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Francisco diseña una Iglesia cada 
vez más universal y participativa a 
golpe de pantone púrpura. Así 
quedó de manifi esto ayer cuando 
anunció la creación de 21 nuevos 
cardenales, 16 de ellos menores de 
80 años y, por lo tanto, habilitados 
para votar y ser votados en caso de 
que mañana mismo se celebrara 
un cónclave. Como viene siendo 
habitual, el Papa argentino lo 
anunció por sorpresa, sin comu-
nicárselo en la mayoría de los 
agraciados y sin que lo supiera la 
Curia. Al concluir el habitual rezo 
del Regina Coeli a las doce del me-
diodía, Jorge Mario Bergoglio pro-
nunció el nombre de los elegidos 
a quienes incorporará ofi cialmen-
te al «club» de los «príncipes» de 
la Iglesia en una ceremonia el 
próximo 27 de agosto en la basílica 
de San Pedro. 

Con esta nueva remesa, el Papa 
ha querido reconocer la entrega 
de obispos que llevan a cabo su 
misión en realidades muy dispa-
res, priorizando seis de Asia, fren-
te a cuatro de América, cuatro de 
Europa y dos africanos. De ellos 
tan solo hay dos italianos, y con 
dos perfiles singulares. Por un 
lado, el más joven de los nuevos 
cardenales, Giorgio Marengo. Tie-
ne 47 años y es misionero de la 
Consolata en Mongolia, como 
prefecto para solo 1.400 católicos 
en un país de 3,5 millones de ha-
bitantes. Por otro, el obispo de 
Como, Oscar Cantoni, un pastor 
que cumple con el perfil bergo-
gliano de huir de las grandes capi-
tales históricas con sede cardena-
licia, para malestar de los clásicos 
clérigos transalpinos. 

Entre todos ellos, en la lista pa-
pal se ha colado un español por 
méritos propios. Se trata del sal-
mantino Fernando Vérgez, de 77 
años. Actualmente es el «alcalde» 
del Vaticano, o lo que es lo mismo, 
presidente de la Gobernación del 
Estado de la Ciudad del Vaticano. 

José Beltrán. MADRID

► El Papa crea 21 purpurados que entierra 
la italianización de un futurible cónclave

Francisco fi cha 
a cardenales 
más jóvenes 
y universales

EUROPA PRESS

En él confl uyen un estratégico car-
go de fontanería de la Santa Sede, 
con un vínculo personal de largo 
recorrido con el pontífi ce. Vérgez 
fue el secretario personal del car-
denal argentino Eduardo Pironio, 
creador de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud y mentor teológico 
y espiritual de Francisco. Su desig-
nación también es relevante en 
tanto que es el primer cardenal 
legionario de Cristo, un gesto pa-
pal que supondría pasar página a 
la crisis de raíz provocada por su 
fundador, Marcial Maciel y su do-
ble vida de  abusos sexuales. 

Un grupo de cardenales, en el consistorio celebrado en 2020

Junto a Vérgez, Francisco tam-
bién ha premiado a otros colabo-
radores de la Curia, unos fi chajes 
que hablan de renovación geográ-
fi ca y conciliar, fi guras que repre-
sentaría los «ministros» vaticanos 
para el Clero y para el Culto Divino, 
el surcoreano Lazzaro You Heung-
sik y el británico Arthur Roche.

Muestra de que quiere traer al 
epicentro romano a la Iglesia de 
las periferias es el hecho de que 
vaya a crear cardenales a dos obis-
pos indios, principal semillero de 
vocaciones hoy por hoy, por enci-
ma de África y de América. 

Con un mapamundi católico 
que desde ayer da vía libre a la Six-
tina a enclaves de periferia  como 
Timor Oriental, Singapur, y Para-
guay, en caso de celebrarse un 
cónclave, participarían 133 carde-
nales electores y quedarían fuera 
96 no elector es por su ancianidad. 
La fumata blanca, sin embargo, no 
se torna en inmediata, tal y como 
confi rman a LA RAZÓN fuentes 
romanas que explican cómo la 
artrosis en la rodilla derecha del 
Papa, solo le frenaría en su movi-
lidad, pero no en la velocidad de 
crucero de su pontifi cado.  Al pa-
recer, Francisco habría dejado 
caer a puerta cerrada a los obispos 
italianos en estos días, para disipar 
cualquier duda, que «no se gobier-
na con la silla de ruedas, sino con 
la cabeza y el corazón». 

Lo que sí parece dispuesto es a 
rendir cuentas ante los purpura-
dos. De hecho, el 27 de agosto ten-
drá que viajar hasta Roma todos 
los cardenales del planeta, no solo 
los recién llegados. Francisco tam-
bién anunció ayer que quieren 
reunirles el 29 y 30 de agosto para 
refl exionar sobre la nueva consti-
tución apostólica «Praedicate 
Evangelium», que no es otra cosa 
que presentarles la reforma es-
tructural, legislativa y económica 
que los propios «príncipes» encar-
garon como una urgencia en la 
congregaciones generales que 

precedieron al cónclave donde 
salió elegido Bergoglio. 

En cualquier caso, ya con el con-
sistorio de noviembre de 2020 
Francisco rebasó la mitad más uno 
de cardenales nombrados por él, 
lo que vendría a consolidar un es-
tilo  de pastor para el próximo su-
cesor de Pedro, un ser y hacer que 
queda ahora más fortalecido, ha-
bida cuenta de que una vez que se 
cierran las puertas, no solo man-
dan las sumas aritméticas de las 
papeletas, sino la dirección  im-
predecible con la que sople el 
viento del Espíritu. 

133
electores conforman el 
colegio cardenalicio 
cuando asumas su cargo 
los nuevos «fi chajes»

47
años tienes el cardenal 
más joven, el italiano 
Giorgio Marengo, 
que fue nombrado ayer 

►Aunque Francisco no 
visite España -ya se da 
por perdido su viaje a 
Santiago de Composte-
la este verano-, sí 
cuenta entre sus 
hombres de confi anza y 
con responsabilidad en 
la Curia. Prueba de ello 
es que en todos y cada 
uno de los ocho consis-
torios que ha convocado 
a lo largo de su pontifi -
cado, siempre ha 
incluido un español, un 
gesto inédito del Papa 
argentino. Con Fernan-
do Vérgez revestido de 
color púrpura, nuestro 
país cuenta en su haber 
con 15 cardenales, 
nueve de ellos electores 
en caso de cónclave, 
además de otros seis sin 
derecho a voto por 
haber cumplido los 80 
años. De los nueve, tres 
son obispos con respon-
sabilidad en España, 
tres son pastores 
misioneros y tres tienen 
puestos determinantes 
en la Curia romana.

Marca España 
en todos los 
consistorios

La clave

Fernando Vérgez
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Els socis d’Atelleu durant un taller de ioga a la capital de l’Urgell.

ACN

Lleure per a persones amb 
discapacitat a Tàrrega
El projecte Atelleu compta amb quinze socis majors d’edat

ENTITATS INICIATIVES

ACN

❘ TÀRREGA ❘ Un nou projecte de 
lleure inclusiu i autogestio-
nat de Tàrrega ofereix, des de 
principis d’any, activitats per a 
persones amb discapacitat. Es 
tracta de la iniciativa Atelleu, 
impulsada per la Cooperativa 
Lleure Quàlia, del grup Alba, 
que busca fomentar l’autono-
mia personal i social dels par-
ticipants. Aquest projecte es 
va posar en marxa al mes de 
febrer passat i actualment ja 
compta amb una quinzena de 

socis majors d’edat, els quals es 
reuneixen dos dies a la setma-
na per fer activitats lúdiques, 
esportives i culturals que ells 
mateixos proposen. Tallers de 
teatre, de cuina o classes de io-
ga així com sessions de cine, 
karaoke i excursions, són al-
gunes de les propostes que els 
usuaris han fet durant aquests 
mesos. El coordinador del pro-
jecte, Ivan Marín, va explicar 
que l’objectiu principal d’Ate-
lleu és afavorir la socialització 
dels usuaris i ajudar-los a sortir 

de la seua “zona de confort”. 
“Ens vam adonar que hi havia 
persones que estaven molt an-
corades en la seua bombolla i 
vam dir, per què no proporci-
onar un espai on se sentin cò-
modes?”. La seu de l’Atelleu 
està ubicada al carrer Mestre 
Marià Claret 7-9 de Tàrrega i 
obre tots els dimarts i dijous 
de 16.30 a 18.30 hores. Tot i 
així, també hi ha activitats que 
es realitzen fora del local, en 
diferents espais comunitaris 
de la ciutat.

❘ LLEIDA ❘ L’Observatori de la In-
fància i de l’Adolescència de 
Lleida constata al seu sisè in-
forme un increment dels pro-
blemes relacionats amb la salut 
mental dels menors de la ciu-
tat, que s’han agreujat després 
de la pandèmia de la Covid-19. 
Les dades les va presentar la 
catedràtica de Pedagogia de 
la Universitat de Lleida, Maria 
Àngels Balsells, durant la sessió 
del consell assessor municipal 
de la infància i l’adolescència. 
Durant la reunió, que va tenir 
lloc la setmana passada, el psi-
quiatre Àngel Pedra, la docto-
ra Ester Gené, representant del 
CSMIJ i la doctora Vanesa Pera, 
cap de l’àrea infantil i juvenil 
de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Lleida, i el jove Albert Ca-
no, en representació del Plenari 
de Joves, van ser els que van 
liderar un debat en el qual van 

La salut mental dels menors, a debat
L’Observatori de la Infància i de l’Adolescència de Lleida constata que la pandèmia  
ha agreujat els problemes i els experts demanen potenciar les eines de prevenció

CONSISTORI OBSERVATORI

El consell assessor de la Paeria es va celebrar la setmana passada.

PAERIA

abordar quina és la situació ac-
tual dels menors i els recursos 
que hi ha a la ciutat per abor-
dar aquesta problemàtica. En 
aquest sentit, tots els experts 

van coincidir en la necessitat de 
potenciar les eines de prevenció 
per millorar la salut mental de 
la població més jove. El consell 
assessor és un òrgan permanent 

de participació ciutadana, amb 
relació als àmbits d’activitats 
públiques municipals que afec-
tin o es refereixin a la infància 
i l’adolescència.

El papa nomena 
21 cardenals, 
entre els quals  
un espanyol

RELIGIÓ

❘ CIUTAT DEL VATICÀ ❘ El papa Fran-
cesc va anunciar ahir un con-
sistori que se celebrarà el 27 
d’agost vinent per al nome-
nament d’un total de vint-i-
un nous cardenals, setze dels 
quals electors en un futur 
conclave per elegir pontífex 
i cinc de més grans de vuitan-
ta anys. Entre els futurs car-
denals entraran l’arquebisbe 
espanyol Fernando Vérgez 
Alzaga, els arquebisbes de 
Brasília i Manaus (Brasil), 
l’arquebisbe d’Asunción i 
l’emèrit de Cartagena de 
Indias (Colòmbia). Espanya 
té un total de sis cardenals 
electors, mentre que el Bra-
sil amb els nous purpurats 
també en tindrà uns altres 
sis i el Paraguai comptarà 
amb un cardenal en un fu-
tur conclave.

Participants en la vuitena edició del DVins d’Agramunt.

VITICULTURA FIRES
LAIA PEDRÓS

❘ TÀRREGA ❘ La VIII edició del 
DVins, la mostra de vins i ca-
ves d’Agramunt, va tancar 
amb xifres rècord després de 
vendre 24.000 tiquets de de-
gustació i 2.500 copes (500 
més de les que s’havien seri-

grafiat en previsió d’assolir 
una participació com la del 
2019). Membres de l’Associa-
ció Festa, Gastronomia i Cul-
tura van destacar “la bona 
acceptació de la redistribució 
de l’espai”.

DVins de rècord, amb 24.000 
tastos i 2.500 copes venudes

Pedres que parlen a Butsènit ■ És la instal·lació artística del 
lleidatà Josep Torrelles. Pedres que parlen està composta 
per 93 pedres amb desitjos recollits per l’autor.
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El papa Francesc va anunciar ahir 
la creació de 21 nous llocs de car-
denals, dels quals 16 seran elec-
tors del pròxim cap de l’Església 
catòlica. Es tracta de la vuitena 
onada de nomenaments de pur-
purats efectuada pel Pontífex  i, 
amb aquesta, augmenta el pes 
d’Espanya, país que passa així a 
tenir sis cardenals (tots, tret 
d’Antonio Cañizares, nomenats 
per Francesc) amb dret a vot en 
cas de conclave, l’elecció en la 
qual s’elegeixen els papes. 

Entre els elegits figura Fer-
nando Vérgez Alzaga, nascut a 
Salamanca el 1945, vinculat a la 
cúria romana des de 1972 i gover-

nador des del setembre de l’Estat 
de la Ciutat del Vaticà, l’òrgan 
que s’encarrega d’administrar 
els assumptes terrenals del dimi-
nut Estat teocràtic. 

A més, amb el nomenament 
de Vérgez Alzaga, també la ultra-
conservadora i controvertida 
congregació dels Legionaris de 
Crist aconsegueix el primer car-
denal de la seva història. 

Francesc també ha decidit ele-
var a cardenal el jesuïta italià 

Gianfranco Ghirlanda, que va ser 
un dels comissaris que del 2014 al 
2019 van tenir l’encàrrec d’inter-
venir la Legió de Crist per comp-
te del Vaticà després que es cone-
guessin els terribles abusos del 
difunt fundador, Marcial Maciel. 

Malgrat que, en el cas de 
Ghirlanda –recentment també 
un dels artífexs de la nova cons-
titució sobre el Govern de la cúria 
vaticana–, no tindrà vot en un 
futur conclave a l’haver superat 
els 80 anys. 

Entre els que sí que tindran la 
possibilitat de decidir el nom del 
futur monarca absolut de l’Esglé-
sia catòlica hi figuren dos mem-
bres més de la cúria romana, el 
britànic Arthur Roche, prefecte 
de la Congregació per al Culte Di-
ví, i Lazzaro You Heung Sin, cap 

de la Congregació del Clergat. 
S’hi afegeixen diversos prelats 
d’Oceania, Àsia, i l’Àfrica: el sa-
lesià Virgilio Do Carmo Da Silva, 
arquebisbe de Dili (Timor orien-
tal), William Goh Seng Chye, de 
Singapur, Filipe Neri António Se-
bastião de Rosário Ferrão, de Goa 
i Damão (Índia), Anthony Poola, 
d’Hyderabad (Índia), Richard 
Kuuia Baawobr, bisbe de la diò-
cesi de Wa (Ghana), el nigerià Pe-
ter Okpaleke, bisbe d’Ekwulobia 
(Nigèria) i Giorgio Marengo, 
d’Ulan Bator (Mongòlia) i que és 
el més jove del grup (48 anys). 

Amèrica Llatina 

En canvi, de l’Amèrica Llatina, 
terra de naixement de l’exar-
quebisbe de Buenos Aires, Fran-
cesc ha elegit dos sacerdots del 
Brasil, el franciscà Leonardo Ul-
rich Steiner, arquebisbe de Ma-
naus, i Paulo Cezar Costa, de Bra-
sília, i un del Paraguai, Adalberto 
Martínez. 

Mentre que dels països més 
desenvolupats procedeixen el 
nord-americà Roberto Walter 
McElroy, bisbe de San Diego, el 
francès Jean-Marc Aveline, ar-
quebisbe de Marsella, i l’italià 
Oscar Cantoni, bisbe de Como. 

D’aquesta manera Francesc 
ha elegit com a nous cardenals 
prelats de tots els continents, una 
cosa habitual en ell. nFernando Vérgez Alzaga.

Legionaris de Crist

El Papa designa cardenal  
un legionari de Crist

El papa Francesc elegeix 16 nous càrrecs de l’Església que votaran, 
arribat el moment, el futur pontífex. Entre ells, Vérgez Alzaga.

DESIGNACIONS AL VATICÀ

IRENE SAVIO 
Roma

Una vegada més, 
Francesc escull 
prelats que 
procedeixen de 
tots els continents
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Y el día en que Línea Directa 

nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó.

Y SER DIRECTO ES
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El teòleg Wilhelm Danca, a la Tribuna Joan
Carrera | Mireia Rourera | Barcelona |
Societat | El Punt Avui
Mireia Rourera - Barcelona

Wilhelm Danca, filòsof i teòleg, degà de la Facultat de Teologia de Bucarest i vicerector de la
catedral de Sant Josep de Bucarest, és el segon convidat a la Tribuna Joan Carrera, una
iniciativa del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans i El Punt Avui.

Danca farà una conferència al voltant del tema El factor religiós en la guerra d’Ucraïna, una
qüestió important en aquesta guerra de Rússia i Ucraïna, en què el fet religiós està jugant un
paper molt destacat i que aquí majoritàriament passem per alt pel gran desconeixement que
tenim, en general, de les esglésies orientals i ortodoxes. L’acte serà presentat pel degà de la
Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra.

Wilhelm Danca explicarà les conseqüències del fet que el patriarca rus Ciril estigui donant
suport a Putin en un afany de recuperar “el gran imperi” i del paper del metropolita de Kíiv,
representant de l’Església ortodoxa ucraïnesa, majoritària i oficial a Ucraïna, que se’n desmarca.
El metropolita de Kíiv, que és anterior al patriarcat de Moscou, ara en depèn, amb la qual cosa la
guerra s’està duent a l’escala eclesial.

La Tribuna Joan Carrera té l’objectiu d’analitzar la situació actual del cristianisme a Europa i al
món com a fet religiós, difondre les experiències de diàleg, comunicació i participació social, i
potenciar la presència del fet religiós en la societat catalana. Pren el nom de qui va ser bisbe
auxiliar de Barcelona. En el primer dinar col·loqui de la Tribuna Joan Carrera, que es va fer a
finals del mes de març en un cèntric restaurant del passeig de Gràcia, més de 120 persones van
assistir a la conferència que va fer el cardenal de Rabat Cristóbal López, un salesià avui
considerat molt proper al papa Francesc (alguns diuen que en podria ser el successor) i que, tot i
néixer a Almeria, es va criar des dels 9 mesos a Badalona. La seva experiència com a catòlic en
un món musulmà i la seva actitud de no amagar el cristianisme, sinó de reivindicar-lo i exercir-lo,
va tenir un ampli ressò en els mitjans.

La Tribuna Joan Carrera té el suport de més d’una vintena d’entitats lligades al cristianisme
progressista i catalanista: Animaset, Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya, Cristianisme
al Segle XXI, Cristianisme i Justícia, Effathà-cristiansdebase.cat, Equips de Pastoral de la
Política i la Comunicació, El Pregó, Fundació Albert Bonet, Fundació Casa de la Misericòrdia,
Fundació Catalunya Religió, Fundació Centesimus Annus, Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, Fundació Joan Maragall, Fundació Pere Tarrés, Grup Cristià del Dissabte (País
Valencià), Grup Sant Jordi Justícia i Pau, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat,
Santa Anna/Hospital de Campanya i Unió de Religiosos de Catalunya.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2145327-el-teoleg-wilhelm-danca-a-la-tribuna-joan-carrera.html
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La invasió russa d’Ucraïna, amb
la seva reguera de mort i des-
trucció, conté un ingredient
d’infàmia que la propaganda de
Vladímir Putin explota des del
primer dia. És la pretensió, to-
talment infundada, que l’objec-
tiu de l’atac rus és desnazificar
Ucraïna.Enelseudiscursdel24
de febrer, data d’inici de la inva-
sió, el president rus va dir que,
en l’“operació militar especial”

(així anomena Putin aquesta
guerra), lestropesrusses“inten-
tarandesmilitaritzaridesnazifi-
car Ucraïna, així com portar a
judici els que van perpetrar
nombrosos crims sagnants con-
tra civils, incloent-hi crims con-
tra ciutadans de la Federació
Russa”. Aquesta formulació ha
provocat indignació en institu-
cions de memòria històrica de
diferents països, en governants
occidentals i,molt significativa-
ment, entreels jueusd’Ucraïna.
Com va replicar el president

ucraïnès,VolodímirZelenski, el
mateix dia de l’atac enuna al·lo-
cuciótelevisadaenquèvaparlar
en rus, la seva llengua materna:
“Com podria jo ser nazi?” Ze-
lenski, jueu no religiós, va per-
drepartdels seusavantpassatsa
l’Holocaust, quan l’Alemanya
nazi va ocupar Ucraïna, llavors
part de la Unió Soviètica. El tri-
omf mateix de Zelenski a les
eleccions del 2019 amb un es-
pectacular 73%
dels vots ja des-
munta la pretensió
dePutin.
Enelscomicis le-

gislatius del 2019,
els partits d’extre-
ma dreta es van
ajuntarenunallista
única i, tot i així,
van aconseguir no-
més un 2,2% dels
vots, molt lluny
d’un 5%mínim per
obtenir represen-
tacióalParlament.
Defet,quel’actu-

al president
d’Ucraïna sigui ju-
euésunacosaqueels jueussovi-
ètics nohaurien pogut ni imagi-
nar.Al’URSS,unestatcomunis-
ta ateu on practicar una religió
estava prohibit, ser jueu es con-
siderava una nacionalitat o èt-
nia, no tant una religió, però
l’antisemitisme existia i discri-
minava. “Vaigcréixercomqual-
sevol nena soviètica, a la meva
família només parlaven ídix els
avis”, emvaexplicar fa uns anys

a Berlín la pedagoga ucraïnesa
Ella Nilova, que va emigrar a
Alemanya el 1998 gràcies a una
llei alemanya que acollia jueus
depaïsosde l’antigaURSS.“Du-
rant lameva infantesaaUcraïna
etdeien juevacomsi fosunapa-
raulota, per insultar; vaig plorar
moltes vegades”, recordava Ni-
lova,queara té60anys.
Segons l’European Jewish

Congress (EJC), l’actual pobla-

ció jueva d’Ucraïna és d’entre
360.000i400.000persones,pe-
rò amb la guerra és difícil saber
si aquestes xifres es mantenen.
Llegiraraenpremsainternacio-
nal i espanyola els testimonis de
jueus ucraïnesos –entre ells,
combatents– indignats per les
frasesdePutinnonomésconfir-
mael cinismede l’acusació, sinó
que permet constatar el flori-
ment de la comunitat jueva des

de la independència el 1991. Si-
nagogues, escoles i organitzaci-
ons van sorgir o es van refer en
tot Ucraïna. Els memorials de
l’Holocaustesvanerigirdesprés
de la independència; en època
soviètica no s’especificava que
lesvíctimeseren jueves.
En la seva propaganda sobre

desnazificació, Vladímir Putin
distorsiona el present instru-
mentalitzant la dada històrica

que, a la Ucraïna
ocupada, naciona-
listes ucraïnesos
feixistes van col·la-
borar amb els nazis
alemanys en l’as-
sassinat de jueus.
Hi van morir uns
1,5 milions de ju-
eus.
Però, com diuen

els historiadors
Grzegorz Rosso-
liński-Liebe iBasti-
aan Willems al seu
treball acadèmic
Abús de la història
per part de Putin:
‘nazis’ ucraïnesos,

‘genocidi’ i un fals escenari
d’amenaces, “l’afirmació que
Rússia ha d’alliberar Ucraïna
d’ungovernfeixistaod’unaocu-
paciónazi ésunbastpretextper
a la invasió i serveixcomaexcu-
sa fàcil per elevar la violència al
nivell de fa vuitanta anys, quan
vasernecessàriatotalaforçaper
alliberar Ucraïna dels seus na-
zis”. Les frases de Putin són un
ultratgea lamemòriahistòrica.

Jueusd’Ucraïna

MARÍA-PAZ LÓPEZ

FE EN EL MÓN

BULENTKILIC / AFP

Un fidel resant a la sinagoga d’Odessa el 9 demarç

Indignació pel
cinismedel rus

Putin quan va acusar
de nazi el país envaït

El filipí Armin
Luistro, superior
general de La Salle
n El germà Armin Luistro va
ser elegit el dia 18 de maig a
Roma com a nou Superior
General de l’Institut dels
Germans de les Escoles
Cristianes. Pren el relleu al
germà nord-americà Robert
Schieler. El germà Armin
Altamirano Luistro va néi-
xer el 1961 a les Filipines, va
rebre l’hàbit religiós el 1981 i
va emetre els vots definitius
el 1988. Va cofundar amb
Josef Suwatan, bisbe catòlic
de Rajat, la Universitat de
La Salle Indonèsia i va ser
ministre d’Educació de les
Filipines del 2010 al
2016. / Redacció

Sor Lucía portarà
69 ambulàncies
a Ucraïna
n La campanya impulsada
per sor Lucía Caram, junta-
ment amb l’Associació de
Voluntaris de CaixaBank i
l’AssociacióMissatgers de la
Pau, ha aconseguit 69 ambu-
làncies per portar-les a
Ucraïna, tot i que inicial-
ment l’objectiu eren 30. La
monja deManresa ha tornat
aquesta setmana del seu sisè
viatge a aquest país en guer-
ra i la setmana que ve hi
anirà altre cop per organit-
zar una altra tramesa d’aju-
da humanitària. Segons
informa Regió7, cada ambu-
lància equipada té un valor
de 15.000 euros. / Redacció
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El cardenal italià Angelo Sodano, 
exsecretari d’Estat del Vaticà i fi-
gura controvertida del pontificat 
del polonès Joan Pau II, ha mort a 
Roma després d’un contagi de 
coronavirus.  

Sodano, de 94 anys, va morir a 
la clínica Columbus de Roma, en 
què es trobava ingressat des de 
principis de maig. Ja durant aques-
ta setmana, mitjans catòlics ha-
vien filtrat que el purpurat es tro-
bava en estat greu per complica-
cions derivades de la covid, que es 
va afegir a altres patologies prè-
vies que patia. 

La informació ha suscitat im-
mediatament una reacció agre-
dolça en el món catòlic, ja que So-
dano va ser una figura molt dis-
cutida en la seva àmplia trajec-

tòria com a sacerdot i jerarca de 
l’Església de Roma. En particular, 
els comentaris més crítics han 
arribat per part d’activistes de la 
lluita contra la pederàstia clerical, 
que durant anys el van acusar 

d’haver encobert diversos casos 
d’abusos sexuals durant la seva 
llarga etapa com a secretari d’Es-
tat (1991-2005).  

«Va ser un home que va fer 
molt mal a moltes persones i va 
encobrir anys d’abusos a Xile i al 
món», han sigut les primeres pa-
raules del xilè Juan Carlos Cruz, 
un dels activistes de la lluita de les 
víctimes d’abusos a Xile i actual 
membre de l’organisme del Va-
ticà per a la prevenció d’aquests 
delictes. 

Fill de Giovanni Sodano, un 
llavors conegut polític democris-
tià de la Itàlia de la postguerra, el 
difunt cardenal va néixer el 1927 a 
Asti. En aquesta ciutat de Piemont 
(nord d’Itàlia) es va iniciar en la 
Teologia per després obtenir una 
llicenciatura en Teologia i Dret 
Canònic a la Universitat Grego-
riana de Roma i formar-se a l’es-
cola diplomàtica del Vaticà. n

Mor a Roma per covid-19 el 
controvertit cardenal Sodano

El jerarca de l’Església va estar acusat d’encobrir casos de  
pederàstia durant la seva etapa com a secretari d’Estat al Vaticà.

ÒBIT

IRENE SAVIO 
Roma

Angelo Sodano.

Andreas Solaro / AFP

La viròloga Maripaz Sánchez-
Seco, líder de l’equip científic 
que ha aconseguit la seqüència 
completa del virus responsable 
de la verola del mico (monkeypox, 
en anglès), assegura que aques-
ta malaltia es quedarà en un brot 
i no arribarà a ser una pandèmia 
com la covid-19 perquè, tot i que 
en els últims dies s’estan regis-
trant més casos, «segurament es 
controlarà bé». 

L’experta, en declaracions a 
l’agència Efe, ha descartat que la 
propagació d’aquesta malaltia 

arribi a ser alarmant perquè, 
malgrat que les dades apunten 
que encara està en ascens, s’es-
tan posant les mesures de con-
trol, aïllament dels casos positius 
i seguiment dels contactes, així 
que arribarà un moment en què 
es reduirà. 

«Crec que això es controlarà 
amb l’aïllament de casos positius 
i vigilant els contactes. El que no 
sé és quant s’estendrà el brot i 
quan tardarem a controlar-lo», 
ha explicat la viròloga, responsa-
ble del laboratori Arbovirus i ma-
lalties víriques importades del 
Centre Nacional de Microbiologia. 

La investigadora va revelar 
que ja s’estan realitzant proves 

PCR als hospitals i va anunciar 
que la setmana que ve probable-
ment començaran a sortir testos 
comercials semblants als de la 
covid-19. 

Quant a l’actual expansió del 
virus, va recordar que fonamen-
talment es contagia per contacte 

directe amb lesions o amb fluids 
corporals d’un pacient infectat, 
per exemple, la saliva. 

«El mecanisme de transmissió 
és sempre el contacte estret», va 
afegir, mentre va explicar que no 
és necessari que la població en 
general prengui mesures, tret 

que algú hagi tingut alguna con-
ducta de risc o si apareixen le-
sions compatibles amb aquest 
virus. En aquest cas, va apuntar, 
cal anar a l’hospital i preguntar 
perquè es posin en contacte amb 
Salut Pública i avaluar la situació 
del pacient. 

Mascotes 

Sánchez-Seco ha assegurat que 
és possible que la verola del mico 
es pugui transmetre a les masco-
tes perquè, com que el virus és 
d’origen animal, no es pot des-
cartar que el patogen torni a 
«saltar» d’humans a animals.  
Per això, les autoritats sanitàries 
recomanen als pacients amb ve-
rola del mico aïllar-se també dels 
animals a casa. 

Sánchez-Seco va comentar 
que, segons la seva opinió, ara 
mateix no és urgent l’arribada de 
vacunes. Tot i així, va matisar, si 
les mesures i protocols actuals 
no aconseguissin controlar la si-
tuació, «potser seria desitjable» 
apostar per les immunitzacions 
contra el  virus. 

Després de la detecció dels 
brots de verola a Europa, la cien-
tífica va advertir de la importàn-
cia d’investigar el que està pas-
sant als països en vies de desen-
volupament perquè, va lamentar, 
«només responem majoritària-
ment quan ens arriba». n

La verola del mico 
s’aturarà aïllant 
els positius

La viròloga Maripaz Sánchez-Seco, que ha aconseguit 
la seqüència del ‘monkeypox’, anuncia que aviat  
hi haurà testos comercials per detectar-ne casos.

INVESTIGACIÓ

EL PERIÓDICO 
Madrid

La viròloga Maripaz Sánchez-Seco (dreta), al costat del seu equip 
d’investigadores, al seu laboratori de Madrid. 

Kiko Huesca / Efe
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Gustavo Petro sostiene su papeleta de votación, ayer en Bogotá,mientras un hombre lo fotografía
MAURICIODUEÑASCASTAÑEDA / EFE

JERUSALÉNAgencias

Más de 20 palestinos resultaron
heridos ayer en la Ciudad Vieja
de Jerusalén al verse envueltos
en choques o sufrir agresiones
durante una marcha de ultrana-
cionalistas judíos conmotivo del
díadeJerusalén.
Unos 3.000 policías israelíes

habían sido desplegados en la

ciudad por el desfile, una cita
anual cargadadeviolenciaqueel
añopasadofueeldetonantede11
díasdeenfrentamientosentreIs-
rael y Hamas, el grupo islamista
que controla de facto la franja de
Gaza.
Miles de israelíes –muchos de

ellos de extrema derecha– parti-
ciparon en el tradicional desfile
de las banderas, una polémica
marcha que cruza el barrio mu-

Choques enJerusalénpor
lamarchadeultras judíos
por el barriomusulmán

sulmándelcascoantiguoencon-
memoracióndelatomadelapar-
te oriental de Jerusalén por Is-
rael durante la guerra de los Seis
Días,en1967.Paralos israelíes, la
jornadamarca “la reunificación”
delaciudad,mientrasquelospa-
lestinos laconsideranel iniciode
la ocupación. El desfile genera
tensionesaño trasaño.
En esta ocasión, Hamas había

amenazado varias veces a Israel
contomarrepresaliasmilitaressi
“cruzaba la línea roja”durante la
marcha.
Aunqueeldesfileeraporlatar-

de, latensiónsehizopatentedes-
de primera hora de la mañana,
cuando unos 2.000 israelíes
irrumpieron en la explanada de
lasMezquitas, lo que causó cho-

ques con palestinos que se ha-
bíanatrincheradoenlamezquita
durante la noche, que les tiraron
piedras y fuegos artificiales. La
explanada, que los judíos llaman
montedelTemplo,eseltercerlu-
gar más sagrado para el islam y
primeroparael judaísmo.
Entre el grupo estaba Itamar

Ben-Gvir, diputado y líder de un
pequeño partido ultranaciona-

lista judío, seguidor del fallecido
rabino racistaMeirKahane. “He
venido para apoyar a las fuerzas
deseguridadyesperoquelapoli-
cía haga reinar el orden en el
montedelTemplo(...)Hevenido
a afirmarquenosotros, elEstado
deIsrael,somossoberanosaquí”,
declaró.
Las fricciones siguieron du-

rante el día con enfrentamientos
violentos en las calles de la Ciu-
dadVieja. Lamayoría de comer-
ciantes del barrio musulmán ce-
rraron sus tiendas, mientras que
losvecinosseencerraronencasa.
Comosuelepasaranualmente,

también se oyeron insultos y to-
do tipo de consignas contra los
palestinos, entre ellas “muerte a
losárabes”.c

Elañopasado,el
desfiledelasbanderas
marcóel iniciodeonce
díasdeguerraentre
HamaseIsrael

La izquierda colombiana acaricia el
poder por primera vez en la historia
El exguerrillero Gustavo Petro gana la primera vuelta de las presidenciales

ROBERTMUR
Barcelona

La izquierda está muy cerca de
lograr el poder en Colombia por
primeravezensuconvulsahisto-
ria.GustavoPetroganó laprime-
ra vuelta de las elecciones presi-
denciales de ayer, pero necesita-
rá la segunda vuelta del 19 de
junio para asegurarse llegar a la
CasadeNariño.
Los colegios electorales cerra-

ban a las cuatro de la tarde (23 h
enEspaña)ydoshorasdespués,a
las seis, (la una de lamadrugada,
horaespañola) laRegistraduría–

organismo encargado de organi-
zar los comicios– comenzó a di-
fundir los resultados.
Como ya apuntaban los son-

deos previos Petro alcanzaba el
40,32% de los votos, mientras
que el segundo lugar era para el
populista Rodolfo Hernández,
con un 28,19%. El derechista y
candidato del establishment, Fe-
derico Gutiérrez, se quedaba en
el 23,87%. Los datos correspon-
día a un precuento del 99,43%de
lasmesas.
Tras confirmase ese alto por-

centaje para Petro, el senador y
exalcalde de Bogotá se mediría
en la segunda vuelta a Hernán-

rodeando a ambos sobre el esce-
nario, preparados para interpo-
nerunosgrandesescudosantiba-
lasa lamenoramenaza.
Petro propone acabar con la

desigualdaddeunamaneranada
original: subiendo los impuestos
a los ricos y gravando especial-
mentea las4.000mayores fortu-
nas.Además,quiereacabarconel
latifundismo, promoviendo una
reformaagraria, loqueenunpaís
donde cada añomueren asesina-
dosmásdeuncentenardelíderes
sociales –la mayoría en localida-
desrurales–estodaunaprovoca-
ciónalpodercaciquil.Petro tam-
bién propone un cambio de mo-
delo energético y frenar la
explotación petrolera. O refor-
mar profundamente la Policía
Nacionaly lasFuerzasArmadas.
“Confío en la sociedad colom-

biana, en su voluntad de cambio.

Al final solo hay dos alternativas
relativamentesimples:odejarlas
cosascomoestánenColombia, lo
cual esmás corrupción,más vio-
lenciaymáshambre; ocambiara
Colombia”, declaró ayer Petro al
votar en Bogotá. El favorito dijo
sufragar con la “esperanza de
cambiar lahistoria”.
Por su parte, el presidenteDu-

que, después de votar, hizo un
significativo llamamiento a “vo-
tar con entusiasmo, con alegría,
sin odios, sin prejuicio y sin ses-
gos”.
Hasta el cierre de esta edición,

la jornada se desarrollaba sin in-
cidentesdeconsideraciónrepor-
tados por las fuerzas de seguri-
dad, los diferentes partidos polí-
ticos o los numerosos
observadores internacionales
desplegados por el territorio, 36
de ellos de la misión
catalana, formada por varias or-
ganizaciones.
Noobstante, seguíaplaneando

la denuncia demanipulación del
resultado contra la Registradu-
ría, reiteradapor la izquierdadu-
rante toda la campaña, después
de que en las legislativas demar-
zo seperdieran400.000votosde
Pacto Histórico, que finalmente
le fueronadjudicados.c

Petrodicequela
elecciónesentre“más
corrupción,más
violenciaymáshambre
ocambiaraColombia”

dez, un inclasificablemillonario
que congregaría un voto más
centrista y antiPetro, lo que po-
dríaponerenapurosalcandidato
de la izquierda.
Es la tercera vez que Petro,

economista y exguerrillero del
M-19 de 62 años, intenta llegar a
la presidencia. Quedó cuarto en
el 2010 yhace cuatro años consi-
guiópasarasegundavuelta,pero
cayó derrotado frente al actual
presidente, el conservador Iván
Duque.
PetrosepostulaporPactoHis-

tórico, coalición izquierdistaque
ha ido moderando su discurso
hacia el centroparaampliar apo-

yos. Ello no evita que la oligar-
quía, queha ostentado el poder a
través de diferentes partidos y
presidentes conservadores a lo
largo de la historia, vea a Petro
como una gran amenaza. El pro-
pio Petro ha denunciado a lo lar-
go de la campaña la posibilidad
de ser objeto de un atentado, en
unpaís con una trágica tradición
de asesinatos de candidatos pre-
sidencialesolíderespolíticosque
proponían cambios radicales co-
mo los que él busca. En susmíti-
nes, o los de su candidata a la vi-
cepresidencia, la afrocolombia-
na Francia Márquez, los
guardaespaldas se han situado
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Al menos otras 28 personas mu-

rieron este sábado en el estado 

de Pernambuco, en el nordeste 

de Brasil, debido a las fuertes 

lluvias que afectan a la región, 

por lo que el número total de 

víctimas desde comienzo de la 
semana subió a 33, informaron 

fuentes oficiales. Según el canal 

de noticias Globonews, al me-

nos 19 de las 28 víctimas falle-

cieron durante un deslizamien-

to de tierra en una aldea en el 
barrio de Ibura, en la zona sur 
de Recife, capital del estado de 

Pernambuco. Otros 6 murieron 
por un deslizamiento de tierra 
en Camaragibe.

Los fallecidos por las fuertes 

lluvias en Brasil ascienden hasta 

33, tras 28 nuevas muertes

Kiev
EFE 

El Ejército ucraniano ha logrado 

repeler la ofensiva de las fuerzas 
rusas sobre la ciudad de Severo-

donetsk, en el este del país, for-

zándolas a retirarse, según afirmó 
ayer el gobernador militar de la 

región de Lugansk, Serhiy Haidai. 
“Los rusos se replegaron a sus 

posiciones anteriores,” escribió 

Haidai en su cuenta de Telegram 
y añadió que sufrieron “pérdidas 

significativas”, aunque lograron 
hacerse con el control de un ho-

tel a las afueras de la ciudad. Sin 
embargo, señaló, “el enemigo no 

deja de intentar atacar la reta-

guardia de nuestras tropas y de 

obstaculizar la logística en la re-

gión de Lugansk”.
Mientras tanto, Rusia efectuó 

un nuevo ensayo de su misil de 

crucero hipersónico Tsirkon des-

de un buque en el mar de Bárents 

contra un objetivo en aguas del 
mar Blanco, informó ayer su Mi-
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FOTO: EPA / Militares rusos quitan un cartel ucraniano en Severodonetsk

Las fuerzas de Ucrania dicen 
haber repelido la ofensiva 
de Rusia en Severodonetsk

nisterio de Defensa. Además, el 
presidente de Rusia, Vladímir Pu-

tin, firmó este sábado la ley que 
retira el límite de edad para servir 
en el Ejército coincidiendo con la 

campaña militar rusa en Ucrania, 

lo que les permitirá contratar a 
especialistas de más de 40 años, 

que era la edad máxima.

Por otro lado, varios prisione-

ros de guerra ucranianos libera-

dos han afirmado haber sufrido 
torturas mientras se encontra-

ban en cautividad en Rusia, según 
anunció este sábado la comisio-

nada de derechos humanos del 

parlamento ucraniano, Lyudmila 

Denisova.

Al menos 31 personas murieron 

este sábado por una estampida 

ocurrida en un acto organizado 
por una iglesia en la ciudad de 

Port Harcourt, en el sur de Ni-
geria, según informó la Policía. 
La iglesia, conocida como Kings 

Assembly, convocó un evento 

en el que prometió dar artícu-

los de regalo y comida a cientos 

de feligreses. La iglesia, al ver la 
cantidad de gente que se había 
presentado, cerró la puerta para 

evitar la entrada de más perso-

nas, según declararon testigos a 
los medios locales. La multitud 
afuera se volvió abrumadora y 

la gente rompió la fuerza, lo que 
provocó una oleada de personas 

que provocó la estampida.

Al menos 31 muertos por 
una estampida en un acto 
de una iglesia en Nigeria

El expresidente de EE.UU. Do-

nald Trump apareció este vier-
nes como una estrella en la con-

vención anual de la Asociación 

Nacional del Rifle (NRA, en in-

glés), donde hizo una férrea de-

fensa de las armas, apenas tres 

días después del tiroteo que ma-

tó a 19 niños y dos profesoras 

en un colegio de Uvalde (Texas). 
Trump se ciñó al guión de los re-

publicanos al atribuir la masacre 

a la salud mental del atacante, 

y arremetió contra “los grotes-

cos esfuerzos” de los demócra-

tas para un mayor control en 

la compra de armamento. “Las 
políticas de control de armas 
impulsadas por la izquierda no 
habrían hecho nada para evitar 

el horror que tuvo lugar”, afir-
mó el expresidente, que culpó 

sólo a la “maldad” del atacante, 

y además pidió dar armas a los 

profesores. “Las armas no son el 
problema”, añadió.

Trump arropa en Texas al 
‘lobby’ de las armas tras
la masacre en un colegio

L’Alcalde i la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Lleida

expressen el seu condol pel traspàs de

Francesc Xavier Juárez Juárez
Treballador municipal

Lleida, 29 de maig de 2022

ESQUELES

email: publicitat@lamanyana.cat

TELÈFON 973 001 140 

Recepció les 24 hores



Mitjà: El Punt Avui

Publicat: 29/05/2022

Edició: GENERAL

Secció: OPINION Punt de Vista

Audiència: 106.000 Lectores

Difusió: 22.037 Ejemplares

Valor: 1.381€

8
4

3
7

0
0

6
1

4
8

6
7

2

2
2

2
1

7

DIUMENGE, 29 DE MAIG DEL 202232 | Punt de Vista |
El voraviu Joan Vall Clara

o deia l’àvia Neus: “No deixaran res
per verd, podeu pujar-hi de peus.”

Des que Cunillera (gener del 2022) va
deixar la delegació del govern dient que
des que hi havia arribat (juny del 2018) la
vida havia millorat considerablement,
s’han inflat com gripaus i ara ja obren
campanya a Andalusia deixant molt clar
el que fan a Catalunya. No en tenen dub-
te i n’estan encantats, perquè pel mateix
preu els aguantem el govern i no han de
passar per aquesta cosa tan lletja que els

H l’aguanti la dreta. Sánchez ens “normalit-
za la vida”, segons ha explicat a Granada.
Què entenen per “normalitzar-nos”?
Cinc grans eixos. Ni amnistia. Ni dret
d’autodeterminació. Ni referèndum. Ni
pacte fiscal. Ni immersió lingüística. Això
de menú base, i després no us preocu-
peu que podreu disposar d’un fotimer de
plats a la carta. L’últim és que ens obli-
dem que publiquin balances fiscals. No
estan per academicismes, aquests nois i
noies. Ho diu la ministra d’Hisenda. Què

en fem de saber-ho? Retrets? Mortificar-
se? Què hi fa si són vuit, dotze o setze?
No s’ha alimentar el greuge territorial,
diu la ministra. No les publicaran perquè
“no volen generar instruments que es
puguin utilitzar com a armes llancívoles”.
No volen que ens hi fem mal. Som uns
caparruts i no sabem entendre –diuen–
que no paguen els territoris, que paguen
els ciutadans, i que els d’aquí paguem
més perquè generem més. Perquè s’ho
fotin d’altres tota la vida, això sí!

Ens normalitza la vida
Ni amnistia. Ni autodeterminació. Ni
pacte fiscal. Ni referèndum. Ni immersió

joanvallclara@elpunt.info

“Hi ha milers de joves
que, sense cobrar, sense
esperar res a canvi,
dediquen el seu temps als
altres, es posen al servei, i
fan del món, del barri, de
l’estiu d’un infant i jove
quelcom millor

a escassos dies
que es feia vi-
ral a les xarxes

socials un vídeo d’un
grup de persones en
una platja cantant

amb guitarres durant una posta de
sol. Les reaccions al vídeo van ser
molt variades, però algunes esmenta-
ven que eren joves, com una catego-
ria despectiva, plena de valors asso-
ciats com mancats de compromís,
mandrosos, amants de la festa, l’he-
donisme i un llarg etcètera que no és
pas nou actualment.

EL CAS ÉS QUE, curiosament, el mateix
dia es publicaven també fotos de la
trobada de cinc-cents joves monitors
d’esplais cristians reunits a Igualada
per formar-se, reflexionar i tirar pro-
postes endavant. Eren els monitors
voluntaris del Moviment de Centres
d’Esplai Cristians Catalans (MCECC)
de la Fundació Pere Tarrés. També fa
pocs dies es reunien centenars de jo-
ves dels Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya en assemblea, i uns
quants voluntaris joves més de les
Hospitalitats de Lourdes a Catalunya
es trobaven també a Montserrat. Jo-
ves. Aquesta categoria que sembla
que només engloba mandrosos, in-
conformistes, rebels i menfotistes,
però que també hauria d’englobar al
moment el compromís, la gratuïtat,
la creativitat i l’entrega de milers de
joves al nostre país. Perquè ens cons-
ta que ho són, de compromesos, i que
hi són.

COM EN ROGER, que destina part de les
seves vacances laborals d’estiu a ser
director dels campaments del seu es-

F

plai, o la Martina, que dedica dissab-
tes i infinitat d’hores entre setmana
a la seva unitat del cau del poble men-
tre estudia una carrera università-
ria. O en Marcos, que acompanya ma-
lalts en el pelegrinatge d’estiu a Lour-
des, en el servei de neteja a malalts o
en el servei d’entreteniment festiu, o
la Fàtima que és voluntària en un
centre obert dels Salesians els di-
marts i dijous fent reforç a infants i
joves amb pocs recursos. I és que els
joves també són això. Potser no apa-

reixen els divendres a la nit a la tele
cantant cançons, amb roba llampant
i concursant en algun programa; pot-
ser no es dediquen a fer directes a
Twicht per entrevistar futbolistes fa-
mosos al seu canal, o no recomanen
productes de bellesa a Instagram per
a milions de seguidors, però hi són.

HAUREU D’AFINAR LA MIRADA, deixar de
banda els estereotips, i fixar-vos en
l’anonimat, la rutina i l’aparent nor-
malitat de les seves vides. Els troba-
reu al vespre preparant material per
a les activitats de dissabte, els troba-
reu comprant la intendència de les
colònies o afinant guitarres i desti-
nant part del seu estiu a treure’s el
carnet de monitor. Potser estaran
amb el mòbil al metro buscant activi-
tats en cas de pluja, o visitant la casa
de colònies a la Garrotxa per assegu-
rar que les instal·lacions estan a punt
per a l’estiu. I és que hi ha milers de
joves que, sense cobrar, sense espe-
rar res a canvi, dediquen el seu temps
als altres, es posen al servei, i fan del
món, del barri, de l’estiu d’un infant i
jove quelcom millor. I sí, també can-
ten, van a la platja, toquen la guitarra
i admiren les postes de sol. I són re-
bels, menfotistes, mandrosos i
amants de la festa. Perquè una cosa
no va renyida amb l’altra.

“ESTIGUEU SEMPRE ALEGRES”, deia Don
Bosco al segle XIX, fundador de la
congregació religiosa dels Salesians;
“Hagan lío”, deia el papa Francesc
als joves durant la Jornada Mundial
de la Joventut a Rio de Janeiro l’any
2013. I, per sort, sembla que avui en-
cara ser jove és molt més que el que
es fa viral.

Els joves
Glòria Barrete. Periodista. Grup Sant JordiTribuna Raça humana

Carme Vinyoles Casas

ue Alberto Tar-
radas, el diputat

de Vox per Girona,
faci proclames fei-
xistes en les seves
intervencions al Par-

lament no ens ha d’estranyar. Al cap i la
fi és deixeble de Jorge Buxadé, és un de-
fensor del règim neonazi de la França de
Vichy adoptant el lema de Petain “tre-
ball, família i pàtria”, és fidel de l’església
ultramuntana i defineix la Setmana San-
ta amb un crit: “Viva Cristo Rey!”, el ma-
teix que feien servir els autoanomenats
Guerrilleros de Cristo Rey, organització
terrorista amb una ideologia neofeixista
que van utilitzar la violència com a eina
de coacció. Molt actius a casa nostra, a
la fi del franquisme i a l’inici de la transi-
ció, van destrossar el mural de l’església
de Palau-sator (Baix Empordà), apallis-
sar mossèn Montcunill i el pintor Lluís
Bosch Martí, perquè van considerar que
enaltia el comunisme i els líders popu-
lars. Si la ideologia es caracteritza per
definir el pensament de la persona, hau-
ríem d’esperar una certa originalitat.
Que no us passi com al diputat Tarra-
das, a qui els feixistes de tota la vida, els
autèntics de Falange Española, han acu-
sat de copiar. Diuen que aprofita els dis-
cursos del màrtir per excel·lència, José
Antonio, per fer les proclames. “Escol-
teu Vox Girona –escriuen els falangistes
a Twitter–. Entenem que us és compli-
cat dotar el vostre partit d’un discurs,
una mística atractiva i un estil. Però co-
piant cada dos per tres alguna frase sol-
ta dels fundadors de la Falange Españo-
la de las JONS no ho aconseguireu. En
vosaltres no és res més que retòrica im-
postada.” Problemes amb el copyright?
Crec que no, crec que així planeja el fu-
tur d’Espanya Vox.

Q

Problemes amb
el ‘copyright’?
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