
Aquesta Verge del Pilar d'avui, abans es deia Maria de
Magdala.
Ironies de la vida.
Al cristianisme hi va haver dos corrents en pugna: "el corrent
tradicional, d'Andreu i de Pere, i la dels gnòstics capitanejada
per Maria Magdalena", que va acabar essent "arraconada".
Hi havia uns 100 evangelis i l'Església va començar a separarlos i escollir quatre que segons l'Església tenien més credibilitat
i es consideren inspirats per Déu, i als altres, llavors, se'ls va
començar a considerar falsos, quan en realitat al principi tots
eren iguals. Molts d'aquests apòcrifs van ser cremats i van
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desaparèixer. Sempre l'Església actua de la mateixa manera,
cremar allò que no li convé.
Els gnòstics deien que el mal venia de la ignorància i per tant la
forma de redimir era el coneixement.
Els gnòstics diuen que la salvació no era a través de la fe,
d’algun de fora que ens ve a salvar, sinó que amb l’auto
coneixement és com arribem a trobar el Déu que ja hi és dins
nostre.
Aquest és el missatge a totes les pintures que representen la
Magdalena, el llibre del saber, de la saviesa. Sempre apareix el
llibre, en això coincideixen tots els pintors de diferents èpoques.
Per als gnòstics no havia jerarquies, Déu està dins de la
consciència de l'home, mentre que a l'altra corrent, la més
tradicional, Déu era fora, estava encarnat en Jesús i el pecat és
l'origen de tots els mals.
Per tant, per salvar-se cal alliberar-se del pecat original a través
dels sagraments, sempre a través de l'exterior. La dels gnòstics
era una visió més interior.
Jesús és molt més gnòstic, és la teologia basada sobre el
coneixement i la saviesa, molt més que en la fe i en el pecat.
Així s'explica al evangeli de Tomàs. Probablement va ser
Magdalena la que li va inspirar, perquè era una gnòstica. Era
una coneixedora de la saviesa.
Els evangelis canònics tenen molts substrats de gnosticisme,
per exemple a l'escena en què Jesús té una trobada amb una
dona anomenada "la samaritana". Ella diu que el temple dels
samaritans és millor que el temple dels jueus de Jerusalem i
Jesús li diu que arribarà el dia en que ni el temple de Jerusalem
ni el vostre ni cap altre temple tindrà importància.
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“Perquè, hi haurà un temps en què podreu veure Déu dins de
vosaltres mateixos, en esperit i en veritat”. És a dir, això es,
evidentment, un pensament gnòstic.
I els gnòstics, estaven en contra de les jerarquies romanes,
seguien desitjant, encara, el Regne temporal, la possessió de la
terra. Són més creatius, tenen més teologia, ho han estat en
molts àmbits, tots els místics són també els que més
s'enfronten als poders establerts, s'enfronten contra el Vaticà
fins i tot, tenen el concepte de Déu interior, Jesús és evident
que no va crear jerarquies, tot el contrari. Però mai van desistir
del motiu inicial, que va ser rebel·lar-se contra l'emperador de
Roma per recuperar el seu Regne Jueu.
No es podria conèixer bé a Maria Magdalena sense aquests
evangelis gnòstics. Semblava bastant clara la figura de la
Magdalena als evangelis, fixeu-vos que ve esmentada unes 17
vegades més que Na Maria, la mare de Jesús, La Magdalena
tenia un protagonisme enorme.
A Maria Magdalena els quatre evangelistes, col·loquen la
primera al moment de la crucifixió i al moment de la
resurrecció. La qual cosa vol dir que a la primitiva església el
protagonisme de la Magdalena era total. Era la Reina. Era la
seguidora. Era la dona.
Maria de Magdala, “MAGDALA" és el lloc d'origen de la
dona.
A aquells temps la dona tenia nul·la credibilitat, no era tinguda
en compte absolutament per a res, però hi ha una excepció que
supera tots els prejudicis, aquesta és Maria de Magdala, això,
avui en dia, ja ningú ho pot dubtar, i ens esforcem per fer-ho
notar i demostrar de mil maneres.
No hi ha pintor ni artista que no hagi inclòs en les seves obres
aquesta imatge, aquest símbol, la Magdalena. En totes les
èpoques se li ha donat una importància que mai se li va donar
ni a la mare del anomenat Jesús, ni tan sols al mateix Jesús.
Aquí hi ha un fet que no es pot deixar de tindre en comte, no hi
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ha ermites ni esglésies dedicades a Jesús, només n'hi ha
dedicades a Maria de Magdala, a la Magdalena, i per més
curiositat, la infinita majoria d'elles estan a les terres de parla
catalana, al nord de les Muntanyes dels Pirineus, i al sud de les
Muntanyes dels Pirineus, i totes les Illes Balears.
Cada dia que passa estem més convençuts de la “real”
presència d'una dona que no era pas, de cap de les maneres,
una dona qualsevol.
Per ella s'ha mogut un món, per ella i a causa de ella s'ha
muntat una Església, la Catòlica, per causa de ella s'ha
mobilitzat tothom per defenestrar-la primer i per recuperar-la
després, i en els moments actuals, s'entendrà com es farà per
donar a conèixer la seva Reial situació de Reina d'un poble jueu
- hebreu, aquí, a les terres iberes.

És evident també, que en Jesús, que es va casar amb ella,
havia de ser de classe alta, amb cultura i coneixements a
l'altura necessària per poder exercir el càrrec de Rei d'un poble
sense estat i sense terres, un poble sota el domini l'Emperador
de Roma.
Mals moments per intentar revoltar-se i voler recuperar el poder
sobre del poble jueu, els exèrcits romans encara estaven forts i
sempre crucificaven als malfactors i assassins i als que
atemptaven contra l'Emperador. No crucificaven als predicadors.
Jesús va ser realment Rei, com espòs que era de la Reina, Maria
de Magdala.
Els germans de Jesús, eren igualment pecadors, assassins i
malfactors, ja que no podia ser d'altra manera, la família del Rei
i de la Reina, que havien de salvar el poble jueu de l'esclavitud
de l'Imperi Romà, no podien ser altra cosa que rebels,
insubmisos, revoltats i agitadors de les masses, tal com els
mateixos evangelis ho confirmen contínuament.
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Maria l'acompanyava en els seus correries per totes les terres
del poble jueu, bé recollint diners, bé recaptant recursos, bé
donant suport a la logística necessària per poder mantenir y
alimentar i donar suport a unes masses de gent, de vegades
molt nombroses, fins de gairebé 5000 persones, prop de les
festes de la Pasqua, altres dones també ho feien, aportaven
diners i serveis diversos per a la comunitat. Hi havia moltes
complicitats al voltant d'una dona, Reina dels jueus.
Els evangelis apòcrifs no ens revelen el rang de Reina que sí
que li concedim alguns investigadors actuals, d'acord amb els
testimonis escrits, llegendes, i tenint en compte els
innombrables quadres i pintures de centenars d'artistes de
moltes èpoques, i a diferents llocs del mon.
Perquè pensem i penso jo mateix en primer lloc que, només si
era una Reina, els Reis Mags podien anar a visitar-la per retre-li
homenatge i presentar els seus respectes.
Només si era realment una Reina, seria lògic que hagués arribat
fins a nosaltres la seva figura com a tal, sempre asseguda en
trons amb actitud de majestat, amb atributs de comandament,
amb corones reals en el seu cap, amb presentacions del seu fill,
l’hereu, el príncep.
Maria de Magdala, era La Reina que pinten com a tal, tots els
pintors del món i tots els escultors del món, ja que així la
representen tots.
Però sé que hem de fer un gran esforç, tots plegats, per
comprendre que les infinites imatges de “Verges Maries",
en realitat, són imatges de Maria de Magdala. Mai
aquestes imatges van ser de la Maria mare de Jesús.
Mai la Maria, la mare de Jesús va ser ni voler ser una Reina, mai
la Maria mare de Jesús, va creure ni va recolzar al seu fill en la
seva missió, ans al contrari, fins i tot poc abans de la crucifixió
la mare de Jesús i els seus familiars avorrien del Jesús, dient
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que estava boig, volien anar a buscar-lo i tancar-lo, doncs no el
tenien per molt assenyat.
Equivocats estem tots si pensem que allò que li interessa als
poders de l'Església Catòlica, sigui alguna cosa que es pugui
assumir sense més explicació que la fe. Necis serem si així ho
fem.
Necis i insensats serem, si creiem que els que han falsificat la
història del món pel poder controlar el mateix món ens diran, de
bona fe, la veritat dels nostres ancestres i dels nostres
avantpassats i dels nostres Reis, a casa nostra.
Poderosos són ells, que saben la nostra veritat.
Però sempre ens l'oculten tot allò que tindríem que
saber.
Poderosos serem, també, nosaltres a partir d'ara, perquè
ja podem saber la veritat més autèntica del nostre poble,
dels nostres Reis, dels nostres avantpassats, dels nostres
avis, en definitiva.
I ja no necessitem la fe per saber, ara ja podem conèixer
amb la nostra raó i amb el nostre enteniment.
Arribats a aquest punt sé que no trobarem mai un
evangeli que ens digui la veritat sobre Maria de Magdala.
Sé, també, que l'Església Catòlica ha canviat, ha cremat,
ha tergiversat, tots els documents que podien donar llum
sobre l'autèntica Maria de Magdala, atribuint tot el seu
bagatge a una altra dona, indegudament, només perquè
coincidien en el nom.
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Meditació, món interior,
Som gairebé res davant el tot,
i gairebé tot davant al quasi res.
UN HOME ANOMENAT JUAN, BATEJAVA I PREDICAVA
UNA NOVA MANERA DE VIURE , PER AL POBLE JUEU .

S'ha parlat tan poc d'aquest personatge, potser perquè al igual
que La Magdalena, molestava massa als primers Papes i als
poderosos de l'Església.
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Tot just sabem quatre coses, mal contades, de la seva vida, tot
just sabem com es deia, tot just sabem com es vestia, com
parlava, quines coses deia, i sobretot per a quines persones ho
deia.
És massa evident, segons els pocs textos que ens han arribat,
que Joan no era un personatge que desitgés anar molt més
enllà dels pobles propers de on ell vivia. No seria massa lògic
atribuir-li a Joan uns desitjos de ser un predicador mundial, ni
de ser un home capaç de fundacions mundials de pensaments i
de poder.
Ningú ens podria assegurar que Joan fos l'inductor de ningú per
a construir temples, esglésies, ermites, organitzacions mundials
de poder, ni molt menys que fos que pugues pensar a construir
seus romanes, des de on conquerir el món d'aquells moments.
Tampoc ningú podria dir-nos que Joan, fos el creador de la
mística i de la metafísica, d'uns personatges mítics i simbòlics,
que avui dia coneixem per la Bíblia i sobretot, pels evangelis.
Joan, no era d'aquests, no.
Però també sembla que a Joan se’l tenia per un dels més grans
profetes, per un dels que més donava confiança a la gent de la
"veritat" que aquella gent buscava. La independència del poble
jueu.
Tanta era la confiança i l'exemple que Joan donava amb la seva
vida que la gent el tenien com a un veritable "MESSIES".
Però, després, a un determinat moment, sembla com si els
evangelis es tornessin bojos, de sobte, i narren les coses més
inversemblants del món, i li confereixen a Joan el mèrit i el
poder de batejar Jesús, amb l'aigua del riu, com feia moltes
altres vegades, però, aquesta vegada, fent baixar sobre Jesús
l'Esperit Sant.
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I tot això, sense cap preparació prèvia, ni fer cursets de
capacitació, de alguna mena d'ensinistrament, i sense haver
hagut d'acudir als temples d'Egipte on s'aprenia la màgia. No va
fer res de tot això.
Podem veure que quasi tot allò que els evangelis catòlics diuen
és una sèrie d'absurditats impossibles de acceptar i entendre
per les ments humanes d'avui dia.
Vegem alguns exemples:
Segons l'evangeli de Sant Mateu, es parla del Baptista
d'aquesta manera:
“Ja està posada la destral a l'arrel dels arbres, i tot arbre
que no doni bon fruit serà tallat i llençat al foc. Jo us
batejo amb aigua per portar al penediment, però qui ve
després de mi, aquell és més fort que jo, i no sóc digne
de portar les seves sandàlies. Ell us batejarà amb
l'Esperit Sant i amb el Foc. Ell té ja, la pala a la mà, i
netejarà la seva era i recollirà el blat i el posarà al
graner, però cremarà la palla a un foc inextingible”.
Tota una declaració d'intencions, amenaces més dignes d'un
que recluta guerrillers que d'un que parla de Déu.
Com pot dir que el que ve batejarà amb l'Esperit Sant, si és el
mateix Joan qui, realment, ja fa baixar l'Esperit sobre Jesús?, si
Joan té aquesta facultat, ja que així ho fa sobre Jesús, perquè
esperar ningú més?.

Llevat que la realitat de les coses fos una altra i aquest evangeli
només sigui una doctrina per adoctrinar als cristians d'uns
quants segles després d'aquests primers temps, que no eren de
cap manera cristians.
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Segons aquest evangeli, En Jesús i En Joan es coneixien, fins i
tot un evangelista afirma que eren cosins.
Lluc (1, 5 - 80) ens explica la concepció i el naixement del futur
Baptista, i ens precisa que Maria, futura mare de Jesús, és
familiar d'Isabel, mare del Baptista.
Però poc després ens explica que a Joan el detenen i el posen a
la presó, els esbirros de Herodes son els que fan aquesta
detenció.
Després d'estar Joan a la presó, diu l'evangelista que Jesús és
batejat, llavors ho seria, segurament, per altre deixeble de
Joan.
Dit això, o bé tots els deixebles de JUAN tenien el mateix poder
de fer baixar del cel l'Esperit Sant, o no era real això de
l'Esperit, ja que també es diu que encara havia de venir el que
baixés l'Esperit.
Podem llegir de nou a Mateu: “Joan, havent sentit a la presó
parlar de les obres de Crist, va enviar a preguntar, a través dels
seus deixebles: Ets tu el qui ha de venir, o hem d'esperar un
altre?” (Mateu , 11, 2 a 4.)
Està bastant clar, Joan desconfia de Jesús, o al menys no en te
la certesa absoluta. Això és absolutament incompatible i
incoherent, segons les versions dels altres evangelistes, que
inclús diuen que eren cosins...
Aquestes coses passen i en aquests termes als evangelis
catòlics, i encara sort que en són només quatre, però són
absolutament contradictoris, de manera que fa pensar que els
que els van escriure no deurien conèixer gaire bé la història, ni
estaven prou ben preparats per narrar fets històrics.
Però sí que estaven preparats per adoctrinar i perquè la gent
cregués per la fe les doctrines, de cap manera s'atenien a les
realitats dels fets reals, tal com es van esdevenir.
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D'altra banda si mirem la versió de Lluc:
“Va esdevenir, doncs, quan tot el poble es batejava,
doncs va ser, també batejat en Jesús”... (Lluc , 3, 21).
Quan la versió de l'església diu que Jesús, nascut de dona però
que era Déu, quan l'església em diu que Joan el qual batejava
amb aigua d'un riu mort que anava a desembocar en un mar
també mort era el precursor del Fill de Déu, que tenia poders
divins, per condicionar al mateix Esperit de Déu, però que deia,
també, que no els tenia aquests poders, sinó que els tenia un
altre que havia de venir més tar... Quans embolics...
I si les coses haguessin anat d'una altra manera?.
Es diu a alguns evangelis:
Davant les violentes crítiques de Joan Baptista, a Herodes, a qui
li retreia
allò que ell considerava un adulteri permanent,
Herodes Antipas, doncs, un dia el va detenir i el va empresonar
a la fortalesa de Machera.
Al evangeli de Mateu se'ns explica el següent: “Jesús, haventse assabentat que Joan havia estat detingut i lliurat als
calabossos, se'n tornà a Galilea”.
Curiosament, a uns evangelis, són cosins, parents, de la
mateixa família, i a uns altres són pràcticament desconeguts,
tant es així que, el mateix Joan es pregunta si serà aquell el
que ha de venir o no. És evident que els evangelis no són, en
aquest cas, molt clars, històricament parlant, ni ens portaran a
la veritat històrica.
Però, potser ens haurem de preguntar per què diuen el que
diuen.
Si Joan va ser perseguit, arrestat pels esbirros d'Herodes, és
perquè fugia, perquè s'amagava. Doncs, aquest és el perfil d'un
conspirador, d'un rebel, no és el perfil d'un profeta que ve a
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cridar al desert, aquest no és el que predica la vinguda d'un
Messies diví. Els romans no mataven als predicadors. Mataven
als conspiradors. Als que volien restablir el Regnat del poble
jueu.
Si Joan hagués estat detingut perquè li retreia a Herodes
Antipas el seu adulteri amb Herodies, per què hauria d'amagarse a corre-cuita Jesús?.
Però si resultés que Jesús, era l'espòs de la Reina Jueva, Maria
de Magdala, per tant rei dels jueus, i Joan era el seu cosí, seria
tot més clar i tot més senzill i més comprensible.
Per tot això es que penso que tant Joan Baptista com el Jesús
eren els personatges públics que estaven reclutant i fent la
propaganda necessària per tenir un exèrcit d'homes armats, és
a dir que Joan podria ser com el braç dret de Jesús, precursor,
que preparava el reclutament per tots els pobles de Judea, i
que el mateix Jesús en persona feia el reclutament.
I estaríem parlant d'un poder temporal, d'un domini purament
polític i messiànic, en sentit jueu de Messies, és a dir:
"Salvador del poble jueu" de l'esclavitud de Roma.
Es comprendrien millor les coses si s’expliquessin així, que
davant de aquells esdeveniments, l'empresonament del seu
precursor, doncs que en Jesús, el seu cap, prengués moltes
precaucions i es retirés als seus dominis, amb els seus, per
restar segur i estalvi.
Pel que sembla, tan en Jesús com en Joan allò que fan es
campanyes d'ensinistrament, de reclutament, de vegades
aplegaven més de 5000 persones, que es manifestaven, i
sembla que feien una campanya d'agitació política, i de cap
manera una trivial predicació místic - moral, o sigui que res de
res d' Esperits Sants.
Si haguessin tingut el poder de l'Esperit Sant no haurien estat ni
capturats ni morts tots dos.
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Flavi Josep, (Flavio Josefo, historiador per els romans) escriu
unes coses molt aclaridores, quan ens parla sobre el Joan,
anomenat Baptista.
“”S'havien congregat moltes persones al seu voltant, i
estaven molt exaltades en sentir-lo parlar. Herodes
(Antipas) temia que aquella facultat de persuadir a la
gent podria suscitar una revolta, ja que la multitud
semblava disposada a seguir-lo a tot arreu i feia cas als
consells que donava aquest home”. (Flavi Josefo,
Antiguitats judaiques, XVIII,V,118).
Alguns investigadors ens han donat a conèixer altres textos, no
canònics, no acceptats per l'Església Catòlica, però que diuen
coses molt semblants de un tal Judes de Gamala:
“Hi havia llavors, un home que recorria tota la Judea,
vestit de forma estranya, amb pèls d'animals enganxats
al seu cos als punts on no estava cobert pel seu propi pèl,
i el seu rostre semblava el d'un salvatge. Abordava als
jueus i els cridava a la llibertat, dient-los: "Déu m'ha
enviat per mostrar-vos el camí de la llei gràcies a la qual
us salvareu de tenir diversos amos, i no tindreu sobre
vosaltres a cap amo mortal, sinó tan sols l'Altíssim, que
m'ha enviat".
“En sentir aquestes paraules, el poble se sentia feliç, i
tota la Judea el seguia, així com els voltants de
Jerusalem. I no feia altra cosa que submergir a la gent a
les aigües del Jordà. I els feia marxar, ensenyant-los a
deixar de fer el mal, i dient-los que els seria donat un Rei
que els alliberaria i que sotmetria a tots els insubmisos, i
que ell mateix no estaria sotmès a ningú. Uns es
burlaven de les seves paraules, altres creien en elles” .
És innegable que qualsevol ho donaria per bo si es digués que
era un tros de l'evangeli de Lluc o de Mateu, que parla de Joan
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Baptista, vestit amb pells de camell, que anava predicant pels
camins de Judea, anunciant el camí que havien de seguir per
salvar el poble de l'esclavitud de ROMA.
I si resultés que això va ser el que va passar?.
Que els que van escriure els evangelis, uns tres o quatre segles
després, van copiar molts escrits de successos, reals en el seu
moment, però absolutament
fora de tot rigor històric, als
segles posteriors?.
Tinc més credibilitat per el Historiador Flavi Josefo, que
pels evangelis.
Oi que ho enteneu?.

El Greco, ens pinta a un Joan Baptista, místic, no al mític.

!39

És evident que el reial Joan Baptista, mai hagués portat calzes
ni greals, ni de bon tros hagués entès, absolutament res, de
dracs, ni de reptilians.
El Baptista Místic ens recorda al Sant Jordi, que controla el drac,
al reptilià. El doma i el controla, potser així va ser com van
passar les coses.
UN DELS SECRETS MES IMPORTANTS DEL MÓN...

Un dels secrets més importants del món, pot estar darrere de la
història d'aquest escut i darrere d'alguna gent d'aquest poble.
Estic completament segur, que aquí, hi ha d'haver alguna
persona que sabrà explicar-nos, algun dia no molt llunyà, què
significa el seu escut.
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Igual al nord que al sud.
Igual al sud que al nord.

Les senyeres catalanes, ens indiquen dos territoris, un al nord i
un altre al sud, però són un mateix poble, són les mateixes
barres.
Unes quantes famílies catalanes, al sud, representades per les 5
peres.
Unes quantes famílies catalanes al nord, representades per les
5 flors.
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DOS FAMÍLIES, DOS TERRITORIS, UNA MATEIXA
REALITAT:
LA REALESA ORIGINAL.
La corona que està damunt de l'escut, és una CORONA REAL,
ho uneix tot, una mateixa dinastia, una mateixa unitat.
Des dels temps més ancestrals, sempre s'ha intentat justificar
el poder com un do emanat de la divinitat.
Al escut s'uneixen les dues coses, famílies, llinatges, dinasties,
regnes, en definitiva, i això si que es el més important, les
úniques legitimitats.
D'alguna o altra manera, tot acabarà convergint a un sol lloc, el
lloc que va ser triat des del començament, perquè tot allò que
havia de ser, comencés a existir.
El dia que descobrim aquest secret, descobrirem a Maria de
Magdala, la Magdalena, Reina d'aquestes terres, i ella ens
portarà al Gènesi.
No és gens ni mica estrany que la patrona d aquest poble, sigui
La Verge de l'Estrella. L'Estrella que va guiar els Reis Mags de
Tartessi. Així ens ho va explicar el Papa, abans de Nadal. Que
venien de Tartessi.
La línia perduda de la dinastia real, "Sang Reial", dels
merovingis, que segons explicaven les llegendes venia, tant del
rei David i Salomó, com de la mateixa Maria Magdalena i del
seu espòs Jesús.
Des que en Berenguer Saunier, va trobar uns documents a
Rennes le Chateau, no s'ha deixat de parlar de les
descendències directes del mateix Jesús i de la mateixa
Magdalena.
Tampoc es deixa de parlar de l'aparent transcendència i
importància dels càtars catalans, que provoquen que l'Església
Catòlica s'hagi d'emprar a fons per callar aquelles veus.
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La primera creuada de la història, és contra els cristians càtars,
i l'ordre era exterminar a tots, aniquilar, cremar-los.
Tot és una desmesura absoluta, contra una gent pacífica que
mai es defensaven, que acudien voluntàriament a les fogueres.
Tant de acarnissament donaria per pensar que s'estaven jugant
el món. Tal mateix semblaria, d'acord amb la massacra tan
ingent que van fer els sicaris del Papa de Roma, amb més de
500.000 càtars morts.
Successos que passen al nord, a la zona catalana, d'
Occitània, llengua de Oc. Segueix la història dels templers,
també catalans, societats complexes on les hi hagi, misteris
sobre misteris, secrets sobre secrets. Tal semblaria que els
templers també sabien els secrets dels càtars.
Quan desapareixen els càtars, els últims tornen als seus
orígens, des de Mont segur arriben a la casa del Temple a Baga,
després arriben a Tortosa i Morella, i a Mosquerola s'allotgen els
d'aquella família, la família de les peres, tornen a les terres
ancestrals dels seus avantpassats,
a les terres del poble
hebreu, a les terres dels néts Noe, a les terres santes. La blanca
flor del nord ha baixat al sud.
Successos que passen al del sud, la primera ciutat ,
després del diluvi. Iberia, l'actual Tortosa, és la primera ciutat
des de on els néts de Noe comencen a reconstruir l'actual
humanitat, des de la seva única família, que hi havia en aquell
món, ja que va ser l'única que va sobreviure al diluvi.
Aquest fet fa que totes les altres suposicions que al món s'han
escrit en milers de llibres i milions de novel·les, són
absolutament falses en els seus fets, en les seves intencions i
falses en els seus significats. Per això no podrien ser presos mai
més en compte.
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Bé podríem pensar que el segon origen, va començar,
justament a aquestes terres.
Bé podríem pensar, sent així les coses, de on venien les
legitimitats.
Bé podríem pensar que l'escut del poble de MOSQUEROLA,
explicaria aquest origen.
Si es poguessin encaixar dues línies, les dues seqüències, es
podria descobrir, la veritable història de la humanitat i la
falsedat de l'altra història de la humanitat.
El nom de Maria de Magdala, ja indica un títol, una procedència,
una dinastia, una estirp, un llinatge. En definitiva, una línia de
sang, que és allò que més interessa en aquest món actual, igual
que va interessar al món de l'edat mitjana.
Una descendència que desitjaria poder conservar amb un nom
propi, com Magdala, com Tortosa, Com Roma, com Paris. En
definitiva, hem de pensar que aquestes eren terres d'una zona
ibera, d'arrels Íberes i Hebrees.
Aquestes eren les arrels que desitjaven conservar, la línia de
sang de la Maria de Magdala i la del mateix Jesús.
Era important per a ells mateixos, però molt més ho era encara,
perquè significaven la línia de sang del Rei David i del Rei
Salomó.
D'aquí es de on se suposa que ve tota legitimitat, per a tots els
governs reals de després.
A aquesta línea i a aquesta legitimitat s'aferraven, en grau
extraordinari, les cases reials europees, per legitimar-se a ells
mateixos al poder.
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Però tots els historiadors es troben amb el mateix problema de
conceptes, que la Magdalena, era l'esposa de Jesús, i aquest
concepte tanca les ments dels que no saben veure més enllà.
Ser la dona d'un home, representava, en aquells temps, no ser
res més que la que paria els fills.
Amb aquest concepte de dona, només mare paridora, no es
poden entendre els evangelis Apòcrifs, on la contemplen com a
una dona que entén els missatges erudits de Jesús, de Joan i
altres, i també com a portadora dels mateixos missatges de la
nova manera de viure una espiritualitat.
I qui pensaria en una dona per fer una història tan sensacional
com es prepara el seguiment de una comunitat de creients de
una nova religió. I qui la veuria capaç de ser la cap i la directora
de tot aquest monumental muntatge que ha estat un Regne del
poble Jueu, un regne terrenal, dels d'aquí baix a la terra?.
És difícil poder imaginar tot allò que sí que està escrit, que
Maria la de Magdala, no era una simple dona, sinó més aviat
sembla que era molt rellevant, tant que en alguns evangelis se
la esmenta com, La Cap, com L'organitzadora, com la Seguidora
dels ensenyaments de Joan Baptista i, en aquests mateixos
evangelis apòcrifs, es col·loca a Jesús com un espòs consort, és
a dir, que Jesús només seria el marit, i si tot fos així, doncs
Jesús no seria la personalitat més important de la saga, si no
només l'espòs, marit consort.
Doncs, si així està escrit en alguns evangelis i si així ho volem
entendre serà més fàcil poder entendre i interpretar els altres
evangelis, fins i tot els canònics.
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Retaule a l'Església del poble de Mosquerola.
Si no entenem a la figura de Maria de Magdala, com la Reina,
no podrem entendre cap dels quadres pintats, per la immensa
majoria de pintors del renaixement. A tots ells, sempre apareix
la mal anomenada "Verge", que és en realitat, la imatge de la
Magdalena, asseguda al seu Tron de Reina i amb Corona de
Reina, amb Ceptre de comandament a les mans, i en molts
casos amb una bola del món. Més senzill només podria ser si el
pintor s'hagués permès la llicència de deixar escrita la
paraula:"Magdalena".
Coronació de Maria de Magdala com a Reina.
A Rennes le Chateau, l'Abat Berenguer Saunier, sí que va posar
fins i tot per escrit en lletres els títols d'algunes pintures i
escultures amb les paraules exactes.
Altres les va deixar per a l'enteniment de la gent del futur, com
les imatges d'un home i una dona que ensenyen cadascun un
fill. Els que especulen parlen que són Maria i Josep, que
ensenyen bessons.
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Aquesta possible interpretació no és ben be correcta, ja que els
bessons fills de Maria i Josep, eren, precisament, Jesús i Tomàs,
anomenats "dídims"que significaria germans bessons.

Aquestes imatges, poden ser, precisament, amb molta
seguretat, les de Jesús i de Maria de Magdala, ensenyant a les
seves bessones, així s'explica en algunes tradicions.
A l'Església Catòlica, se li atribueixen a la Maria mare de Jesús,
un munt de títols, que ella mai va tenir ni va voler tenir. Pobre
dona, en quins embolics monumentals l'han ficat, ella només va
ser mare d'uns homes i poc més.
Però l'Església ha volgut, voluntàriament, incloure a aquesta
Maria, la de Jesús, que és Reina del cel, i Reina de la terra. I les
pregàries de lletanies, rosaris, etc., són una acumulació de títols
i fets mai possibles en una mare que només va ser això, mare,
en aquells temps de fa gairebé 2000 anys.
I si aquesta Senyora de Magdala, era una Reina, llavors podrem
començar a entendre, de veritat, tots els textos antics, tant si
són evangelis canònics, com si són evangelis apòcrifs, com si
són llegendes de les esglésies primitives dels primers temps, on
totes les edificacions d'esglésies, gairebé sense cap excepció,
estan dedicades a Maria de Magdala i a Joan el Baptista, i no es
troben durant els primers segles ni temples, ni esglésies, ni
ermites dedicades a Maria mare de Jesús, ni tampoc el mateix
Jesús, això ens fa pensar que fins almenys els segles VIII-IX,
D.c. gairebé no hi ha cultes a la maria mare y al mateix Jesús,
al menys no com els que avui en dia es fan a l'Església Catòlica.
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Penso que a molta gent li ha hagut de passar el mateix que em
passa a mi, que quan miro una senyora asseguda en un tron,
en posició de majestat, amb atributs de comandament, amb
corona d'una reina, amb un príncep en el seu genoll, doncs, que
l'únic que no em passi pel cap es pensar que aquesta és una
simple "verge paridora, mitològica".
Quan em posen una Reina davant, veig una Reina. Els Reis
Mags van a donar un reconeixement al fill d'una Reina... Doncs
que siguin benvinguts aquests Reis Mags que visiten a una
REINA. Així s'entén millor la història.
RENNES LE CHATEAU, SANTES CREUS, MOSQUERUELA, TORTOSA.

Reis i reines sense regnes, reines i reis amb ganes de perpetuar
la memòria del seu poble i de la seva estirp, necessiten unes
terres, per convertir-les en el seu regne.
Totes les terres properes estaven ocupades, i pel que sabien en
aquell moment , l'única terra santa que coneixien, per les
tradicions que havien estat vigents, eren només les de l'Església
Catòlica, ja que decideixen els senyors i nobles i reis catalans,
hebreus tots, organitzar la seva pròpia creuada amb la intenció
de conquerir la terra dels seus avantpassats, David i Salomó,
pensant que allà estava l'origen del poble jueu.
No van poder pensar, llavors, tal com ho podem fer a
l'actualitat, que més de 42 tribus, als començaments dels
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temps, es van dispersar des del lloc inicial del poble hebreu, del
poble de Déu, i fins i tot després, es van seguir dient, poble
hebreu, poble jueu .
I preparen la croada, només van catalans, i s'apoderen,
conquereixen Jerusalem, i Godofred pren possessió de
Jerusalem com a regne propi, així ho proclama, com a
descendent directe de David i de Salomó.
Ara, ja podrien seguir la seva dinastia i perpetuar el seu regnat
a la terra que ells van pensar que era la dels seus avantpassats.
Però els seus ancestres estaven a una altra terra, a aquella
terra on des de sempre havien viscut.
Però els 9 de la fama, els 9 templers, s'afanyen a buscar a les
entranyes del temple de Salomó i pretenen trobar la confirmació
a tot el seu esforç, la seva legitimitat.
I passats 9 anys d'excavacions i troballes, de tota mena de
coses. Calzes, arques, taules, etc. Just després d'haver-ho
trobat tot, just en aquell moment, com a toc de xiulet, ho
deixen tot i se’n tornen cap a casa.
Tornen a les terres de parla catalana, i aquí emprenen la nova
croada, sense preavís, des d'aquí, desallotgen els moros en
quatre dies de les seves terres santes. Això és una de les coses
que van fer els templers.
Van saber que aquesta era la seva terra santa, la terra dels
seus avantpassats i allò que és més important encara, la terra
dels seus ancestres. LA TERRA DE L'ORIGEN DEL SEU POBLE.
Després de conquerida Tortosa, Els Templers posen la seva seu
central a Miravet, prop de Tortosa, reconstrueixen un castell
àrab per fer-hi el seu primer castell convent al món. Gairebé
s'obliden de Palestina, deleguen moltes coses a les altres
ordres, i comencen aquí la construcció d'una nova societat, amb
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preceptes socials i econòmics càtars i amb preceptes ancestrals,
cristics amb una visió del món molt diferent.
Segueixen a un Joan Baptista, el decapitat, sempre
s'acompanyen d'una calavera, per no oblidar els orígens de les
doctrines. I segueixen a un Jesús, diferent, absolutament
diferent del Jesús catòlic.
Els templers parlen del decapitat com a seguidor d'un Jesús
anterior, probablement un déu atlant, que es referia al DÉU
SUPERIOR.
Saben perfectament que el Jesús de l'església no és el Déu
Superior, saben on buscar, i compren les terres que avui
anomenem “El Mestrat”, per més de 10 vegades el seu valor,
per investigar a tot un seguit de pobles, perquè sabien allò que
havien de cercar, i sabien on podien guardar aquelles coses que
no havien de ser vistes.
I busquen, també un poble que està a mig camí entre Terol i
Peníscola. El poble de les peres. Les peretes de Sant Joan.
Algú m'ha comentat aquests dies, que aquestes peres petites,
avui en dia, gairebé sol es conreen a Rennes le Chateau i a la
zona del Maestrat, a la zona "dels Ports", i es conreaven abans,
també, a la zona de Ravenna, on i vivia la Gala Placidia.
Podria ser aquest un lloc adequat per el naixement d'una
Reina?

MOSQUEROLA. Lloc de naixement de persones molt
importants, en secret. O de persones que no desitjava
que haguessin nascut.
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!
Se'ns mostra en aquest quadre, les peres de Sant Joan,
tan especials, que són les úniques al món que tenen
fulles a la tija.

!

Aquí se’ns ensenya un detall del quadre.

!
Foto d'aquestes peres tan especials, amb fulles a la tija,
que les fan úniques, parlarem d'elles, després, a l'apartat
de la reina, GALA PLACIDIA. Només es conreen a Rennes
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le Chateau, a Mosquerola, i en Ravenna, als llocs
relacionats amb la Maria de Magdala.

!
Aquesta és l'ermita dels secrets, La Verge de l'Estrella, la qual
avisa als Reis Mags, de Tartessi Tortosa, per visitar una Reina
d'aquesta terra, anomenada Maria, de la ciutat "Magdala",
(torre, torre Tortosa).

!
A la Catedral de Tortosa, es pot contemplar un retaule en el seu
altar major, dedicat també a la Verge de l'Estrella, amb un
símbol tan particular com el de la foto de dalt. La mitjana lluna
per sota del sol. Com si l'humà sostingués el diví. Com si la
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Reina fos la que justifiqués al sol. Com si la Magdalena fos la
que justifiqués el Jesús. Qüestió de símbols.
L' APÒSTOL SANT PAU I ELS REIS MAGS D'ORIENT.

Fa uns quants anys, se m'acut publicar a Internet, que Sant
Pau, l'apòstol, i molts d'aquells personatges anomenats apòstols
de la ESGLÉSIA CATÒLICA, havien estat caminant per les terres
catalanes, tant per les del delta de l' EBRE, com per les terres
de més al nord, a TARRAGONA.
Comentava, també, que segons algunes tradicions de la pròpia
ESGLÉSIA CATÒLICA, l'apòstol Sant Pau, fou el primer bisbe de
Tarragona, havent estat prèviament a les zones del Hebre, i
segurament també a les terres properes de l'Albufera de
València.
Afirmava jo, fruit de les meves investigacions, que, L’APÒSTOL
SANT PAU havia viscut aquí, a aquestes terres catalanes, amb
la seva dona Santa Tecla, que és l'actual Patrona de la ciutat de
Tarragona.
Doncs, bé, vaig rebre molts correus de tota classe de gent
dient-me mil coses, totes lletges. No us ho podeu ni imaginar.
Doncs, bé, al mes de juliol passat, després d'un Seminari
Internacional d'historiadors, teòlegs i biblistes de mig món,
reunits a la ciutat de Barcelona, publiquen, en diversos diaris
nacionals, entre ells La Vanguardia, un escrit oficial, reconegut
per l'Església de Roma, en què afirmen i reconeixen que Sant
Pau, va viure i va morir a Tarragona.
Imagineu que passa ara. Doncs, que allò que vaig publicar fa
tres o quatre anys, ara, la mateixa Església Catòlica ho està
reconeixent, oficialment.
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Doncs, cal pensar que hi ha realitats i fets que La ESGLÉSIA
CATÒLICA no pot amagar per més temps. Aquestes veritats,
aquests fets molts ja ho sabíem, fruit de les nostres indagacions
i de les nostres investigacions .
Fa uns quants anys, també vaig publicar a Internet, uns articles
on hi apuntava la possibilitat que el Poble Hebreu, el de la
Bíblia, estava aquí, a les nostres terres del Ebre, i que algunes
històries com la dels Reis Mags d'Orient, tenien a veure, més
amb nosaltres, amb el nostre poble, que amb Orient.
Doncs, imagineu-vos el enrenou, gairebé res. Al mateix PAPA
BENET XVI se li acut, abans de dimitir del Papa de Roma,
escriure un llibre, on explica de manera clara i inconfusible, que
Els Reis Mags no vénen d'Orient, sinó que vénen del Regne de
Tartessi.
De sobte, tots els escriptors de llibres i manipuladors dels fets
històrics, es van afanyar a forçar les interpretacions per
col·locar Tartessi al sud, a Huelva, o a Sevilla, o prop de l'estret.
Ja havia argumentat, i demostrat, en uns altres llibres anteriors
meus, que el Regne de Tartessi estava a la ciutat de Tortosa.
Doncs bé, ara el món ja sap, per boca del Papa, Benet XVI, que
els Reis Mags tenien a veure amb les nostres terres del Ebre,
amb el nostre poble Híber, Tartessi, Hebreu, cosa que jo també
havia publicat a Internet, feia més de tres anys.
O sigui, que, cada cosa que se'ls acut publicar més i més coses,
alguns personatges de l'Església Catòlica, el que fan es
confirmar, més i més, les meves investigacions sobre aquests
temes de la història de la humanitat.
Jo no sóc el culpable de les mentides anteriors, que s'han escrit
a milers de llibres que estan en totes les biblioteques dels estats
del mon i de l'Església, però sí que investigo pel meu compte i
he publicat moltes coses que, tant alguns Estats com la mateixa
Església estan confirmant.
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No puc per més d'estar molt satisfet de tot això.

!
Al quadre de l'esquerra del Greco, aquest pintor ens ensenya i
ens comunica un missatge: Sant Pere i Sant Pau junts, si Pau
vivia a Tarragona, Pere havia de viure també per aquestes
terres, ja que segons els "fets dels apòstols "es van barallar per
l'administració de les esglésies més riques. Aquest conflicte va
provocar el primer Concili de d'aquesta incipient comunitat.
Sabut és també, que Pere volia exigir als altres seguidors de
Jesús que l’acceptessin com a cap, ja que era el germà gran i
primogènit de tots ells. O sigui que el mateix Jesús, era germà
menor de Pere?.
Però sembla que el Greco indica que els ensenyaments eren de
Pau. El llibre de la llei el té i ensenya l'apòstol que avui
anomenaríem Sant Pau. Sabut i conegut és que Pau va ser,
segurament, el principal impulsor d'aquest moviment i de la
seva difusió pels pobles propers a les terres del Ebre.
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A la segona foto del Greco, se'ns representa Jacob, Jaume,
Yago, "Sant Yago". SANTYAGO. També amb el llibre, el mateix
símbol que Pau, ja que també se'ns comenta als evangelis
apòcrifs que va ser, precisament, Santiago, qui va seguir les
pautes tan de Pau com de Maria Magdalena, a qui sempre se la
pinta, també, amb el símbol del llibre, creu i crani.
I, per què tant d’afany per part de les autoritats eclesiàstiques
en fer semblar a la Magdalena una prostituta, essent com veiem
que es, ni més ni menys, que una Reina?.
D'això s'han valgut molts pintors i artistes, per deixar-nos la
imatge d'una dona nua, però amb els llibres de la Saviesa, i la
Posseïdora i Portadora del saber ancestral.
Mites i llegendes que no ho són tant, si les entenem i les
localitzem als llocs concrets i exactes, als llocs amb els noms
exactes, topònims idèntics: El poble de Jesús, s'hauria de dir
així "JESÚS, doncs bé el tenim a dos o tres km de Tortosa. El
poble de MARIA, s'hauria de dir així "MARIA", doncs, es que
també el tenim amb aquest mateix nom.
Que si el poble es diu BETANIA, on vivien la Marta i la Maria, les
amigues de Jesús, doncs, també, que encara avui en dia, el
tenim: BETANIA. El poble de la resurrecció de Llàtzer, hauria de
tenir també el seu nom, doncs també, que així és com es diu el
Raval de SAN LAZARO. El poble de Sant Jaume, el germà
menor, també. Els pobles de Sant Pau i de Sant Pere, igualment
els tenim a Tarragona. Als evangelistes també els hi trobaríem
casa: Lluc a Ulldecona, Sant Mateu, al poble amb el seu mateix
nom. Sant Joan a les muntanyes de les aigües netes, prop del
Matarranya, on sí que es pot batejar bé. I a Sant Marc se li té el
seu lloc especial al poble avui anomenat Més de Barberans,
però amb l’ermita i les festes patronals dedicades a San Marc.
Si segueixo una mica més, acabo amb tots els llocs dels
evangelis. Prop de la ciutat de les “torres”, Torre-tosa hi ha el
poble d'Alcanar on les esposalles de casament de Jesús, encara
avui en dia és on se celebren les festes de noces, als
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restaurants del lloc una gran quantitat de noces i festes,
menjars, i commemoracions de la gent dels voltants.
Segurament, estem veient què se segueixen realitzant els
mateixos rituals als mateixos llocs que fa 1000 anys o 2000
anys.
L'origen d'aquest llegendari relat el trobem en el capítol 2 de
Mateu, que aquí extrec en la traducció al llatí de la neovulgata.
-----------------------------------------------------------------1 Cum autem natus esset Iesus in Beethlem in iudaeae in
diebus hierodibus Regis ecce Magi ab oriente venerunt
Ierosolyman,
2 Dicentes “ubi est, qui natus est rex iudaeorum. Vidimus enim
stella euis oriente et venimos adorare eum.
3 Audiens autem Herodes rex turbatus est omnis Ierosolyma
cum illo,
4 et congregans omnes principes ascerdotum et sccribqs populi,
scitabagtur ab eis ubi Chritus naceretur.
5 At illi dixerunt ei: “In Bethelem Iudaeae. Sic enim scriptum
est per profhetam
6 Et tu Bethelem Terra Iudae nequaquam minima es in
principibus udae ex te enim exiet dux.Ex te enim exiet dux, qui
reget populum meum Israel
7 Tunc Herodes clam vocatis magis, diligenter didicit ab eis
tempos stellae quae apparuit eis,
8 et mittens illos in Bethleem dixit Ite et interrogae diligenter
de puero et cum inveneritis renunciate mihi, ut et ego veniens
adorem eum.
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9. Qui cum audisssent regen abierunt. Et ecce stella quam
viderant in oriente antecedebat, eos, usque dum veniens staret
supra ubi era puer.
10 Videntes autem stellam graviusi sunt gaudio magnos valde.
11 Et intrantes dommun viderunt puerum cum Maria Mater eius
et procidentes adoraverunt eum, et apertis thesaurum suis,
obtelerunt ei munera aurum et thus et myrrham.
Et reponso accepto in somnis, ne redirent ad Herodem, per
aliam viam reversi sunt in regiones suam
1 Quan Jesús va néixer, però, al Beethlem en els dies del rei
Herodes, vet aquí que uns mags van venir des de l'orient a
Jerusalem,
2 dient: "On és el que ha nascut com Rei dels Jueus. Hem vist
l'arribada de l'estrella de l'est, i Venim a adorar-lo.
3 Quan va sentir aquestes paraules el rei Herodes, es va torbar,
i tota Jerusalem amb ell,
4 i congregant a tots els prínceps dels sacerdots i dels escribes
del poble, a ells els sol·licitava aclarir on havia nascut el Crist.
5 I ells li van dir: "a Betlem, de Judea. Així està escrit pel
profeta.
6 I tu, Betlem, terra de Judà, no ets la més petita entre les
terres dels prínceps dels judeus, ja que de tu sortirà el cap, de
tu sortirà un Governador, que pasturarà el meu poble d'Israel.
7 Llavors Herodes, cridant en secret als mags, va indagar d'ells
diligentment el temps de l'aparició de l'estrella,
8 i enviant-los a Betlem, va dir: Aneu allà i quan el trobeu , feum'ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo.
!58

9. Quan van haver escoltat al Rei, van marxar. I vet aquí que
l'estrella que havien vist a l'orient anava davant d'ells, fins que
arribant a un lloc, es va detenir sobre on era el nen.
10 Llavors veient l'estrella, s'alegraren amb molt gran goig.
11 I quan van arribar, van veure el nen amb la seva mare
Maria, a la casa, es prostraren a terra, el van adorar, i obrint els
seus tresors, li van ofrenar regals d'or, encens i mirra. I després
d'haver rebut una resposta en el somni que no tornessin a
Herodes, van tornar a les seves regions, per un altre camí,
EXPLICACIONS SOBRE LA VISITA DELS REIS MAGS.
Els Reis Mags, visiten una Reina, asseguda en el seu tron, amb
majestat, mostrant al seu fill, el Príncep. Això és l'única cosa
lògica, no té cap sentit que a aquesta dona la seguim confonent
amb la mare de Jesús.
Esta dona és Maria de Magdala.
A aquesta pintura el simbolisme que se'ns transmet és
impressionant i demolidor, no només ens mostra a la “Senyora”
com a “Reina” sinó que a més ens la presenta amb els atributs
de Pere, amb la Tiara del Pontífex, i l’angelet de la dreta, porta
el llibre que diu ben escrit que aquest llibre és la "Generació de
Crist". Més clar impossible.
Magdalena, mare de la descendència del Crist.
Magdalena, Cap i Pontífex del Crist.
Per si faltava alguna declaració mes, doncs, en aquesta pintura,
el simbolisme és terrible, doncs, encara és més contundent el
missatge, ja que és el mateix Jesús Ressuscitat, amb els
senyals de la crucifixió, qui de manera explicita i manifesta,
mostra “qui” és la vídua endolada, la Magdalena, que és la que
dirigirà als seus seguidors i orientarà els seus passos. La mà del
Jesús, amb el dit índex fa l'assenyalament, tan típic en tants
quadres de Leonardo da Vinci. La assenyala com a la seva
seguidora.
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Aquí, en aquest quadre, se'ns presenta una altra evidència,
impossible de no veure. La dona està de dol, quan rep l'adoració
dels Reis Mags.

El pintor del Bosco, que signava alguns quadres com "BOSCH",
també ens mostra a la Senyora vestida de dol.
No cal que relati res més del que diuen els evangelis sobre
aquest fet, ja que imagino que qualsevol lector els haurà llegit
més d'una vegada.
És infinitament més il·lustratiu el fet d'haver pogut interpretar
adequadament els simbolismes d'aquests quadres, que tan a les
clares, ens deixen bocabadats.
Després d'haver llegit i entès aquestes coses i d'haver pogut
interpretar bé aquests fets, ja res no podrà continuar essent
com abans.
Mai més no podrem llegir els evangelis de la mateixa manera.
Mai més no podrem anar a missa de la mateixa manera. Mai
més no podrem escoltar a cap Papa, ni a cap Bisbe, ni a cap
Capellà, com ho havíem fet abans. MAI MÉS ... MAI MÉS ...
LA REINA DE TOTS ELS SANTS. ENVOLTADA DE TOTS ELS SEUS
SANTS.
MARIA DE MAGDALA, REINA, TRON, CORONA CEPTRE DE
COMANDAMENT, I UNA ALTRA CORONA EN LA SEVA MÀ PER EL
SEU ESPÒS. UN ANGELET LI PUJA UNA CORONA PER A LA SEVA
FILLA.
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ANEM A PARLAR D'UNA ALTRA REINA DE LES TERRES
CATALANES.

!

GALA PLACÍDIA.

Aelia Gal·la Placídia va ser una princesa romana, filla de
l'emperador Teodosi i de la seva segona esposa Gala. Era, per
tant, germanastra dels emperadors Honori i Arcadi. Va ser
coneguda com la Placídia o Gal·la Placídia.
Gal·la Placídia va néixer cap a l'any 389 (entre 388 i 393). En
morir el seu pare, L'Emperador, Gal·la Placídia va romandre a
Roma amb la seva tia Constança, filla de l'Emperador Constanci
II i esposa de l'Emperador Gracià.
El 408 estava a Roma i va ser acusada de participar en la mort
de Serena, vídua de Estilicó, i acusada de mantenir
correspondència amb el Rei de Barcelona Alaric I, que assetjava
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la Ciutat Eterna, per la qual cosa cal suposar que sí que va tenir
aquesta influència.
L'any 410, Alaric Rei de Barcelona, ataca la ciutat de Roma i a
més de les enormes riqueses que aconsegueix endur-se,
recupera, també, les riqueses que els emperadors romans
s'havien emportat de Barcelona. Es diu que eren els tresors del
Rei David i del Rei Salomó.
Alaric se endur amb ell a Gal·la Placídia, que tot just té 20 anys.
E x p l i q u e n a l g u n s h i s t o r i a d o r s q u e va s e r e l l a q u i ,
voluntàriament, va voler anar amb Alaric, perquè sempre es va
dir, que va ser tractada molt respectuosament. Expliquen que
s'havien conegut en una de les diverses incursions que El Rei de
Barcelona feia pel nord de la Península Itàlica, perseguint als
romans que havien ocupat les terres de Barcelona.
Quan el Rei Alaric I va morir, el va succeir el seu cunyat Ataúlfo.
El patrici Constanci (qui després va ser Emperador a Roma amb
el nom de Constanci III) va demanar el alliberament de Gal.la,
sembla que tenia la intenció de demanar-la en matrimoni, però
el nou Rei de Barcelona, Ataülf, va evitar el compromís i al
gener de 414 es va casar ell mateix amb Gal·la Placídia.
Les negociacions per al seu alliberament s'allarguen i entre Gala
i el Rei de Barcelona, neix l’amor. Barcelona era una gran
potència militar en aquests moments, i venç i derrota els
romans fins a Roma.
I d'aquesta manera, va convertir a Gal.la Placídia, de nou, en
Reina de Barcelona. Segons el historiador Jornandes, es diu que
es van casar al "Fòrum Livi", prop de Ravenna i segons
Olimpiodoro de Tebes i Idac, resultaria que es van casar a
Narbona...
La cerimònia del casament, també tenia motivacions polítiques,
ja que s'esperava aconseguir una aliança entre catalans i
romans, per aconseguir que Ataülf fos nomenat Emperador de
la Catalàunica Romana.
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Tots els historiadors estan d'acord a afirmar que entre la parella
hi va haver un romanç d'amor autèntic.
Després de casar-se es van retirar a Barcelona, fugint de les
tropes del Patrici Constanci.
El Rei de Barcelona Ataülf va tractar d'establir una aliança amb
Honori, però no ho va aconseguir per l'oposició de Constanci.
Amb Ataülf, Gal·la Placídia va tenir un fill, Teodosi, que va morir
al cap d'uns mesos i va ser enterrat a Barcelona; però al cap
d'uns pocs anys, el cos va ser exhumat i enterrat de nou en el
Mausoleu Imperial de la Basílica de Sant Pere, al Vaticà, a
Roma. Tremenda importància, per ser enterrats en lloc tan regi.
Ataülf, rei de Barcelona, és assassinat. Després, en les últimes
voluntats s'encarregava al seu germà que tornés Gal·la Placídia
a Honori.
Els conflictes entre els aspirants al tron de Barcelona, van
impedir tornar a Gala a Roma, i no va ser fins després del
regnat breu de Sigeric que el següent rei Walia la va poder
tornar, cobrant com a recompensa unes 600.000 mesures de
blat.
Honori la va casar l'1 de gener de 417, contra la seva voluntat,
amb Constanci, amb qui va tenir una filla (Justa Grata Honoria)
i un fill: el futur Emperador de Roma anomenat: Valentinià III.
Honori va declarar "August" a Constanci (III), Gal·la Placídia,
també, va rebre el títol de "Augusta", i el jove Valentinià va
rebre el títol de "nobilissimus", equivalent a successor al tron.
Primer hi va haver una molt bona relació entre Honori i Placídia,
però després va derivar en enemistat i odi.
Els respectius partidaris de cadascun van provocar tumults a
Ravenna, on els soldats catalans, que havien acompanyat la
seva Reina des de Barcelona, afavorien en tot moment, de
forma fera i valent a la vídua del seu antic Rei, i va ser acusada
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Gala d'haver conspirat contra el seu germanastre en
connivència amb els soldats de Barcelona.
Finalment, Gal·la Placídia i el seu fill van haver de fugir cap a
Constantinopla, on regnava Teodosi II. Oncle carnal de Gala.
Els fets de la mort de Honori i la usurpació de Joan van fer
decidir a Teodosi que havia d'ajudar la Placídia, a qui va
autoritzar, des d'aquell mateix moment, a reassumir el títol de
"Augusta" i, a Valentinià, el de "nobilissimus", i van ser enviats
a Itàlia, amb un fort exèrcit dirigit per Ardaburi, Aspar i
Candida.
Joan va ser capturat i executat i Valentinià va ser declarat
"August", quedant el govern de l'Imperi Romà d'Occident, en
mans de la seva mare, Gal.la Placídia, ja que ell era molt jove.
O sigui, que Gal.la Placídia, Reina de Barcelona, es realment La
Emperadora de Roma en qualitat de regent.

!
¿Per què aquesta Reina de Barcelona, que es filla d'un
Emperador de Roma, i mare d'un altre Emperador de Roma, que
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posa a un Papa de l'Església de Roma al Vaticà, es fa construir
una església, per a ella sola, sota la advocació de Joan Baptista,
amb els símbols característics, de la creu llarga i el xai, que són
els mateixos que després la Catòlica Església es va apropiar per
donar-los a Jesús ...???

!
A les monedes de Gal·la Placídia, es veu la creu llarga, que era
símbol de Joan Baptista.
A la part esquerra del mosaic es veuen els penjolls de raïm,
(Terra de NOE) i la sepultura de la Maria de Magdala, Reina com
ella, i precursora seva en les tasques de dirigir el Nou Món, amb
el nou Evangeli: "les paraules del Baptista ".

"" ET IN ARCADIA EGO "". Aquesta és la inscripció que es
llegeix a la tomba, alguns interpreten que vol dir que aquí, en
aquest lloc de l'Arcàdia, estic enterrat, que sóc aquí. Se suposa
que Jesús i potser també, Maria de Magdala hi eren enterrats.
Estarem parlant de la mateixa i única tomba que suposadament
va rebre els cossos dels dos reis, MARIA LA MAGDALENA I EL
SEU MARIT JESÚS.
Serviria només per despistar als perseguidors, o ¿¿¿realment,
van ser enterrats allà???

”Traditio legis”, Nàpols segle V. Mosaic en Ravenna, segle V, Dc.
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El mateix arbre, el “margalló”, la mateixa tradició, els mateixos
símbols. En l'escena del Baptisme de l'esquerra, hi ha els
ornaments florals amb els penjolls de raïm, també les
magranes, que són fruites de les costes de Tarragona, que
després les van introduir per a conrear-les, a tota la
mediterrània.
El "Margalló", és una planta molt especial, és endèmica de les
terres catalanes. Va aparèixer després, també a Sicília i Nàpols.
Apareix en diversos quadres dels pintors de diverses Èpoques.
Però més pròxims estem dels temps primers, menys
manipulacions, això és evident, que aquests mosaics de haverlos realitzat al segle XVI, no haurien arribat sencers als nostres
ulls, segur que estarien destruïts, com es va destruir el sarcòfag
de la Reina Gal·la Placídia, cremant només el seu sarcòfag de
marbre, i no cremant els altres sarcòfags dels seus fills i altres
parents.
L'església que es fa construir, Gal.la, per reliquiari de les seves
creences i de les seves savieses, no la dedica a Jesús, no.
La dedica a Sant Joan Baptista. I el representa amb els símbols
del Baptista és a dir, la creu llarga, i els corderets.
I l'altra la dedica a la Santa Creu. Curiosament, un altre símbol,
també portat des de Barcelona, el seu antic Regne, IberHebreu.
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¿Per què només es va cremar l'interior d'un sol
sarcòfag?.
El Mausoleu de Gal·la Placídia a Ravenna (Itàlia) és un
famós enterrament monumental de la filla de
l'Emperador, de la mare de l'Emperador, germanastra de
l'Emperador Honori.
Gal·la Placídia es fa construir per a ella mateixa, prop de
l'any 425 una església i un mausoleu. El mausoleu està
considerat una de les vuit estructures de Ravenna
inscrites a la llista del Patrimoni de la Humanitat el 1996.
Més que per la seva arquitectura, aquest monument és
mundialment famós pels seus sumptuosos mosaics, els
més antics de la ciutat i dels més antics de la humanitat
en els temes dels Reis Mags, que els identifica com
IBERS, més concretament de les terres de les barretines
vermelles, és a dir les terres catalanes, de la capital
Barcelona ella en va ser la Reina, durant bastants anys
abans de tornar a Roma.
Aquestes representacions, els mosaics, marquen una
època absolutament única i irrepetible, en la història...
No han estat manipulats ni canviats.
Com han assenyalat els experts de la UNESCO, "és el més
antic i millor conservat de tots els monuments amb
m os a i c s i , a l a v e g a d a , u n d e l s m é s p e r f e c te s
artísticament».
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LEONARDO DA VINCI, SEGLE XV.
Els mateixos símbols. I a més, uns altres com les "araucàries",
arbres de Amèrica Austral. Leonardo Da Vinci els pinta, gairebé
uns 50 anys abans de descobrir-los, oficialment, a les terres
australs de Amèrica.
¿On estaven aquests arbres perquè els poguessin copiar a les
seves pintures?
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Vista general del mosaic d'estil bizantí a l'església de Sant
Apol·linar, a Ravenna. Segle V, Dc. Escena dels REIS MAGS. Les
esglésies de Sant Apol·linar Nou, Sant Apol·linar in Classe i Sant
Vital; els baptisteris dels arrians i dels ortodoxos i el mausoleu
de Gal·la Placídia són els conjunts més representatius d'aquest
art de mosaics, que tan bé caracteritza la realitat política i
religiosa de l'imperi a la seva capital italiana: Ravenna. Molt va
destacar durant els segles, IV-- V, de la nostra era.

!

Hauria de ser molt important el tema dels Reis Mags, ja que es
repeteix tant en els mosaics de la paret com a les urnes
sepulcrals.
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Les evidències són realment sorprenents, el Rei Balthasar no és
negre, ja que no tindria cap sentit, en aquells anys, que ho fos.
Podem assenyalar alguns detalls curiosos, per exemple: on és el
rei negre Baltasar? Doncs és el de l'esquerra (té el nom
damunt) i és blanc i amb barba fosca. Cal tenir en compte que
la llegenda dels reis mags no té rigor històric (encara que
s'assegura que les seves relíquies són a la catedral de Colònia) i
per això en aquest mosaic apareix amb una raça que no és la
tradicional.
Això ens indica que les tradicions posteriors al segle V, Dc. han
canviat les tradicions originals, potser, amb la insana intenció de
canviar la veritat inicial.
El paisatge és impressionant en tots els seus detalls: plantes
variades, palmes catalanes, anomenades "" MARGALLO "", amb
els seus dàtils especials, tal com els que pinta Leonardo da Vinci
en els seus quadres, tant al del baptisme de Jesús com als
altres, al costat de les muntanyes de Montserrat, floretes, de
tres fulletes, lis, gespa.
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Els tres Reis Mags no porten corones, sinó una original
""Barretina Vermella Catalana"", no són gorres dels frigis, als
frigis els hi deurien portar els soldats des de Iberia.
L'or, l'encens i la mirra són portats en grans recipients, a l'estil
de la ceràmica catalana. Encara avui en dia, en moltes cases es
conserven dissenys molt similars.
I des que el Papa de Roma Benet XVI, confirma per escrit que
els Reis Mags venien del Regne de Tartesi-Tortosa, ja que no cal
interpretar massa coses més.
No podem pensar, de cap de les maneres, que aquestes coses
estan posades aquí, en aquesta església de Ravenna, des del
segle V, per una casualitat, o per un atzar.
Gal·la Placídia era en aquell moment, una de les dones més
sàvies i poderoses de la terra, no era una desconeixedora dels
misteris ni del cristianisme, ni d'altres religions, ja que
convivien amb moltes professions religioses, ni l'Imperi Romà,
ella posava Papes a Roma i posava Emperadors a Bizanci i
també a Roma.
No era, en absolut, un desconeixedora de la realitat catalana, ja
que tota la seva vida va estar envoltada dels catalans, els seus
soldats de confiança sempre van ser els soldats que va endurse, des del seu Regne de Barcelona.
Encara que alguns historiadors vulguin disfressar els fets no es
pot canviar la realitat, Gal·la Placídia Reina de Barcelona, Reina
dels catalans, a "Les Terres Catalàuniques", a les terres iberescatalanes.
La llengua-occitana era la que es parlava al nord dels Pirineus,
així ho reconeixen tots els historiadors, que desconeixen que és
català. Els historiadors més moderns que saben que l'occità i el
català són la mateixa llengua, doncs ja pensen diferent, i
intenten dir que el català no existeix.
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La Reina de Barcelona, evidentment, parlava occità-català.
Molts afirmen que a Barcelona va conèixer als veritables
cristians, que eren els precursors dels posteriors càtarscatalans.
Seria com un paral·lelisme a la matança dels sants innocents,
doncs l'Emperador de Roma, ressentit perquè Gala no vol casarse amb el seu fill, carrega contra el seu marit, Estellicó, qui
juntament amb Gala havia intentat donar un cop d'estat, mata
Estellicó i al seu fill i a tots els que els hi donaven suport i
anaven amb ells.
Aquesta matança va ser terrible, van morir milers de persones,
nens sobretot. Va fer perseguir per moltes terres itàliques a
quants havien ajudat o havien facilitat suport a Gala i el seu
Estellicó, les ordres eren terribles: matar els pares però
sobretot als fills de tots ells, per no deixar homes vius que
poguessin venjar als seus pares.
Els pocs que van poder sobreviure, van decidir fugir,
desesperadament, a les terres del Rei Alaric I, rei dels catalans,
a Barcelona. Això lliga encara més que mai, els fets del Reis
Mags a Barcelona. Regne de TARTESSI.
Aquesta va ser la matança dels nens innocents, probablement,
la única que es relaciona als evangelis, seria molt lògic que,
precisament Ravenna, sigui l'únic lloc del món antic on es
recorda ""Els Reis Mags"", on els representen com un record
dels Reis de Barcelona, que van acollir la Gala i els seus
partidaris. Després de la terrible matança dels infants
innocents.
Per Gal·la Placídia, Barcelona va ser la seva particular "fugida a
Egipte”.
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Allà per l'any 408, un gran exèrcit de soldats catalans, va
travessar els Alps i van arribar fins a la mateixa Muralla
Aureliana, últim bastió de les defenses de Roma.
Així, va començar un perllongat setge que duraria gairebé dos
anys i que va culminar, l'any 410, amb el saqueig de la Ciutat
Eterna, Roma.
Entre molts tresors, els catalans de Barcelona es durien la Mesa
del Rei Salomó (on se suposava que el rei havia escrit tot el
coneixement de l'univers) i el Menorah (el canelobre de set
braços, jueu), que es trobaven al Temple de la Pau.
Totes aquestes riqueses havien estat robades per "Els Romans"
anteriorment, dels palaus a BARCELONA. Com és que els
tresors del Rei Salomó, eren a Barcelona, encara ningú ho sap
explicar.
Un dia ho descobrirem, potser és, que mai van sortir de
Barcelona.
Una altra interpretació molt probable, podria ser, que aquests
esdeveniments, els de la matança dels fills menors dels enemics
de l'Emperador, foren recollits en l'únic evangeli que els recull,
curiosament SAN MATEU, que en català vol dir mà de Déu, ""
MA de DEU "" i això indicaria que algunes pàgines dels evangelis
foren escrites, de veritat, molt de temps després dels temps de
Jesús i de la Magdalena.
Vegem, doncs, el passatge de Mateu que ho relata:
«Llavors Herodes, veient-se burlat pels Mags, es va irritar en
gran manera i va manar matar tots els nens que hi havia a
Betlem i al seu territori, de dos anys en avall, segons la data
que amb diligència havia esbrinat dels Mags. Llavors es va
complir la paraula del profeta Jeremies, que diu: "Una veu
s'escolta en Rama, (Roma) plor i gran lamentació: és Raquel
que plora els seus fills, i refusa que la consolin, perquè ja no hi
són". »(Mateu, 2, 16-18.)
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D'altra banda. Rama es trobava al territori de la tribu de
Benjamí, i Belen al territori de Juda; la primera es trobava molt
al nord-oest de Jerusalem, i la segona al sud.
Hi havia, aproximadament, cinquanta quilòmetres a vol d'ocell
entre aquestes dues ciutats. A més, la profecia de Jeremies no
parlava d'una matança, sinó d'una deportació:
«Això diu Jahvè: En Rama s'ha sentit una veu, lament i plor
amarg; Raquel plora els seus fills, no es vol consolar, perquè ja
no hi són. Però així parla Jahvè: Aparta la teva veu del plor,
aparta les llàgrimes dels teus ulls, perquè hi haurà una
recompensa per a les teves penes. Ells tornaran del país
enemic. Hi ha una esperança per al teu futur. Els teus fills
tornaran als seus confins. (Jeremies, 31, 15-17.)
No és gens difícil veure les similituds, dels textos de la Bíblia, o
Antic Testament, amb els relats posteriors, de fets reals
ocorreguts a la Reina Gal·la Placídia, fugida al país enemic de
Roma, aquest és: Barcelona, des de on torna anys més tard i es
converteix en Emperadora i mare d'un nou Emperador de Roma,
en cap de la nova religió i de la nova església.
Exegetes de la Catòlica Església, reconeixen, moltes vegades,
que els evangelis van poder ser escrits molt més tard, potser,
durant el segle VI.
Les còpies més antigues que es conserven estan fetes al segle
IX.
Els textos de Nag Hammadi, diuen que son del segle V.-VI.
Els reis de Barcelona, després de tots aquests esdeveniments,
del segle IV-V, van seguir essent els Reis de Barcelona i dels
catalans, de les "TERRES CATALÀUNIQUES", fins a l'arribada
dels àrabs als començaments del any 711. amb prou feines 260
anys després dels fets de la Gal.la.

!75

No caldrà donar molt crèdit a les versions inquisitorials
castellanes en què s'afirma que aquests reis eren “Gods o
Visigots” i que vivien tots ells, únicament i exclusivament, a
Toledo.
Sabut és que, precisament al castell de la Suda, també
anomenat de Sant Joan, a la ciutat de Tortosa, es van trobar
monedes de tres dels anomenats “Reis visigots de Toledo”.
Per què serà que em sembla que Tortosa i Toledo s'assemblen
massa?. Tan mateix s’assemblen Rama i Roma.

!
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EN RAVENNA, NO HI HAN CRUCIFICATS.

!78

!
A Ravenna, no hi ha crucificats.
En tots aquests mosaics, que pel que sembla insinuen centenars
de coses, n’hi ha una, potser la més important de totes, que és
que no hi ha ni una sola imatge del Jesús, crucificat.
Si tenim en compte que Gala Placídia és filla de l'Emperador qui
estableix, definitivament, la religió cristiana com a única religió
de l'Imperi Romà, que és Reina, esposa del Rei de Barcelona,
Terra dels principals protagonistes de tota aquesta història de la
religió cristiana, apòstols, Maries, evangelistes, i altres
personatges, si tenim en compte que és la que fa pintar als Reis
Mags, amb les barretines del seu Regne de Tartessi, de les
terres de Tortosa, "barret tortosí", si se suposa que segueix les
directrius d'un Emperador anterior que va ser qui va declarar la
religió d'aquesta gent de les terres del Ebre com a religió de
l'Imperi Romà i pel que sembla, va imposar als bisbes reunits a
Nicea, al 325, que el mític Jesús hauria de ser alçat a la
categoria de fill de Déu, per tant, també Déu.
Si tenim en compte que es preocupa de repetir en els seus
mosaics tots els símbols tan reals com unes peres úniques al
món, tan úniques, que poden esdevenir un símbol inequívoc del
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origen i del lloc, i si tenim en compte que, també i va fer pintar
les úniques “palmes” de les terres catalanes anomenades
"MARGALLÓ", si tenim en compte que en els seus mosaics
repeteix senyals inconfusibles de Joan Baptista, com ho son la
creu llarga i el xai, i també el túmul de la Maria Magdalena,
doncs hi ha una cosa de la qual no es podia haver oblidat en
absolut, no, no, no,...
NO ES PODIA OBLIDAR DEL JESÚS CRUCIFICAT, SI EL
JESÚS CRUCIFICAT HAGUES EXISTIT.
No hi és, no hi ha cap crucificat a tota l'església de Ravenna,
però sí que n'hi ha al Vaticà, però a Ravenna: CAP JESÚS
CRUCIFICAT.
No sembla que el personatge: “Jesús” fos algú a tenir massa en
consideració. No en aquells moments, no en aquell lloc.
L'església de l'Emperadriu de Roma, La Emperadriu que
nomenava a dit al Papa de Roma, que feia enterrar als seus
familiars al Vaticà, per tant és, de fet, cap d'aquesta mateixa
religió i d'aquesta mateixa església, doncs be, aquesta mateixa
persona sembla que no vol que es pinti cap imatge del Jesús
crucificat.
Estem parlant dels anys 420-450, dc.
450 és l'any de la mort de Gal·la Placídia.
Tal com estan les coses es més que evident que Gal·la Placídia
va ser la successora de La Magdalena. Cap de un Regne i de
una Religió.
Tal com estan les coses es més que evident que Gal·la Placídia
va ser la successora de l’Emperador Constantí, o sigui, del
primer Papa. Cap de un Imperi i de una Religió.
Els Emperadors romans, no perseguien els antics cristians,
només perseguien als de les famílies dels Reis Jueus, o sigui als
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descendents de la casa de David, que s’atorgaven el títol de
Reis del poble Jueu.
Així que els màrtirs dels primers temps, el més segur és que ho
fossin tan sols els de la família de Maria de Magdala i de Jesús i
els familiars més afins, com els de Joan El Baptista.
Repeteixo que els romans no mataven als predicadors, ni als
sacerdots del temple, ni als escribes, ni als fariseus, no, els
romans només mataven
als malfactors, assassins, i
conspiradors contra L'Emperador.
Així que si el que va passar va ser que sí que els van perseguir i
els van matar amb mort de creu, és ben bé, perquè eren
assassins, perquè
mataven gent i reclamaven el poder
temporal sobre les terres del Regne d'Israel, les terres del poble
Hebreu.
No hi han esglésies dedicades a Jesús en aquells temps, i ni tan
sols la mateixa Església Catòlica s'ha preocupat massa, en els
temps posteriors, d'aquest detall, totes les ermites, totes les
esglésies, totes les catedrals estan dedicades a la dona: a
Maria, però a Maria Magdalena.
Mai ningú, en aquell temps, parlava ni considerava per a res a
la Maria mare del Jesús, es més els evangelis deixen molt clar
que la mare de Jesús, no sols no creia amb la missió del seu fill,
si no que el tenia per un boix que es tenia que recloure.
Però l'església és poderosa, canvia totes les prioritats, canvia
tots els noms originals i els hi confereix i els hi dóna un altre
sentit, absolutament masculí, per a poder perpetuar el poder.
L'església sempre aconsegueix allò que vol, sempre fa de tal
manera, que passi el que passi al mon, sempre tot és de Déu.
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Així, que la gent pot creure en allò que li doni la gana, mentre
ells, els poderosos de la Església tinguin el poder de la salvació i
la gent ho segueixi creen: que adorin a qui vulguin, amb el nom
que vulguin.
Ells només necessiten el poder, tenint el poder les demés coses
ja s'arreglaran quan convingui o si no, doncs, sendes
excomunions i tot al seu lloc una altra vegada.
Si cal matar es mata, si cal corrompre es corromp a tots els reis
i prínceps del món, ells tenen el poder de la divinitat, que mes
els dóna allò que faci la gent.
Que volen creure en mil verges, doncs l'església els deixa que
creguin en mil verges, totes diferents i enfrontades pels
miracles que cada una fa als seus i que no fa ni farà mai als
altres.
Que uns altres la volen nomenar a aquesta suposada verge i
mare, patrona dels que van matar als seus fills, doncs que ho
facin, i si es senten protegits per ella, doncs que segueixin
pagant les seves almoines i els seus diners a l'església de
Roma.
Cada un pot fer allò que vulgui, mentre no deixi de contribuir a
la seva edificació econòmica, en estes coses són molt liberals
els del Papat o Cúria.
Amb diners, et fem sant a qui tu vulguis, quants més sants,
molt millor, tots més contents, tots més feliços, y L’Església
tindrà més fidels.

!82

ALGUNES OBSERVACIONS SOBRE LA VIDA ANTIGA A
PALESTINA.
Algunes rares vegades passa que una notícia que apareix en
algun diari o revista científica et crida poderosament l'atenció,
com el dels Papes de Roma i els Reis Mags, o la vida i mort de
Sant Pau a Tarragona, i no a Roma, ni a Bizanci.
Aquesta és una d'elles, Shlomo SAND és un historiador i
catedràtic d'Història Europea a la Universitat de Tel Aviv. El
mateix diu que està molt sorprès del que està passant després
de posar a la venda el seu últim llibre de recerca acadèmica.
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SHLOMO SAND
Porta unes 19 setmanes en el hit de vendes, a Israel. L'èxit li ha
tocat a aquest professor d'una manera forta, ja que el seu llibre
posa el dit en una nafra molt forta i molt delicada: "El tabú més
important per a Israel." "EL ÈXODE".
Entre altres afirmacions, una de les més xocants és la que
segueix, que els jueus mai van ser expulsats de les terres
originals, i que els jueus actuals no tenen cap connexió amb els
antics jueus de fa 2000 anys. I que l'única solució per a la
problemàtica actual seria l'abolició de l'estat d'Israel.
A França estan per la tercera edició d'aquest llibre. A més està
sent traduït a una dotzena d'idiomes.
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Llavors, tothom es qüestionarà una pregunta òbvia: Quan i com
es va formar o inventar el poble jueu?
L'autor Shlomo SAND, té por que quan aparegui el seu llibre als
Estats Units d'Amèrica, s'armi una revolada molt considerable,
ja que allà aquesta qüestió serà molt candent. De moment, a
Israel hi ha una calma serena, algú fins i tot ho ha qualificat
com un llibre fantàstic i un autèntic desafiament.
Diu l'autor que fa uns 19 anys que tenia pensat escriure aquest
llibre, però que ha esperat a tenir la Càtedra d'història en
propietat, per a atrevir-se a publicar-ho.
Sand, diu que els jueus són jueus, principalment, perquè
practiquen una religió comuna, afirma que els sionistes van
començar al segle XX a difondre i crear una història nacional en
la qual havien inventat que el poble jueu existia a part de la
seva religió. També van crear la moderna idea sionista de
pelegrinar un cop a la vida a Israel, que provoca, anualment,
onades de gent de tot el món.
Afirma, també l'autor, que els sionistes han canviat el concepte
de la ciutat de Jerusalem. Afirma que durant més de 2000 anys,
els jueus han viscut aliens i allunyats dels llocs anomenats
sagrats.
Això també li ha passat a l'Església Catòlica. Que també es va
oblidar 1000 anys de la Terra Santa.
Poc importants serien aquests llocs tan sagrats, per al poble
jueu i per a l'Església Catòlica. Precisament la sorpresa la va
tenir quan es posa a investigar sobre els temes bíblics,
arqueològicament, parlant.
Se'ns havia fet pensar que el poble jueu havia estat un poble
oprimit i obligat a sortir de la seva terra, patint un terrible i
inhumà desterrament, "L'Èxode", per culpa de l'Imperi Romà,
allà pels anys 70 Dc. Doncs bé, resulta que descobreix SAND,
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que els supòsits Regnes de David i Salomó eren una pura
invenció, o millor, una bonica llegenda.
I el mateix és, diu SAND, en investigar l'exili ... No hi ha cap
Èxode o exili, documentat.
Però, sens dubte, és imprescindible explicar-ho com real,
perquè la força del sionisme prengui cos i sigui acceptat per la
gent. Per alimentar la "judeidad".
Afirma, també, SAND, que quan va intentar trobar llibres i
documents d'aquesta tremenda operació de l'exili, el resultat va
ser que no hi ha llibres, res de res, no hi ha documents sobre
aquest tema, res no en parla de l'exili.
Llavors, serà que els Romans no van exiliar a ningú, es comprèn
que els israelites eren en la seva gran majoria camperols, petits
ramaders i que no ho tenien gens fàcil per desplaçar-se a cap
lloc una mica allunyat de on eren.
Pensa SAND, que aquests mites estaven, en certa manera,
condicionats, igual que van fer els cristians, per a la captació
d'adeptes a la seva religió. Total, que assistim a un muntatge de
necessitats de justificacions.
Llavors si no van sortir d'Israel, no hi va haver Èxode, ni Exili.
Llavors, com és que hi ha tants jueus dispersos pel món, abans
que el modern Estat d'Israel els convidés, constantment, a
tornar?.
Potser, estem parlant de un altre lloc i de un altre temps.
Els jueus van viatjar a altres zones a la recerca de nous
prosèlits, particularment el Iemen i entre les tribus dels Bereber
del nord d'Àfrica. Passant els anys els habitants del regne de
Kazar, situat en una de les Repúbliques russes, es van convertir
massivament al judaisme i aquí va néixer el judaisme d '"Els
asquenasites". De l'Europa Central.
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I si els jueus no es van moure de on eren, i si l'única sortida la
van fer al Iemen i a Rússia, doncs, quan van venir a aquestes
terres tan nostres i tan hebrees?
Pot passar com amb els néts de Noé, que després de diluvi, van
ser els que van reconstruir el món des de Iberia-Tortosa, però
també sembla que estaven més lluny encara que els jueus de
Rússia.
Seguiré pensant que els hebreus d'aquí, mai van venir d'allà,
sinó que més aviat mai es van moure d'aquestes terres del
Ebre.
Molt probablement, els apòstols i els jueus hebreus de les
nostres terres del Ebre, igual que els d'allà, no es van mudar a
cap lloc. En aquells temps eren molt difícils aquests moviments
de pobles sencers. El més lògic és pensar que els pobles
evolucionaven en els llocs on estaven cada un.
Sembla que a les universitats d'Israel, no s'ensenya aquesta
història del poble jueu, diu que hi ha dues assignatures
d'història, l'europea i l'altra. Diu que la història que s'ensenya a
les escoles no té molt aguant, és com un "castell de cartes".
Polítics de renom com el mateix David Ben Gurion, primer
ministre israelià, també era del pensament que els descendents
dels primitius jueus eren els palestins actuals.
No dubtaven en afirmar, a més, que, segurament, tots els jueus
de la zona s'haurien convertit al Islam, això explicaria el poc
interès per uns llocs, teòricament, tan sagrats, però totalment
oblidats.
A partir d'aquest llibre, és evident, que es van obrir múltiples
especulacions.
Què serà veritat, llavors, de tots els textos bíblics?
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Hi haurà, llavors, que buscar en un altre lloc tots aquells fets
que s'expliquen als llibres.
Quants pobles hebreus pot haver-hi al món?
Quants rius HEBRE - EBRO coneixem a tot el món per poder
donar-li aquest exacte nom al poble que habita les seves ribes?.
Si el poble jueu a la vora del riu Jordà, no respon, pel que
sembla, històricament parlant, a les descripcions de la Bíblia,
doncs ja serà hora de que anem a buscar a les ribes del riu
Ebre, que si ens permetrà donar-li l'exacte nom de "HEBREU".
Comença una nova història, una nova manera d'entendre les
coses dels pobles.
Estem al portal, segurament, dels majors descobriments dels
últims anys:
L'AUTÈNTIC POBLE HEBREU DE LA BÍBLIA.

UNS EVANGELIS, ORIGINALS, TROBATS
L'ANY 2000.

Cada dia que passa un descobreix més i més coses sorprenents,
que li deixen els ànims emocionats.
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Es descobreixen llibres, es descobreixen esglésies, es
redescobreixen pintures, es descobreixen artistes que abans no
deien res a ningú i ara, després d'haver estat interpretats
alguns dels seus quadres, doncs ara es
que cobren,
sobtadament, una importància cabdal.
Això els hi ha passat a aquests textos d'una Bíblia antiga. I
encara que no és dels primers temps, sembla ser del segle VVI, Dc., ja que té aspecte de ser autèntica, dels pocs originals
que hi ha.

Sempre caldrà esperar que alguns experts es pronunciïn sobre
la seva autenticitat
Bé doncs sembla ser que tenim una Bíblia amb més de 1.500
anys, que va ser trobada a Turquia i com és de suposar no li
haurà fet molta gràcia al Vaticà.
I és perquè en aquesta Bíblia s'ha trobat l'Evangeli de Bernabé,
que va ser un dels deixebles de Crist, que van viatjar amb
l'apòstol Pau, és a dir que va estar per les terres de Tarragona,
que era on vivia Sant Pau, en aquest evangeli de Bernabé, es
manté una tradició de Jesús Crist similar a la del Islam. O Sigui
que Jesús no va morir a la creu, es diu que els jueus
aconseguirien enganyar als romans i pel que sembla a tot el
mon.
Es diu que el llibre ha estat descobert l'any 2000 i ha estat
mantingut en secret al Museu Etnogràfic de Ankara.
També s'explica que el llibre, de cuir tractat i escrit en un
dialecte de l'arameu, el mateix que se suposa que era el idioma
de Jesús Crist, té pàgines negres, a causa de l'acció del temps.
Segons les notícies, els experts van avaluar el llibre i es van
assegurar de que fos original.
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Les autoritats religioses de Teheran insisteixen que el text
demostra que Jesús no va ser crucificat, que, evidentment, no
era el Fill de Déu, sinó un profeta ... També, s'esmenta a Pau,
“el impostor".
El llibre també diu que Jesús va ascendir al cel viu, sense haver
estat crucificat, i Judes Iscariot hauria estat crucificat al seu
lloc. ((((També SANT PAU, pretenia en les seves cartes que
seria portat, directament, al cel, sense passar per la mort))) ...
Parla, també sobre l'anunci que va donar Jesús de la vinguda
del Profeta Muhammad, qui fundaria el Islamisme 700 anys
després de Crist. El text preveu l'arribada d'un nou Messies
islàmic, fet que no ha succeït encara.

Això, em fa temença de que siguin uns texts força dubtosos,
perquè aquell Jesús, de cap de les maneres, podria fer de
profeta de ningú i menys encara de qui es, a hores de ara, el
contrincant mes fort de tot allò que se suposa que va fer el
mateix Jesús. Fa mal a la vista.
El Vaticà ha mostrat preocupació pel descobriment del llibre i va
demanar a les autoritats turques que experts de l'Església
Catòlica avaluïn el contingut del llibre a l'Església Catòlica.
Es creu que l'Església Catòlica al Concili de Nicea, va realitzar la
selecció dels Evangelis que formarien part de la Bíblia, suprimint
alguns, entre ells possiblement l'Evangeli de Bernabé.
També hi ha la creença que hi havia molts altres evangelis,
coneguts com Els Evangelis del Mar Mort.
Aquest contingut ha estat publicat originalment a la
Va n g u a r d i a . c o m e n l a s e g ü e n t d i r e c c i ó : h t t p : / /
www.vanguardia.com/actualidad/mundo/22578-descubrenbiblia-de-mas-de-1500-anos-que-dice-que-jesus-no-fue
crucificat.
Si està pensant en fer-ne ús, recordeu que és
!90

obligació legal citar la font i si us plau feu un enllaç cap a la
nota original de on vostè ha pres aquest contingut.
Vanguardia.com - Glavis Ramares i Cia. S.A.
Però aquest fet es coneix de fa molts i molts anys, abans que
aquest diari publiqués aquestes dades, però penso que és
correcte fer esment de les cites que no són pròpies.
Però m'hagués agradat que aquesta mateixa publicació fes
esment d'altres investigadors que, abans d'ells, ja havien
publicat investigacions precises i amb aportacions de llegendes i
tradicions antigues de memòria antiga.
També als arxius de les Catedrals de Tortosa i de Tarragona es
mantenien ancestrals tradicions que el Jesús va ser crucificat a
la ciutat de Tarragona.
També hi ha tradicions que Sant Pau vivia a les terres del Ebre,
Juntament amb Joan, Yago, Pere i Andreu, i molts més i que
després de barallar-se amb Sant Pere per temes econòmics,
decideixen anar-se’n, En Pau i la seva dona, Santa Tecla, a la
ciutat de Tarragona, que és la ciutat on hi vivia, llargues
temporades, l'Emperador de Roma i En Ponç Pilat.
Sembla que a Pau i a la seva dona els hi va anar molt bé, ja que
es quedaren a Tarragona fins a la seva mort.
Segons altres tradicions asseguren que el Segon Bisbe de
Tortosa, va ser Sant Ruf, fill del Cirineu, qui va ajudar a portar
la creu cap al calvari, però també hi ha una altra tradició que
afirma que va ser aquest personatge "El Cirineu" qui va morir al
lloc de Jesús.
Així s'explicarien, de forma completament naturals, les
aparicions posteriors a la crucifixió del mític Jesús, sense
necessitat de fer més miracles dels necessaris. Si no va morir,
podia manifestar-se viu.
Les conseqüències de que aquests fets, apuntats aquí, fossin
certs, és descomunal, doncs resultaria que ni la mort de Jesús
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seria certa ni real, ni de bon tros una redempció, ni de bon tros
tampoc, una salvació, ni res de res, i resultaria que tot aquest
mite impossible, seria un gran fiasco i un terrible muntatge.
Doncs igual o millor credibilitat han de tenir aquestes tradicions
de l'Església de Tarragona i de Tortosa que altres tradicions molt
menys clares de procedències, molt incertes i infinitament
menys arrelades a les poblacions i menys antigues en el temps.
De fet, des que El Papa Benedictus XVI, va escriure un llibre en
el qual afirmava que els Reis Mags procedien del Regne
""Tartesí-Tortosí"", i després que els teòlegs de mig món reunits
aquest any 2013 a Barcelona, traguessin un comunicat en què
afirmaven que Sant Pau va viure i va morir a Tarragona, ja que
se'ns fa molt difícil seguir creient en els mites menys certs, i en
els milers i milers de llibres que a tot el món, estan dient que
aquests fets van passar d'una altra manera.
A poc a poc, els investigadors estem veient que l'Església
Catòlica, està confirmant aquelles coses que anem demostrant i
que no poden tornar-se
enrere, sembla que només van
confirmant allò que ja hem demostrat, això indica que són
confirmacions a les nostres investigacions, com volent dir que
no ens donaran notícies, però que si les anem descobrint, a poc
a poc, també, a poc a poc, ens les aniran confirmant en
comunicats o mitjançant llibres.
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ALGUNES COSES SOBRE UN HOME, COMUNAMENT,
ANOMENAT: "" JESÚS DE NATZARET "".

Un cop han arribat fins aquí les coses, o sigui que la Maria de
Magdala, no solament no era la mare de Jesús, sinó que era la
Reina d'un Regne Iber-Hebreu, amb tot el que això comporta,
no em queda una altra que explicar qui va ser anomenat i
conegut comunament com Jesús.
Comencem pel final, se l'acusa de revolució i d'aixecaments
amb armes contra l'exèrcit i contra l'Emperador de Roma. Se li
deia "Bar Jonnas", no vol dir "fill de Jonàs" com indiquen alguns
traductors, sinó, més aviat, una altra cosa ben diferent; "Un
fora de la llei".
Això comportaria una vida al camp, fora de les ciutats, que així
ens expliquen la seva vida, cada vegada més envoltat i seguit
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per més gent, aquí seria necessària tota una intendència
pràcticament militar, ja que a vegades passaven dels 5000
persones que estaven amb ells, això és menjar, beguda i
allotjament, necessitaven ser realment Reis poderosos, amb
molts de recursos, per organitzar aquells moviments
Segons els evangelis, aquest mateix dia de les palmes, vénen
els fariseus a avisar que els romans volien matar-lo, li avisen
perquè fugi. O sigui, havia complicitats, fins i tot amb els
fariseus que no eren molt amics que diguem. Però s'entén que
prevalien els interessos col·lectius del poble jueu davant
l'enemic comú que era l'Imperi Romà.
Això ens indica segons els evangelis canònics. Que Jesús
comptava amb suports, amb els propis així com amb l'ajuda
inestimable dels que, aparentment, van quedar neutrals, com
els Escribes i fariseus.
Però el gran sacerdot Caifàs, no les tenia totes i diu aquella
famosa frase atribuïda a moltes altres persones al llarg de la
història: ¿no sabeu que és millor per a tots, que mori un sol
home pel poble, abans de que es perdi tot el poble jueu per un
home sol??? (Joan, XI, 50.)
Això defineix perfectament la situació real: que tot el poble jueu
estava en perill real de ser destruït per culpa de Jesús i dels
seus seguidors.
El IMPERI Romà, mai hagués matat Jesús per predicar unes
doctrines, per desgavellades que aquestes fossin, amb els
temes de religió eren terriblement tolerants, adoptaven tots els
Deus i totes les doctrines, però no toleraven la rebel·lió.
Això és el que Jesús els va proporcionar, la rebel·lió. Liderava la
resistència jueva, per recuperar el seu regne. El regne de la
Magdalena.
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Els romans havien deportat molta gent i inclús algun poble petit
sencer i els venien com a esclaus a causa de aquells delictes.
Quantes sorpreses ens endurem.
No podem pensar que el poble Jueu, que el segueix des de fa
força temps, havent deixat cases, pares i mares, fills i germans,
aquest mateix poble de sobte, després de haver-lo rebut a les
portes de la ciutat amb lloances i càntics de ""hosanna,
hosanna." "i només una estona després, canvia de parer i
demana la mort de Jesús, el seu líder, a qui porten seguint
diversos anys.
Haurem de tornar a llegir millor els evangelis.
A L'Imperi Romà se li acaba la paciència, això és el que sembla,
ja que si segons els evangelis estava tots els dies fent mítings,
predicant, enmig d'ells i mai el van fer pres, per què, ara, sí
voldrien fer-ho?.
Perquè el que Jesús estava proclamant ara era precisament,
prendre el seu lloc com a rei d'aquest poble jueu.
Això és el que l'Imperi Romà no podia, de cap de les maneres,
consentir. Mentre els seus predicacions eren d'estímul de les
masses, no va passar res, però quan es proclama Rei del poble
jueu en aquest moment l'Imperi ataca, i de forma demolidora.
I els grans sacerdots, segons els evangelis canònics, prefereixen
sacrificar el nou Rei abans de perdre els seus llocs de privilegi. I
si no va ser així, almenys, així ho narren.
Tampoc sembla tenir molts dubtes el motiu de la mort de Jesús,
en un rètol clavat a la creu ho deia molt clarament: "" JESUS
NATZARENUS REX JUDEORUM "" JESÚS EL NATZARÈ, REI DELS
JUEUS.
Farem una senzilla afirmació, molts que han estudiat aquests
temes de moltes disciplines, més o menys informats, resulta
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que coincideixen en l'afirmació que el poble anomenat ""
Natzaret "" no existia en els temps de Jesús.
Haurem de buscar doncs una altra explicació possible al supòsit
rètol atribuït a Pilat. Si no existia Natzaret, ja que és
absolutament impossible que ni Pilat, ni ningú dels esbirros
poguessin posar aquell rètol, amb la paraula Natzaret, ja que la
desconeixien. De cap de les maneres aquest rètol podia ser
d'aquest temps.
JOAN, 19, 19-22.
(((((("" Pilat va manar que es posés sobre la creu un
rètol en el qual estigués escrit: «Jesús de Natzaret, rei
dels jueus.» Molts dels jueus el van llegir, perquè el lloc
en què van crucificar Jesús era a prop de la ciutat. EL
rètol estava escrit en arameu, llatí i grec. No escriguis
"Rei dels jueus"-van protestar davant Pilat els grans
sacerdots jueus-. Era ell qui deia ser rei dels jueus. El
que he escrit, escrit queda, els va contestar Pilat. ""
"))))))
Va ser condemnat per ser rei dels jueus. El mateix Jesús ho
deia de si mateix.
No hi ha constància que ningú li demanés explicacions a Ponç
Pilat per aquesta crucifixió ni per cap altra.
Ordres de l'Imperi. Ningú no pot atemptar contra l'Emperador,
ni proclamar-se Rei dels jueus, davant del poble, amb un
seguici de seguidors, era atemptar contra l'Emperador... Això
significava recuperar les terres i el domini sobre la gent i les
possessions.
Massa gosadia, per l'espòs consort de Maria, Reina de Magdala.
Jesús va ser executat segons la llei romana, per proclamar-se
Rei.
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I davant Pilat, quan aquest li va preguntar: «¿Ets tu el rei
dels jueus?», Jesús respondria, amb tota claredat: «Tu ho
has dit ...» (O «Sí, teniu raó ...») (Mateu , 27,11.
En aquells dies, Jesús estava envoltat de molta gent, no estava
pas sol, i això era un perill terrible per a les autoritats romanes.
Gairebé diríem que no desitjava amagar-se, sinó que, volia o
necessitava que les coses succeïssin com estava previst, pels
dirigents d'aquell inicial regne, del qual era Rei Jesús.
Què va ser en realitat l'episodi de l'assalt als mercaders del
temple? Un robatori en grup, en un dels moments de la Pasqua,
per ser just en aquell moment quan hi havia més diners a les
caixes dels mercaders i canvistes.
La multitud que el seguia, sens dubte, havien de menjar, beure i
dormir. Moure una multitud requereix de molts diners i
infraestructures. Els encarregats de la logística, Judes i els
altres estarien implicats en aquests embulls, inevitablement.
Res no es podia fer ni planificar sense diners.
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Així ho va veure el pintor: El Grec, és Jesús qui ataca ...
pintat al any1600. Marc, XI, 15-19.
((((("" Quan van arribar a Jerusalem, Jesús va entrar al
temple i va començar a fer fora els que venien i
compraven allí. Va derrocar les taules dels canvistes i les
parades dels venedors de coloms, i va prohibir que
transportessin càrregues pel Temple.
I els ensenyava: «És que no està escrit: la meua Casa
serà anomenada Casa de pregària per a totes les
nacions? Però vosaltres l'heu convertit en una cova de
lladres...».
Quan es van assabentar els grans sacerdots i els
mestres, buscaven la forma de matar-lo, però li tenien
molta por, ja que tot el poble estava meravellat del seus
ensenyances. "")))))
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I una mica abans, deia en Lluc, 19, 11-28 ...
((((("" "Mentre la gent escoltava aquestes coses, va
afegir una paràbola, perquè estava Jesús prop de
Jerusalem i creien els seus seguidors que el Regne de
Déu apareixeria d'un moment a l'altre.
Va dir, doncs: «Un home noble va marxar a un país llunyà,
per rebre la proclamació reial i després tornar.
Va cridar a deu dels seus servents, els hi va donar deu
mines i els hi va dir: Negocieu estos diners, fins que jo
torni. '
Però aquells ciutadans li tenien odi i li van enviar una
ambaixada que deia: “No volem que aquest regni sobre
nosaltres”.
«Quan va tornar, després de rebre la dignitat reial, va fer cridar
els seus servents, aquells a qui havia donat els diners, per
saber quan havia guanyat. Es va presentar el primer d’ells i
digué: `Senyor, els teus diners n'han produït deu vegades més.
'Li va respondre: `Molt bé, servent bo!; ja que has estat fidel
en allò insignificant, doncs, pren el govern de deu ciutats. 'Va
venir el segon i digué: `Els teus diners, Senyor, n'han produït
cinc vegades. 'Va dir-li a aquest: `Tu, igualment, governa cinc
ciutats.'
«Va venir l'altre i digué:`Senyor, aquí tens els teus diners, que
he guardat embolicats en un llençol; doncs, tenia por de tu, que
ets un home sever; que prens el que no vas posar i culls collites
que no has sembrat.' I li diu: "les teves mateixes paraules et
condemno, servent dolent, sabies que jo sóc un home sever,
que prenc el que no vaig posar i cullo allò que no he sembrat,
doncs, per què no posaves els meus diners al banc? I així, en
tornar jo, els hauria cobrat amb els interessos. 'I va dir als
presents: `Preneu-li la mina i doneu-la al que ja en té deu
mines. '
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Li digueren: `Senyor, té ja deu vegades més'. `Os Dic que a
tots els que tenen,se’ls hi donarà encara més; però al qui no té,
fins allò que té li serà pres'.
«`I a aquests enemics meus, que no em volien com rei,
porteu-los aquí i mateu-los, degollant-los, davant meu'.»
I dit això, continuà fent camí endavant, pujant cap a
Jerusalem." "")))))
LLUC, 22,36
(((((("" Ara, en canvi, el que tingui un moneder amb
diners, que el porti, així mateix, el que tingui una bossa.
I el que no tingui res, doncs que es vengui el mantell i es
procuri comprar una espasa. ""))))))
MATEU, XXI, 18-21.
(((((("" Al matí d'hora, mentre tornava a la ciutat, va
tenir gana.
En veure una figuera prop del camí, s'hi va acostar, però
no va trobar més que fulles. (Doncs no era l'estació de
donar fruits). Llavors li va dir: "Mai tornaràs a donar
fruit". I la figuera es va assecar immediatament.
Quan van veure això, els deixebles van dir plens de
sorpresa: "Com és que s'ha assecat la figuera tan
sobtadament?"
Jesús els respongué: "Us asseguro que si teniu fe i no
dubteu, no només fareu allò mateix que jo acabo de fer
amb la figuera, sinó que podreu dir-li a aquesta
muntanya: "Retira't d'aquí i tira't al mar", i així ho
farà."")))))).
¿Malediccions, màgia, esoterisme?. ¿On és l'amor i la
compassió?
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MATEU, X, 11-15
(((((("" Però a qualsevol ciutat, o poble on entreu,
busqueu amb diligència qui hi sigui digne, i reposeu-hi
allí fins que deixeu aquell lloc.
I entrant a la casa, saludeu, i si la casa fos digne, la
vostra pau vindrà sobre ella; mes si no és digne, la pau
tornarà a vosaltres.
I qualsevol que no us rebi, ni senti les vostres paraules,
sortiu d'aquella casa o ciutat, i espolseu-vos la pols dels
peus.
De cert us dic, que el càstig serà més tolerable a la terra
dels de Sodoma i dels de Gomorra en el dia del judici, que
a aquella ciutat."")))))
MATEU, 25,40-43.
(((((("" I responent el Rei, els dirà: De veritat us dic que
tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més
petits, a mi m'ho fèieu.
Després dirà als de l'esquerra: Aparteu-vos de mi,
maleïts, al foc etern preparat per al diable i els seus
àngels.
Perquè tenia fam, i no em donàreu menjar; tenia set, i no
em donàreu beure; Era foraster, i no em vareu recollir;
anava despullat, i no em vareu vestir; malalt, i a la presó,
i no em vareu visitar. ""))))))
Malediccions contra pobles, camins, figueres, grups de bons i de
dolents, persones... tal semblaria que qui no pensés o no actués
segons els seus criteris o capritxos, doncs era mereixedor
d'anatema.
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Tots els evangelis de l'Església Catòlica, diuen que Jesús va ser
crucificat a la muntanya "Gòlgota", que significa calvari,
calavera, crani. Alguna tradició apuntava que en aquesta
muntanya havia estat enterrat Adam.
Aquesta tradició si que ens portaria molts misteris aquí, a casa,
si fossin certes les altres llegendes, Atlantes, Bíbliques,
hiperbòries, que asseguraven que el Déu creador va formar a
aquest primer home, ADAN, en les ribes del riu anomenat
""EVFRATA"". Per a nosaltres: "" EBRE "".
També pel que fa als llocs sagrats, no hi ha documents històrics,
ni a Jerusalem ni a Roma de les ubicacions d'aquests suposats
llocs, sants o sagrats o simplement curiosos.
Sense història, ens mourem, sempre, en les hipòtesis de molts
escriptors de llibres i d'investigadors de diferents disciplines que
intentaran trobar explicacions encertades.
JOAN, 19, 32-34
(((((("" Van venir, doncs, els soldats, i van trencar les
cames del primer, i això mateix li feren a l'altre que havia
estat crucificat amb ell. Però quan van arribar a Jesús,
com el van veure ja era mort, no li trencaren les cames.
Però un dels soldats li va obrir el pit, al costat, amb una
llança, i a l'instant en va sortir sang i aigua.""))))))
Aquesta és la suposada llança de Longinos, que obrir el costat
de Jesús, se li atribueixen poders més que miraculosos, poders
de poder canviar el destí.
Avui dia, és un símbol de la línia de sang de Jesús i de la
Magdalena, que justificaria la legitimitat de regnar en aquest
món.
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Sempre està el poder molt cap ficat en el tema dels símbols,
sembla que si no ho fessin així, no entendríem mai ni l'ànima
humana, ni la història, ni de bon tros els designis d'uns déus
llunyans i afortunadament ja molt oblidats.
Aquesta llança és gairebé, patrimoni de les famílies reials
europees, més concretament dels Merovingis, que la tenen com
a símbol real de la seva descendència, per això, ells ho afirmen
que es una possessió seva. Està en diversos llocs aquesta
llança, es mostra en diversos quadres d'alguns artistes, però hi
ha un lloc especial on també es relaciona, de manera molt
singular, a Rennes le Chateau.
Però, sorprenentment, hi ha un lloc on ningú es podria imaginar,
i allà, l'investigador José Luís Giménez, i Sergio Solsona,
descobreixen, al poble de Mosqueruela, a una ermita dedicada a
la Nostra Senyora de l'Estrella, que es una replica de la mateixa
verge de la estrella de Tortosa... Doncs be, allí hi troben una
pintura a les parets, on s'hi reprodueix l'escena del davallament
de la creu, on també hi apareix aquesta particular i mítica
llança.

!
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Tampoc hi ha llençols als quadres de les ermites de la
Magdalena. Només els símbols clàssics del Baptista ...

SOBRE LES PRIMACIES I SOBRE ELS PRIMERS PAPES.

En un altre punt de la Història també llegim:
«El tron de Sant Jaume, d'aquell que va ser el primer a rebre
del Salvador i dels apòstols l'episcopat de l'Església de
Jerusalem, i que les divines Escriptures designen normalment
com el germà de Crist, també s'ha conservat fins ara...»
Però els trons episcopals no apareixeran sota l'aspecte de
càtedres de pedra o de marbre fins que els cristians tinguin
basíliques, és a dir, fins al segle IV.
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Aquest tron, que segons l'opinió dels exegetes catòlics havia de
ser de fusta, probablement de cedre, indicaria l'autoritat de
Sant Jaume, i el "petalon" la de Joan.
En conclusió: si el segon portava el símbol de l'autoritat
espiritual, aquest "petalon" reservat als pontífexs d'Israel, el
tron de Sant Jaume representava l'autoritat temporal.
Era, doncs, un tron real, i no una càtedra que simbolitzava
l'autoritat espiritual. Així els dos poders estaven ben separats,
com en el corrent zelota analitzada abans.
Hi va haver, per tant, separació en dues autoritats a la mort de
Jesús.
D'altra banda, nombrosos passatges dels Evangelis demostren
que Jesús no havia establert cap autoritat espiritual o
dogmàtica, entre els seus germans i deixebles.
A la manera jueva, després de la mort de Jesús, espòs de la
Magdalena, el germà menor, anomenat Yago, Jaume, (Sant
Yago), seria el nou marit de la DONA-REINA: MARIA
MAGDALENA. Així doncs, Yago, Jaume seria el nou Rei dels
Jueus i el nou responsable de tot plegat, després de la mateixa
Maria de Magdala.
Referent a això citarem:
Mateu (23, 8-9),
»Però vosaltres no pretengueu que us cridin" Rabí ", perquè un
és el vostre Mestre, el Crist, i tots vosaltres sou germans. I no
anomeneu pare vostre a ningú a la terra, perquè un de sol és el
vostre Pare, el que està al cel.
Marc (10, 42-45),
Però Jesús, parlant-los, els hi va dir: -Sabeu que els que són els
governants de les nacions s'ensenyoreixen d'elles, i els seus
grans poders exerceixen sobre elles amb potestat. Però no serà
així entre vosaltres, sinó que qui vulgui fer-se gran entre
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vosaltres, serà el vostre servidor, i el que de vosaltres vulgui ser
el primer, serà servent de tots, perquè el Fill de l'home no ha
vingut a ser servit, sinó, més aviat, a servir i a donar la seva
vida per a rescatar la de tots.
Epístola als Corintis (11, 5),
Però tota dona que té el cap descobert mentre prega o
profetitza, deshonra el seu cap; perquè es fa una amb la que
està rapat. Perquè si la dona no es cobreix el cap, doncs que
també es talli els cabells; però si és deshonrós per a la dona
tallar-se el cabell, o rapar-se, que es cobreixi.
Epístola als Galateus (2,6, 11, 14),
/ Ans al contrari, com van veure que m'havia estat encomanat
l'evangeli dels no circumcidats, com a Pere el dels circumcidats.
(Doncs el que va actuar en Pere per l'apostolat de la
circumcisió, va actuar també en mi envers els gentils), I
reconeixent la gràcia que m'havia estat donada, Jaume, Pere i
Joan, que eren considerats com columnes, ens van donar a mi i
al Bernabé la dreta en senyal de companyonia, perquè nosaltres
anéssim als gentils, i ells anessin els circumcidats.

Epístola de Pere (5, 1-3).
Prego als ancians que estan entre vosaltres, jo ancià també com
ells, i testimoni dels sofriments de Crist, que sóc també
participant de la glòria que serà revelada: "Feu de pastors del
ramat de Déu que està entre vosaltres, cuidant de la gloria de
Déu, no per la força, sinó voluntàriament; no per guanys
deshonests, sinó amb magnanimitat; no com tenint senyoriu
sobre els que estan sota la vostra cura, sinó essent exemples
per al ramat ".
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Pau, en la seva Epístola als romans, saludava als nombrosos
cristians establerts a la capital de l'Imperi, ROMA, i no en fa cap
al·lusió a Pere, ni a una estada de ell, a la Ciutat Eterna.
De manera que si Pere fou allà, a Roma, ho seria de manera
accidental, i no va quedar-hi cap record, i no hi ha cap tradició
oral durant els temps apostòlics, que en faci cap menció.
Això ens confirma, cada vegada més, que Pere no va ser mai el
primer Papa, sinó que ho va ser la Magdalena, la qual va seguir
essent la Reina de aquell poble del Hebre, i després, ho seria
també el seu nou espòs, Yago, Jaume. Actualment se'l coneix
amb el nom de "SANTIAGO".
Però si contemplem que Sant Pau, l'apòstol, va viure i va morir
a Tarragona, segons han manifestat els teòlegs a Barcelona
l'estiu del 2013, doncs això vol dir que també Pere i Jaume i els
demés apòstols haurien d'estar a estes terres hebrees del riu
Hebre.
Tot començaria a encaixar, cada un al seu lloc, un lloc per a
cada un.
Un poble per a cada un, un poble per a cada evangelista, un
poble per a cada apòstol. Un poble per a cada escena dels
evangelis.
Una Reina per a cada època.
Un Rei per a cada ocasió.
PERQUÈ NO ENS FEM ALGUNES PREGUNTES.?

Perquè s'ha sentenciat a Maria Magdalena a ser la prostituta
redimida de l'Evangeli?
Quin poder tenia La Apòstol dels Apòstols, per a condicionar
l'Església de Roma a sentenciar-la com la "pecadora de tots els
vicis"?
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Per què no ha interessat mai aclarir, d'una manera definitiva la
veritable condició de Maria Magdalena?
La Llegenda del “Sant Grial”, “Sang Reial” és llegenda o és un
fet cert?
Si és un fet cert, per què ha interessat presentar-lo com a una
llegenda?
Quines proves hi ha de que la llegenda del “Sant Grial” no sigui
tal llegenda,i sí que sigui un fet més pròxim a la realitat?
On descansen actualment les restes de Maria Magdalena?
No ens ho han dit, també, tots els evangelis, que es transmeten
uns indicis de que els primers cristians consideraven una
Deessa a Maria Magdalena?
Moltes preguntes ens podríem fer per a arribar a una única i
possible conclusió: que Maria Magdalena va ser venerada com a
una Deessa, a la primitiva cristiandat.
Una gran majoria d'ermites i d'esglésies i de catedrals estan
dedicades a Maria de Magdala, la Magdalena.
Fins més enllà del segle VIII-IX, no es comencen a veure
algunes solitàries esglésies dedicades a Jesús.
Realment es per pensar-hi molt, i es digne de tota sospita, que
no hi hagi cap església dedicada a Jesús. Hom suposaria que al
Jesús dels evangelis li haurien dedicat quasi totes les esglésies
del mon sencer.
Algunes preguntes més:
bé; si a la Maria Magdalena la consideraven com una Deessa,
per què no la van difondre com a tal en la primitiva Església?
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Per què varen fastiguejar a tothom amb les difícils creences
d'aquest bon Jesús crucificat i ressuscitat, quan podien donar
culte, sense més, exclusivament, a la Maria Magdalena, si és
que era això el que va passar realment.
Tot semblaria indicar que, si aquells fets van passar així, o sigui,
que era la Magdalena la que tenia el carisma, doncs resultaria
que si no es van desenvolupar els esdeveniments d'aquesta
natural manera, és que hi hauria hagut una gran censura tant
política, com social, com cultural, però sobre tot legal, contra
aquells que volien donar culte a una Deessa.
Segurament els primers seguidors d'aquelles doctrines no serien
arrestats, ni molt menys empresonats i tampoc executats pel
sol fet de professar una fe nova, centrada en una altra persona.
Historiadors diversos dels primers temps, assenyalen a la
Magdalena, com la seguidora dels ensenyaments de Joan
Baptista, el decapitat. Per això totes les representacions de la
Magdalena són sempre amb el símbol de la calavera, el crani.
També molts dels primers Pares de l'Església, ens ensenyen a
una Magdalena, com a l’artífex i el cap més important de tot el
començament d'aquesta nova predicació, però no abunden en el
seu estatus de Reina d'un Regne Hebreu, que desitjava
conquerir-lo, al costat del seu marit, Jesús, que justament, per
aquesta raó, també, era rei dels Hebreus.
No hi ha absolutament cap dubte de que La Maria Magdalena va
ser una figura, absolutament rellevant, als primers anys
d'aquesta era nostra.
Els evangelis canònics sí que la reconeixen com a actriu
principal en les escenes de la passió i de la mort del seu espòs:
el Rei Jueu Jesús.
Però això no és allò realment tan important, si no més aviat, els
esdeveniments posteriors, que si que varen ser de cabdal
importància per entendre que li va passar a una Reina quan mor
el Rei, el seu Marit, el seu Jesús.
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Perquè és evident, que un dia va morir el seu marit anomenat
Jesús, encara que les tradicions diuen que no va ser a la creu, si
no d'una altra manera, molt més natural i normal. Encara que
per Maria fos igualment dolorosa la situació.
Possiblement aquests fets succeïssin estant ja a la zona al nord
de les muntanyes dels Pirineus, a la zona de llacs de la
Provença.
Els ortodoxos de l'Església oriental, consideren encara avui a la
Magdalena com la seguidora dels ensenyaments de Joan el
Baptista i la portadora de la mirra, i dels ungüents que servien
per a les uncions, i la tenien com a una igual als altres apòstols.
¿I si la unció dels peus de Jesús, no fos altra cosa que la unció
al seu marit per convertir-lo en Rei dels Jueus.?

!
La noblesa era de Maria de Magdala.
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En aquells temps, per ser tinguda com igual als homes, només
hi havia una manera, que ho fos realment, o sigui, que fos una
Reina de veritat, només així podia estar d'igual a igual als altres
homes, o fins i tot, per sobre d'ells com a guia i seguidora dels
ensenyaments del Baptista.
A més, a l'Església dels primers temps, tant oriental com
occidental, és honrada com a una Santa. Això és un
reconeixement implícit i explícit d'una excelsa dignitat personal.
A part de les terribles manipulacions posteriors de l'Església.
De cap de les maneres es poden associar, doncs, les imatges
d'una pecadora, a la Magdalena, però sí que es poden les d'una
Reina.
El paper prominent de Maria Magdalena en alguns escrits
gnòstics del segle II, és clar i manifest. S'esmenten les disputes
entre Pere i Maria, per certes supremacies i directrius,
segurament després de la mort de Jesús, ja que seria
impensable que aquestes disputes poguessin succeir en vida de
Jesús.
Una part dels historiadors de Maria Magdalena afirma que va
acabar la seva vida a La Provença, al nord dels Pirineus. Bastant
a prop de casa seva. La tradició catòlica la situa allà, i l'acredita
com a una evangelitzadora de la gent d'aquella zona. La tradició
oriental, per la seva banda afirma que va ser a Efeso on hi va
estar i que hi va evangelitzar al costat de Sant Joan Baptista.
Aquesta segona versió és massa conservadora, massa
impossible, perquè si resulta que tots, Pere, Pau, Jaume,
Andreu, tots, estaven per les terres de la ciutat de l'Emperador
de Roma anomenada Tarragona, doncs, no era lògic pensar en
tants viatges a terres llunyanes del seu Regne.
Les aproximacions a la figura de la Maria Magdalena, per part
de molts investigadors encara pateixen una deformació que
s'arrossega des de fa massa temps, és la mania de englobar-ho
tot, sota un únic prisma: el de l'Església Catòlica.
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Molts autors estan massa capficats en el mateix: supeditar la
figura de la dona Magdalena sota el poderós influx del home
Jesús, quan és ja massa evident que no van ser així les coses.
Per això mateix, cal canviar els paradigmes, no és el Jesús el
MESSIES, no, només és l'espòs, encara que per ser l'espòs de la
Reina, s'hagi convertit en Rei, i com a bon Rei, d'aquells temps,
era també el cap de l'organització religiosa, tal com uns anys
més tard farà també l'Emperador de Roma: CONSTANTÍ, EL
GRAN.
Molts historiadors ens han dit que, abans que Constantí portés a
terme la seva perversa gesta en 325 Dc., al Concili de Nicea, els
cristians de qualsevol lloc creien que Jesús era un «home
mortal».
Però, si no es va proclamar la divinitat de Jesús fins al 325 DC,
a qui es tenia com a cap de la nova religió?
Entre els anomenats pares de l'Església dels primers temps,
està Hipòlit, qui escrivia a Roma al segle II, i començaments del
III, i hi descriu a Maria Magdalena com a una “Nova Eva”, la
fidelitat dels texts contrastava amb el pecat d'Eva al Jardí de
l'Edèn, (una imatge emprada també, per l'Església Catòlica, i
dedicada, erròniament per Maria, la Mare de Jesús).
Igualment anomenen a Maria «Apòstol d'apòstols». Sant
Ambròs i Sant Agustí, que escriuen aproximadament un segle
més tard, es refereixen també a Maria Magdalena com "La Nova
Eva".
No deixa de deixar-nos perplexos que sigui així, en aquells
primers temps i que poc després s'inverteixin absolutament els
papers.
Hem dit, diverses vegades, que els Emperadors Romans no
mataven a ningú, ni martiritzaven a ningú, per adorar a ningú,
ni per practicar cap religió. Roma no matava predicadors de
Déus nous, sinó que els acollia i adoptava aquells nous Déus.
Així que Maria de Magdala i Jesús havien de ser un altra cosa
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ben diferent que uns simples predicadors d'una nova o vella
religió.
Eren els Reis dels jueus que reclamaven el seu Regne, a
l'Emperador de Roma, i que havien organitzat una entrada
triomfal a Jerusalem, el dijous per prendre possessió del seu
Regne.
Això sí que hagués estat un autèntic motiu per condemnar-los a
morir a
la creu, reservada als traïdors a l'Emperador, als
malfactors i als assassins.
Hi ha dues maneres de fer la història: entendre els llibres i els
textos i tractar d'interpretar-los fent suposicions i novel·les
atractives per als lectors, i una altra manera és: comprendre a
la persona, intentar posar-se en el seu lloc, unir-se místicament
a ella i comprendre a la persona tal com hauria de ser, no com
ens agradaria que hagués estat.
És evident que pensar en Maria de Magdala com la figura que,
veritablement, és la més important en aquesta història és força
més arriscada que la de dir que era una prostituta.
Però si resulta que és veritat, segons molts indicis, quadres,
tradicions, llegendes, evangelis, etc i resulta que sí que era una
Reina, llavors es podrien explicar moltes coses, que d'altra
manera haurien quedat realment, incomprensibles, com la dels
Reis Mags.
Uns Reis de veritat, amb els seus seguicis, els seus homes
d'armes, els seus exercits, no anirien mai de la vida, a fer una
visita i menys encara a retre homenatge a una persona que fos
una total desconeguda, sobretot, quan aquesta persona era una
dona.
Però si aquests Reis sí que van a retre homenatge a una dona,
és perquè aquesta dona és una Reina que ha parit un Príncep
Hereu, que el presenta assegut a la falda, i ella els rep
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asseguda en el seu tron i amb la seva corona de Reina al seu
cap.
En aquests últims 10 anys hem rebut molta informació i també
molta, potser, massa desinformació. Massa novel·les per vendre
llibres i pocs estudis rigorosos en els detalls històrics.
Al Concili de Nicea, l'any 325 Dc., L'Emperador Constantí el
Gran, decideix prendre com a pròpia la religió cristiana, la
religió que fins feia tan sols uns pocs anys havia estat
perseguida per l'Imperi Romà.
Passa de perseguidor, i esdevé Papa i Pontífex de la mateixa
Església.
Allà per l'any 591, hi ha un papa anomenat Gregori I el Gran,
qui decideix, de sobte, que les dones que fins llavors gaudien
d'una excel·lent fama i reputació com oficiants a totes les
Esglésies, doncs,
decideix que ja no realitzin els mateixos
rituals cristians que els homes.

Doncs, aquest Papa decideix que a partir d'aquest mateix
moment, ja no podrien mantenir aquest mateix estatus, aquella
dignitat de oficiants de misses i de rituals, i per tant, la figura
de Maria Magdalena, a la qual es deia "Apòstol dels apòstols",
perquè ja no podria seguir ostentant la dignitat que li
corresponia per dret propi, per tradició i per ordenament, per la
qual cosa va dur a terme una campanya de desprestigi i
manipulació contra aquell personatge, que la portaria a ser
sentenciada com la "Pecadora de tots els vicis", i a la qual
després, també la utilitzarien com a exemple de penediment i
penitència.
Amb Maria Magdalena, el Papa havia de marcar un abans i un
després en la història cristiana, ja que, des d'aquest moment el
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paper de la dona es veuria rebaixat fins als nivells més ínfims,
on la dona ja no tenia els mateixos drets que el home, pel sol
fet de ser dona, i per la decisió d'un home.
La figura de la dona, ja no podria tornar a oficiar els rituals
eclesiàstics que fins llavors havia realitzat i tot això, recolzat en
la creença que la dona era objecte de pecat.
El pecat que no crec, en absolut, que existís en la primitiva
església. Va ser inventat per un Papa que no va tenir escrúpols
a pronunciar-lo en les seves homilies i a permetre que
s'estengués com la pólvora per tot l'Imperi Romà.
Algunes de les heretgies que es van anar produint des dels
primers anys del cristianisme fins als nostres dies, es van deure
en part a la manipulació, la mentida i la total manca de
tolerància, tot això portaria a enfrontaments que acabarien fins
i tot amb la mort de centenars de milers d'innocents, ja fos a
través de les famoses creuades o més tard, a mans de la Santa
Inquisició.
Calia, de totes, totes, fer pujar la figura de un Jesús, no prou
conegut, no pas adorat, ni menys encara acceptat com a
personatge diví.
UN LLOC IMPORTANT PER A MARIA MAGDALENA:
RENNES LE CHATEAU.
El poble es diu així, Rennes Le Chateau, i el personatge més
representatiu d'aquesta història se'l coneix pel nom d’Abat
Berenguer Saunier.
Segurament, ho sabem tots, que aquest sacerdot de l'altre
costat dels Pirineus, era el capellà del poble, no deixa d'haver-hi
qui pensa i així ho diu, que va ser portat a aquest poble tan
petit dels Pirineus per algun càstig o per algunes desobediències
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als seus superiors, com era molt freqüent, entre capellans i
bisbes en aquells anys de menys religiositat.
Doncs bé, a aquest senyor rector se li ocorre fer obres a la seva
petita església, potser per no avorrir-se tant els dies llargs del
hivern i els tediosos i calorosos dies d'estiu.
Potser mai ho sabrem del cert tot allò que desitjaríem saber
d'aquest home i sobretot de les coses incomprensibles que ens
va deixar, aparentment sense cap sentit lògic.
No ens interessarà tant conèixer al personatge en quan a les
seves circumstàncies, sinó més aviat a la persona humana i a
les seves intencionalitats.
S'han escrit diversos centenars de llibres sobre el personatge i
sobre el poble dels Pirineus, explicant milers de detalls.
Alguns escriptors han buscat i trobat plànols secrets,
passadissos secrets, tombes misterioses, una infinitat
d'anècdotes de tots els estils.
Han pogut buscar en soterranis i en escales amagades i plenes
de misteri.
Actualment, hi ha força visites guiades i orientades per donar a
conèixer totes les coses explicables d'aquest poble i del seu
monsenyor, estrany, amb moltes aficions, també estranyes.
A mi, ara mateix, m'interessa saber el perquè aquest capellà va
construir aquesta magnífica torre, MAGDALA, al lloc més
significatiu del poble, com un far, com una llum, com un símbol
que ens porti a la visió i la contemplació del significat exacte del
mateix símbol
La Magdalena, és la dona que habita una ciutat anomenada
"Magdala", una ciutat que es diu "Torre". Ens ho diu un capellà
d'un poble anomenat "Rennes le Chateau".
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Si imaginem per què hi ha una ciutat a Síria que es diu "Tartus",
(Tortosa) (Tartessi), doncs, potser ens serveixi de indici per
desxifrar alguns dels misteris actuals.
Qui li va posar aquest nom: Tortosa, a la ciutat de Síria?, doncs,
probablement, els que des de Tortosa van anar-hi, en algun
moment de la història, allà, amb algunes intencions concretes,
comercials segurament, però també polítiques.
A l'antiguitat van ser Els Fenicis els qui van anar a Tartessi, a
destruir aquell Regne, per apoderar-se del seu comerç de
l'estany, als temps del bronze, es van posicionar a Eivissa, van
tancar l'Estret de Gibraltar, per bloquejar a les naus que
portaven l'estany des de les Illes Britàniques.
Van trigar uns 150 anys a poder destruir i vèncer la
inexpugnable ciutat de les torres, anomenada Tartessi-Torretosa. Potser com a record d'aquella batalla tan especial i dels
molts anys que va durar, potser per això li posessin el mateix
nom del regne que van vèncer i van aniquilar.
Avui ningú ens ho pot assegurar del cert, si van ser els de
Tortosa d'aquí els que li van posar el nom a la ciutat d'allà o van
ser els d'allà els que van venir, en alguna ocasió, en missió
comercial aquí.
Si seguim les tradicions hauríem de recordar que quan els
templers van a les terres de la Palestina Antiga, ja es troben
amb la ciutat anomenada Tartus-Tortosa, a Síria.
A més, a més, segons alguns historiadors alemanys afirmen que
els Templers es van quedar ben astorats, quan tot just arribats
a la ciutat, que és un important port de mar, els reben uns
monjos molt especials, a peu del vaixell, que els reconeixent, i
els expliquen que ells ja coneixen a la Nostra Senyora de la
Cinta de la Tortosa, la de les terres del riu Hebre.
La transcendència d'aquestes afirmacions suggerides pels noms
i pels símbols, en aquest cas seria extraordinària.
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Quantes coses podríem, a més a més, explicar com anècdotes
per justificar uns fets que sovint se'ns escapen, i és com si no
volguessin ser coneguts.
Però avui hem entès alguna cosa, que alguns humans davant
circumstàncies semblants actuen i fan coses també semblants,
per dir-nos els misteris de la forma més clara possible. Tot
perquè puguem entendre, si estem ben atents, el lloc on es
produeixen els fets.
Alguna cosa més que estranyesa van haver de sentir aquests
monjos templers, vinguts precisament de Tortosa, on acabaven
de fundar el seu primer monestir convent al Castell de Miravet,
amb l'advocació de la Mare de Déu de la Cinta. La Santa Maria.
És evident que aquesta història que els hi estan explicant als
templers va passar abans que els templers acudissin a les
terres de l'orient.
Entre altres coses, els templers decideixen construir allí una
església d'estil gòtica i no bizantí, com potser hagués estat el
més lògic.
Berenguer Saunier, té coses incomprensibles entre les mans i
les simbolitza amb una torre fantàstica, aconsegueix una
construcció magnífica, certament, es converteix en el símbol
més emblemàtic de Rennes le Chateau.
Els templers, a Síria es troben amb un tema delicat a les mans,
com és trobar-se la seva Senyora de la Cinta a Síria, en una
ciutat anomenada Tartus, com la seva seu en terres de parla
catalana, i hi construeixen una catedral gòtica. Igual aquí com
allà.
És com si no poguessin dir altra cosa que, mireu els símbols,
mireu les ciutats i els pobles, mireu les esglésies, mireu les
torres.
!118

Això va ser exactament el que ens van dir, no mireu la catedral
gòtica de Síria, que no té cap sentit, allà és un despropòsit, no
serveix per a res.
Mireu la catedral de Tortosa, la del Hebre, allí es on troba la
veritat de tot allò que s'està buscant amb tant afany. Al lloc
original es om trobarà allò que es busca.
Això també és el que passa amb aquest símbol tan exacte, la
torre de Rennes Le Chateau, és com si un nou templer ens
indiqués el camí no de la creu, sinó de la torre, a la ciutat de les
torres per antonomàsia anomenada i coneguda, curiosament,
pel mateix nom que té aquesta ciutat dels templers: TARTUS, -TORRE-TOSA.
Aquest misteri desvetllat així, per les analogies amb els
templers em sembla encertat i molt reeixit.
La transcendència d'aquestes afirmacions suggerides pels noms
i pels símbols, en aquest cas resulta ser extraordinària.
Quantes coses podríem, a més a més, explicar com anècdotes
per justificar uns fets que sovint se'ns escapen, se'ns en van, és
com si no volguessin ser coneguts del tot.
Però avui hem entès alguna cosa més, que alguns humans
davant de circumstàncies semblants actuen i fan semblants
coses, per dir-nos el misteri de la manera menys amagada
possible. Per a que puguem entendre, si estem ben atents, el
lloc exacte, on es produeixen els fets.

RENNES LE CHATEAU NO ÉS UN LLOC FINAL, ÉS UN
COMENÇAMENT, UN SÍMBOL QUE ENS PORTA AL LLOC
ORIGINAL: LA CIUTAT DE LES TORRES: TORRE-TOSA.
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UNA PETITA SÍNTESI DE RENNES LE CHATEAU:

Algunes vegades, en alguns llocs, es concentren una infinitat de
coses i de circumstàncies que obliguen, una mica, a pensar que
moltes circumstàncies no són gens casuals.
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Algunes vegades, passa que s'acumulen moltes dades en un sol
i únic lloc, i que molta gent es preocupa de fer coincidir
informacions i suposicions també sobre uns únics llocs.
Tal és el cas que està succeint, en aquest lloc tan emblemàtic,
anomenat RENNES LE CHATEAU.
Un poble al nord dels Pirineus, a la terra d'OC. A les terres de
parla catalana, a les terres de tradició càtara i templera. Avui en
dia, situades en terres de França.
Molts historiadors s'han atrevit a escriure centenars o milers de
novel·les, basant-se en suposicions i aproximacions d'algunes
coses sabudes per tradició, i d'aproximacions per la imaginació
d'altres.
Molta gent ha esperat trobar en aquest poble l'explicació a un
dels misteris més grans de la humanitat, que no han parat
d'anar i venir amb centenars d'especulacions amb la intenció de
saber d'aquests secrets.
Però, al mateix temps, resulta que aquest poble i la zona que
l'envolta han estat, com totes les terres de parla catalana,
ocupats, envaïts,
dominats per tots els altres pobles de la
història, siguin cristians, pagans, romans, i uns i altres, pel que
sembla, tots hi han passat per aquestes terres.
Els pergamins trobats en una columna de l'altar major
d'aquesta església, pel monsenyor Berenguer Saunier, havien
de contenir informacions prou fortes i contundents de veritats
ancestrals, per poder canviar en uns pocs dies la seva vida i la
vida del seu entorn.
Genealogies i llistes de la descendència per línia de sang, noms
de llocs tan especials que no es poden confondre, com Betània,
Llàtzer, Marta i Maria, noms i interpretacions directes i altres
xifrades, en codis en llatí.
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Els aparents misteris de Sió, els aparents misteris dels pobles
dels evangelis com Betània, com Tiberíades, també conegut
com Gennazaret. ((Gent de Natzaret)). Doncs, bé.
Tots aquests topònims estan duplicats als voltants de les terres
de l'Ebre, és a dir, que es podria utilitzar aquella frase de "igual
a dalt que a baix, igual baix com a dalt".
El Priorat de Sió està a Peníscola, el topònim de Sió és la
muntanya anomenada: "Montsià".
Natzaret, és el poble que està just al costat de València i de
l'Albufera, el llac que subministrava "El Tiberi" el menjar,
l'aliment, la pesca. Molt lògic, doncs, que aquí se li digui,
justament, el llac del Tiberi, el llac de les menjades, de les
“Tiberi-ades”.
Molt lògic seria que se li digués, també, a aquest llac:
"Gennatzaret" o sigui, el llac de la gent de Natzaret.
Betània és un barri, encara avui, de la ciutat de Tortosa, des de
sempre s'ha anomenat a aquest lloc: Betània.
El barri que està al costat del de Betània, es diu des que hi ha
memòria, barri de Sant Llàtzer, amic de Jesús, germà de les
dones Marta i Maria, que vivien a Betània.
A prop, hi ha també el poble d'Alcanar. El poble de les festes
dels casaments, potser del mateix Jesús, sempre a aquests
pobles s'han celebrat les festes dels casaments. És una tradició
molt antiga, ningú podria dir-nos quan van començar aquests
costums.
A prop, hi ha també el poble de Jesús, el poble de Sant Jaume,
el poble de Sant Pere, de Sant Pau, etc. etc. Hi ha molts llocs
amb el nom de Pere i de Pau, potser fruit de les seves
aventures predicant, anaven deixant el seu nom als diversos
llocs per on passaven.
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L'evangelista Sant Lluc també té el seu poble, a Ulldecona, a la
façana de la seva església parroquial estan esculpits en pedra
els símbols de "lis". Les tres fulles.
Sant Marc té unes festes especials en la seva pròpia ermita de
tradició immemorial, avui el poble es diu Mas dels Barberans.
Un dels pobles més sorprenents és el de Sant Mateu,
l'evangelista més estrany, que era recaptador d'impostos per a
l'Imperi Romà, i es deia Levi. Seguidor de Joan el Baptista i de
Maria Magdalena.
Menció especial per al poble de Sant Joan, imaginem que de
Joan el Baptista, qui tindria al ""Matarranya"" el riu ideal per als
seus baptismes iniciàtics, aigua pura vinguda, directament, de
les fonts de la muntanya.
I l'altre símbol més extraordinari, de Rennes le Chateau, és ""La
Torre"", composta de dos elements ben clars i ben evidents, la
torre gran quadrada, i la cantonera rodona. Com si en
Berenguer volgués dir, sens dubte, a quin lloc es referia amb
aquesta construcció tan especial: a ""TORRE-TOSA"", la ciutat
de les torres, les quadrades d'estil romà posterior, i les
arrodonides, que simbolitzen les més ancestrals, molt més
antigues: les fenícies.
En definitiva, tot plegat, per a ensenyar-nos que estem parlant
sempre de la mateixa terra, on poden coincidir tots aquests
símbols a l'uníson, en el mateix temps i en el mateix lloc.
El gran secret dels templers estava a la seva “Terra Santa”.
El gran secret dels càtars estava a la seva “Terra Santa”.
El gran secret de Maria de Magdala estava a la seva
Santa”.

“Terra

El gran secret de Jesús estava a la seva “Terra Santa”.
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Les terres de l'Ebre, Hebre, i per extensió, les terres de parla
catalana, són ""LA TERRA SANTA"", QUE ENGLOBA TOTS ELS
SECRETS I TOTS ELS MISTERIS DE LA NOSTRA ÚLTIMA
HUMANITAT.
Només en aquesta terra, coincideixen i conflueixen
absolutament tots els topònims noms i significacions de tot allò
que s'explica als evangelis i tradicions de la nostra cultura
hebrea, de la nostra cultura ibera.
Qui vulgui entendre que entengui, qui no, doncs que segueixi
buscant.
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!
FRONTAL AL CASTELL DE PEÑISCOLA.
UNA “CHARADA” ES UN JOC PER ENDEVINAR UNA
PARAULA.
Això és una de les coses que més m'interessen d'una
investigació, el conèixer les intencionalitats dels fets.
A “Rennes le Chateau”, ens esperen uns quants misteris encara
per descobrir, però la intuïció ens pot guiar una mica per davant
dels arqueòlegs, ja que per a la interpretació d'una realitat no
sempre es necessiten saber tots els detalls.
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Aquí entendrem lo que ja s'ha descobert, com a manifestació
d’allò que l'Abat Berenguer Saunier, ens va deixar per a que
l’entenguéssim i el poguéssim esbrinar.
Una de les frases més comentades per alguns escriptors és la
del frontis de l'entrada a l'església: "terribilis est locus iste".
Terrible és aquest lloc.
Molt perillós, afirmen altres, en català: ""MOLT PERILLÓS"".
I de seguida sorgeixen algunes interpretacions, que si és
perillós, que si és terrible, però com sigui que no hi han perills a
la vista, i llavors, potser no era aquest el missatge exacte i
precís, si no que, potser, l'abat ens va voler insinuar un altre
missatge: que la casa es diu: "DELS PERELLÓ".
Tal mateix com si fos el nom d'una família, d'una dinastia, d'una
saga, així ja, ningú pensarà en el seu veritable significat, d'altra
banda, tan evident d'aquest lloc perillós. L'abat va traduir al
llatí, simbòlicament, el nom de la família a la qual havíem de
buscar. Els Perelló.
Penso que aquest és el missatge i un dels secrets de “Rennes le
Chateau”.
L'altre símbol és la torre, es com per a dir-nos que el que hem
de cercar és el lloc de les torres, i hem de pensar, tot seguit en
Torre-tosa.
A la zona prop de Tortosa, prop dels ports, no lluny de Morella,
entre Peníscola i Terol, curiosament, també a mig camí, es troba
un poble anomenat MOSQUEROLA, possiblement el de la
família de la Senyora de Magdala.
Curiosament, es correspondrien els termes de "MIG-DAL", com
a inici de la paraula: "MIG-DAL-ENA". MAG_DAL_ENA.
A Tortosa tenim el lloc, topònim, anomenat: "MIG-CAMÍ".
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A Mosquerola, el poble, també està, a meitat camí, entre
Peníscola i Terol.
La Senyora del "Mig Camí de Dalt, per anar amunt, cap al
cel" ...

MARÍA DE MAGDALA. EL SEU LLOC DE NAIXEMENT.
I Maria va estimar al seu marit anomenat per uns: Jesús, i per
altres: Judes.
Un matrimoni per amor, on qui tria és, precisament, la dona.
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Un matrimoni "real", ja que la Maria de Magdala és una Reina.
Un assumpte d'estat, portat als evangelis amb tants escassos
matisos que quasi es van perdre tots els detalls abans de que
ens poguessin arribar, de forma clara i nítida, al nostre
coneixement.
Hem de tenir en compte que les interpretacions de molts
historiadors van orientades, gairebé sempre, a la confecció d'un
o diversos llibres per vendre i per difondre coneixements, però
sobre tot, pensant en la part econòmica, d'aquesta manera no
és de estranyar, que una majoria d'ells facin la menció l’esment
de que les seves afirmacions son mes aviat suposicions,
hipòtesis, perfectament detallades i descrites, però de una mes
que dubtosa certesa.
Això serà, sens cap mena de dubte la cosa mes difícil que ens
trobarem a quasi tots els llibres, que tots es mouen al terreny
de la especulació.
Però, de vegades, qui pot saber alguna cosa més és la família,
la que amb prou feines apareix als escrits, però que són els que
realment actuen i solucionen tots els problemes.
També aquí buscaré les intencionalitats de les persones.
Sempre he pensat que qui es vulgui amagar perquè és
perseguit pels poders més alts del món, com l'Emperador de
Roma, només té un lloc segur i aquest és entre els seus més
propers d'un altre poble i d'un altre país.
Entre la gent gran, a casa de l'àvia, que no era de la ciutat de
les torres, l'àvia no havia nascut en MAGDALA, no era de
Tortosa, si no d'un poble proper i distant, entre Peníscola i Terol.
MOSQUEROLA. El poble dels “PERELLÓ”.
Els investigadors, avui en dia, estan molt agitats, sembla ser
que més s'investiga, menys s'aclareixen algunes paraules que
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precisament per ser tan usades no ens criden l'atenció, en
absolut... Una d'aquestes és la paraula “Magdala”.
Uns diuen que significa torre, aquesta accepció: “TORRE”, és la
més encertada i més comunament acceptada, i a mi,
personalment, em sembla molt escaient, ja que es correspon,
exactament amb el significat de la paraula "TORRE-TOSA"".
Però hi han més coses, entre moltes accepcions, en hi ha que
afirma que la paraula original, hebrea o aramea podria ser, en
comptes de “Magdala” “MIG DAL".
I a mi, aquesta paraula, a més, em sona a: "MIG-CAMÍ de
DALT". "MIG DAL". “Mig-Dal”, “Mig dal ena”, “Mag dal ena”.
Estic absolutament segur que qualsevol que llegeixi aquestes
paraules, per primera vegada, no entendrà res de res, llevat
que sigui de Tortosa o dels voltants, o conegui àmpliament
aquests llocs propers.
Hi havia un poblat iber en aquells temps, potser també, un
palau, potser uns estances militars, qui sap, la casa de una
Reina. Se li diu “Mig Camí”, perquè justament està a meitat
recorregut, (a la mateixa Via Augusta Romana, abans via
ibera), entre la ciutat: Tortosa i el cim de la muntanya, des de
on s'albira tot el mar. Lloc ideal per una casa i palau.
Avui hi ha en aquesta ermita de Mig Camí de Dalt, una imatge
de verge, dedicada a la Providència Divina, esperem que
proveeixin.
Del que tenim alguns coneixements és de on, potser, va morir i
de on va ser enterrada. Una majoria d'escriptors relacionen
aquests fets a les terres catalanes, del nord dels Pirineus, terres
de parla catalana, terres iberes. Secrets, sol secrets.
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Però, penso que hi han uns quans historiadors que ho saben
quasi be tot, Es que sempre passa així. Sempre s'ha sabut
amagar la saviesa, perquè els poderosos mai la puguin trobar.
Si alguns investigadors, escriptors i gent de les esglésies estan
molt interessats en publicar que la Magdalena està enterrada a
França, doncs em fa l’efecte que el més segur és que,
precisament, on mai no ha estat enterrada és, precisament a
França.
Si tenim en compte que era una Reina, i que el seu marit fou
crucificat, pels soldats de l'Emperador Romà, o sigui, que van
ser perseguits a mort, doncs, no és gens fàcil que ens expliquin
on estan enterrats.
No podem deixar de banda ni un sol moment que estem parlant
de persones o personatges d'un poble iber, d'un poble hebreu,
d'un poble de parla catalana, d'un poble jueu, d'un poble de les
terres catalanes.
No és just de cap de les maneres, que se segueixi dient que són
terres franceses, ja que fa 2000 anys no existia, en absolut, la
França actual, i les terres del nord dels Pirineus eren terres de
Ibers, Hebreus, Jueus.
Qui no vulgui canviar els vells arquetips, possiblement mai
pugui entendre res de la història oficial que ens ha arribat a
través dels documents inquisitorials.
Estem parlant de persones jueves, hebrees, iberes a les Terres
iberes dels dos costats dels Pirineus. A les Terres Hebrees dels
dos costats dels Pirineus.
IBERS --- HEBREUS --- JUEUS.
HI VAN HABER DESCENDENTS DE MARIA DE
MAGDALA...???
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Sobre les descendències de la Magdalena, unes tradicions ens
parlen de dones i altres tradicions ens parlen de parelles de
bessons.
Tantes opcions diferents ens fan pensar que, evidentment, hi ha
molta gent interessada en aquest tema, que, segons sembla,
preocupa i ocupa a molts, els assumptes de les legitimitats del
poder.
Sempre els poderosos d'aquest món estan molt ocupats en
aquests assumptes, està molt clara la seva intenció, és el poder
per controlar el món i poder tenir per súbdits, a tots els humans
i per la gràcia divina.
Qui posseeixi els documents certs del seu llinatge i
descendència, tindrà a les seves mans el poder diví, que és el
mateix que dir el poder humà.
Estan molts de pobles i molts de regnes desinformats,
desatesos, desorientats, sense rumb, perquè els poderosos
estan molt poc segurs de les seves legitimitats i els uns no es
creuen les legitimitats dels altres. Tots són adversaris de tots. I
maten per això.
Molts van pensar que de no ser ells els legítims, el millor que
podrien fer seria destruir els documents que acreditaven la
legitimitat dels altres i així va la història. Imagineu com ens han
arribat a nosaltres.
Hi ha més documents falsos que verdaders. No hi ha legitimitats
certes. Només indicis de veritat, però molt poques certeses.
De vegades, els que més veritat tenen no tenen gens de poder.
De vegades els que tenen el poder, no el poden justificar de cap
de les maneres, ja que si la línia de successions legitimes
s'assenta, pel que sembla, en la dinastia del Rei David, Salomó,
Maria de Magdala i Jesús, i tenint en comte, com és de tota
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lògica, que tots eren Jueus, doncs, els reis actuals, és, també,
del tot evident, que no són Jueus.
SIÓ, priorat de Sió.
Paraula senzilla, un topònim proper, a la desembocadura del
Ebre, tenim la muntanya de Sió, més coneguda com ""
MONTSIÀ "". Senzill.
Quines implicacions porta que aquesta muntanya tingui aquest
nom? Doncs, totes.
A les terres iberes, del riu Iber i en les terres hebrees del riu
Hebre, se'n donen molts dels topònims que ens podrien explicar
una infinitat de coses dels evangelis i de la Bíblia.
N'hi hauria prou amb llegir amb una mica més d'atenció tots els
noms dels nostres pobles i llocs.
Es mantenen les tradicions immemorials. Molt llunyanes en el
temps, de manera que gairebé ningú pot recordar des de quan
se celebren aquestes festes i efemèrides, ni en record dels qui
es fan.

LA SUPOSICIÓ ÉS, DE VEGADES, LA ÚNICA VERITAT
CONEGUDA.
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I si resultés que, després de tot el que s'ha escrit en aquest
llibre, la veritat dels fets històrics resultés ser una altra cosa
ben diferent de tot el que s'ha exposat aquí.?
I si resultés que només fossin aproximacions a la veritat.?
I si resultés que els fets comprovats fossin uns fets certs i
contrastats però que no fossin un tot, sinó més aviat uns
esdeveniments aïllats sense connexió entre ells, que només les
ments dels que es van dedicar a escriure i copiar aquests temes
els van fer encaixar com un tot, però amb l'ànim de defensar
unes postures, del tot, dogmàtiques, de doctrina, de catecisme,
de secta en definitiva.?
El Jesús no va ser, ni tan sols, el símbol, ni tan sols, la realitat,
només va ser un nom que va convenia utilitzar i aprofitant, un
nom, potser conegut des de feia segles, de uns Déus antics i
massa allunyats en el temps per poder identificar-los, per
aquest motiu servirien, perfectament, per les finalitats de una
Església Catòlica, absolutament buida de símbols propis.
Avui en dia, ja es veu que no és gens lògic que un sol
personatge pugui abastar aquests tan amplis i basts
coneixements que han necessitat de centenars i milers d'anys
d'evolució, tant filosòfica, com sobretot,
teològica, per
desenvolupar-se i poder-hi ser.
Alguns missatges místics i ascètics de Pau, com la teologia del
cos místic de Crist, son absolutament incomprensibles de creure
en un Pau que demana als cristians esclaus que segueixin
essent esclaus però que aportin els seus diners a la comunitat,
que no deixin de cobrar els seus diners, però que segueixin
esclaus, aquest mateix Pau no pot ser, de cap de les maneres,
el mateix Pau de allò tan místic i grandiós:
"Quan dos o més estigueu reunits en el meu nom, jo
estaré enmig de vosaltres".
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Aquesta concepció mística no és del mateix personatge, és
impossible.
Pau, el mateix que ordena a la dona que te que romandre
subjecta a l'home, al marit, perquè així és la llei de Déu, aquest
mateix Pau no pot ser el místic. Es del tot impossible.
Aquest Pau, que crescut d'una supèrbia infinita, avisa que el
final està ben a prop, per recaptar el màxim de diners possible,
aquest Pau anuncia també que ell no morirà, per a ressuscitar
després, sinó que Déu li donarà la gràcia de ser més que el
mateix Jesús, que no morirà pas i que pujarà directe al cel,
sense passar per la mort.
Així és Pau, o així han fet a Pau als que en realitat van escriure
en el seu nom.
Segur que mai ni el mateix Pau, ni molt menys encara el mateix
Jesús haguessin tingut les ganes de escriure tantes coses,
absurdes unes, i ben contradictòries les altres.

SETÈ TEMA DE MARIA MAGDALENA.
EL REGNE DE MAGDALA.
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Regnes Ibers, Regnes Hebreus.
Les tradicions hebrees, segurament són les de la Bíblia. Doncs
d'aquestes està en els sacrificis o menjars dels déus.
Se m'acut pensar que en algun lloc es va haver de començar a
desobeir als déus en aquesta mania que tenien de menjar
éssers humans, sobretot els tendres primogènits, en molts llocs
dels primers llibres de la Bíblia es narren aquests festins o
barbacoes o sacrificis d'humans, que sempre els déus
demanaven que se'ls fessin altres humans, així aquests
subministradors de carn humana als déus se'ls cridava "sacer",
paraula semblant a catalana la de "secir", o "secinero", que
segons les tradicions populars era el que s'encarregava de
treure la sang tendra dels nens per a aliment dels déus vells.
Aquesta paraula podria ser, certament, l'arrel de la paraula
"sacerdot", sobretot pel seu significat, que és el mateix.
Aquesta paraula se'ls donava en temps de les nostres àvies als
escorxadors dels escorxadors, els que sacrificaven als caps de
bestiar.
Sacerdot se l'anomena, també, al que en l'Església executa el
ritual del sacrifici, on després es dóna a menjar el cos i la sang
del sacrificat, místicament, míticament, però que el dogma
catòlic, afirma que en la comunió, realment es menja al cos i es
beu la sang del Déu en qüestió. O sigui, que realment es
repeteix el ritual ancestral dels déus de la Bíblia, encara que els
feligresos catòlics no tinguin la menor de les idees del que fan
quan van a missa, qualsevol dia de l'any.
Doncs senzillament, els catòlics quan fan la comunió, estan
repetint el mateix que els déus feien amb els humans, menjarse'ls.
Cal imaginar què tremend espant podria suposar per a algú que
tingués la capacitat i les ganes de pensar amb els seus propis
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pensaments, amb les seves pròpies capacitats. No m'imagino
que molts éssers humans estiguin en disposició de llegir la
Bíblia i enfrontar-se als textos de l'Antic Testament.
Jo ho he fet i ho seguiré fent, doncs, com he dit abans, és el
llibre, en principi, del poble hebreu. Difícilment podríem parlar
dels hebreus i no saber ni haver llegit el seu llibre més sagrat.
Abraham, (Ebre-hom) segurament fos el primer humà que es
revela contra el seu déu i renúncia a posar-lo en barbacoa per
al seu déu al seu primogènit, que tant li havia costat
d'aconseguir i sobre el qual déu li havia promès una
innombrable descendència, pensaria aquest home de l'Ebre, "ja
estic fins més enllà dels nassos d'aquest déu que em promet
una descendència tan nombrosa com les estrelles del cel, però
que me la treu, abans de tenir-la consolidada, i ni més ni menys
que déu em demana al primogènit ".
Aquest home de l'Ebre, canvia el seu fill per un moltó, i aquest
dia a aquest déu no li queda més remei que menjar moltó i no
més tendres humans primogènits.
UR, era el lloc d'on venia l'home del Ebre. "EBRE-HOM".
Ur-gell. És la zona, la zona de la llei de Déu per al poble dels
humans: UR.
Al riu Ebre, a les terres dels hebreus.
Aquest és el mite, aquesta és la terra, en altres parts es
repeteix, també, el mateix mite, per altres pobles i que s'explica
de diferents i anàlogues maneres.
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