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Notre-Dame de París s'ha salvat per
mitja hora
El foc ha calcinat dos terços de la teulada i l'agulla però no ha afectat l'estructura
de pedra de la catedral

La catedral de Notre-Dame, aquest dimarts | ACN

L'emblemàtica catedral de Notre-Dame de París, patrimoni mundial i icona del gòtic francès, "s'ha
salvat per mitja hora". Són paraules del secretari d'Estat francès d'Interior, Laurent Nuñez, que ha
narrat que en aquest lapse de temps un grup de bombers va pujar a les torres de pedra i va
poder evitar que s'ensorrés el conjunt arquitectònic.
L'incendi s'ha donat per extingit completament aquest matí, després de més de dotze hores de
virulent foc i 400 efectius. No s'ha pogut salvar l'agulla central, que va desplomar-se per les
flames, així com dos terços del sostre.
Ara, la prioritat és avaluar els danys i confirmar "l'estabilitat" del monument, així com evacuar les
obres que encara hi ha a l'interior, segons han explicat les autoritats. La Santa Corona i la túnica
de Sant Lluís es van poder retirar a temps
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177714/tresors/notre-dame/salvat/devastador/incendi) , i ara
s'ha de fer inventari sobre la resta d'obres.
Tot i que els bombers van aconseguir mantenir l'estructura de la catedral, la situació és "precària",
segons ha explicat el ministre de Cultura francès, Franck Riester.
"Tot és molt fràgil i es va construir amb molta finesa de manera que si una part s'esfondra, hi ha el
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risc d'afectar la integritat de la construcció", ha afegit el ministre, que ha remarcat que ara la
prioritat és "l'inventari i la retirada de les obres" culturals.
Mentrestant, la fiscalia de París ha obert una investigació preliminar, després de que els primers
indicis apuntin a que el foc seria accidental.
"Encara tinc un nus a la gola, no crec que ningú pugui restar indiferent al que ha passat en
aquesta catedral", ha assegurat aquest dimarts l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo.
El president francès, Emmanuel Macron, ja va anunciar dilluns a la nit que treballaran per
reconstruir "plegats" la catedral de Notre-Dame. Diverses famílies adinerades de França, com els
propietaris de Louis Vuitton, han anunciat una donació de 200 milions d'euros pels treballs de
reparació. Els propietaris de Gucci, els magnats de l'imperi Pinault, també han promès donar 100
milions d'euros.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=a-M_5rGhPdg
El món plora per Notre Dame
Notre-Dame, a més de ser el monument històric (aquí podeu conèixer les curiositats que amaga el
temple) (https://www.naciodigital.cat/noticia/177678/deu/curiositats/amaga/notre-dame) més
visitat d'Europa, té una forta importància simbòlica per als parisencs i per a tot França. L'incendi s'ha
viscut com una gran tragèdia a la ciutat i a tot el país, i l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, s'ha
fet ressò de la notícia i ha lamentat la situació, que ha qualificat de "terrible". El president francès,
Emmanuel Macron, ha afirmat compartir "el dolor de la nació".
Fora de França també s'han succeït les mostres de solidaritat. El president del Govern, Quim
Torra, ha qualificat la notícia de "desgràcia" i el president espanyol ha assegurat que des de la
Moncloa s'està seguint amb preocupació l'incendi a l'emblemàtic monument. El president dels Estats
Units, Donald Trump, ha assegurat que l'incendi és "horrible" i que calia "actuar ràpid".
El moment culminant de l'incendi s'ha produït pocs minuts abans de les 20h, quan l'agulla central
de la catedral i el sostre s'han esfondrat. L'agulla, segons Le Figaro, pesava 750 tones: 500 de
fusta i 250 de plom. Ho podeu veure en aquest vídeo:

The moment #NotreDame
(https://twitter.com/hashtag/NotreDame?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) 's spire fell
pic.twitter.com/XUcr6Iob0b (https://t.co/XUcr6Iob0b)
? Patrick Galey (@patrickgaley) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/patrickgaley/status/1117848909877895171?ref_src=twsrc%5Etfw)
Les forces de seguretat i els bombers han marcat un ampli perímetre de seguretat entorn a la
catedral. A hores d'ara encara es desconeixen les causes que haurien provocat l'incendi. Mitjans
francesos apunten, però, que podria estar relacionat amb treballs de manteniment per la renovació
de l'estructura. La Fiscalia francesa ha obert una investigació per determinar les causes del foc.
Els treballs de restauració són ara sospitosos d'haver ocasionat el foc. Aquests mateixos treballs,
però, també han salvat del foc part dels tresors artístics del temple parisenc: 16 estàtues de gran
mida, que van ser traslladades divendres passat per ser restaurades
(http://www.lefigaro.fr/culture/le-spectaculaire-deplacement-des-statues-de-notre-dame-pour-leurrestauration-20190412) .
Els vídeos que han corregut per les xarxes socials
(http://https://www.naciodigital.cat/noticia/177682/fotografies/videos/impactants/gran/incendi/cated
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ral/notre-dame/paris) des del primer moment han mostrat com l'origen del foc s'ha situat al
campanar de la catedral, a la zona central de la taulada. Al principi, amb una intensitat mitjana,
que ha augmentat ràpidament fins a descontrolar-se.
Podeu veure les espectaculars imatges a continuació:
Vista lateral de l'incendi, on es poden veure amb claredat les flames sortint del sostre de la
catedral de Notre Dame, París. #NotreDame
(https://twitter.com/hashtag/NotreDame?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/9RARj4n2QU (https://t.co/9RARj4n2QU)
? Pau Ag (@pauaguilar1983) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/pauaguilar1983/status/1117846422265708544?ref_src=twsrc%5Etfw)

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis
(https://twitter.com/PompiersParis?ref_src=twsrc^tfw) sont en train de tenter de maîtriser les
flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis
(https://twitter.com/dioceseparis?ref_src=twsrc^tfw) . J'invite chacune et chacun à respecter le
périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba ( https://t.co/9X0tGtlgba)
? Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/Anne_Hidalgo/status/1117840421923827712?ref_src=twsrc^tfw)

The Notre Dame is on fire, and it appears to be getting rapidly worse
??pic.twitter.com/C3s8zydFER (https://t.co/C3s8zydFER)
? Henry Jones (@hthjones) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/hthjones/status/1117837972567670784?ref_src=twsrc%5Etfw)

Wow this is terrible
"Notre-Dame Cathedral in Paris is on fire" https://t.co/B8hoTplxQw (https://t.co/B8hoTplxQw)
? th3 j0ff (@Joffoffle) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/Joffoffle/status/1117843810283917314?ref_src=twsrc%5Etfw)

Smoke billowing from Notre Dame Cathedral in Paris, France. pic.twitter.com/mvx4jN19fH
(https://t.co/mvx4jN19fH)
? David Almacy (@almacy) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/almacy/status/1117835910131978241?ref_src=twsrc%5Etfw)

Primeras imágenes del incendio en Notre Dame #Paris
(https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/NRk225CfKU
(https://t.co/NRk225CfKU)
? Luis DE LION (@LDeLION) 15 de abril de 2019
(https://twitter.com/LDeLION/status/1117837777289318402?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Ante ustedes el incendio de la famosa Catedral de Notre Dame. pic.twitter.com/banRHN6OZw
(https://t.co/banRHN6OZw)
? Aguacate Rey ? (@ChristianGrciia) 15 de abril de 2019
(https://twitter.com/ChristianGrciia/status/1117837965210857473?ref_src=twsrc%5Etfw)

#NotreDame (https://twitter.com/hashtag/NotreDame?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) en feu
pic.twitter.com/Zi4LRJoUJQ (https://t.co/Zi4LRJoUJQ)
? Louis Gendry (@LouisGendry) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/LouisGendry/status/1117838119934550017?ref_src=twsrc%5Etfw)

A friend is sitting at a café across from Notre Dame right now and it's on fire ?
pic.twitter.com/mmtIfEyBM1 (https://t.co/mmtIfEyBM1)
? ?Dillon? (@dberrz) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/dberrz/status/1117838320975925249?ref_src=twsrc%5Etfw)

Horrible #NotreDame (https://twitter.com/hashtag/NotreDame?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/BndHQRO1b5 (https://t.co/BndHQRO1b5)
? Solveig Godeluck (@Solwii) 15 d'abril de 2019
(https://twitter.com/Solwii/status/1117838050342645760?ref_src=twsrc%5Etfw)
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