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Evolució anual des del 2009 fins al 2022 i distribució per edat de les víctimes
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Els matrimonis forçosos a Catalunya
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informació a entitats especia-
litzades, a l’Ajuntament ni 
als serveis socials. Més en-
llà d’aquest cas, la policia 
ha investigat aquest 
any –fins a l’abril– 
quatre matrimonis 
forçats més a Catalu-
nya de tres menors 
de 14, 15 i 16 anys i 
d’una noia de 21 anys. 
En els últims mesos la 
síndica de greuges de 
Terrassa també ha aju-
dat tres joves que van de-
nunciar que les seves famí-
lies els havien concertat un 
matrimoni. 

Més preventiu que consumat 
El 81% dels casos que han detectat 
els Mossos entre el 2009 i el 2021 
són preventius: és a dir, les víctimes 
han expressat que volien obligar-les 
a casar-se perquè així els hi havia 
manifestat la seva família, s’havia 
planificat un viatge al país per efec-
tuar-ho o s’havia temptejat la possi-
bilitat en un desplaçament al seu 

país d’origen amb una altra ex-
cusa. “Els comencen a expli-

car que el matrimoni seria 
convenient per a la fa-

mília, l’honor o l’eco-
nomia”, descriu Gar-
cía. Acostumen a ser 
noies nascudes a Ca-
talunya o que porten 
molt temps aquí, que 
estan escolaritzades i 

que poden tenir rela-
cions de parella: quan 

s’assabenten que volen 
forçar-les a casar-se, 

mostren oposició. Hi coin-
cideix Rosique, que assegura 

que les noies poden negociar 
amb la família o arribar a trencar-hi, 
sovint amb violència pel mig. 

La caporala dels Mossos diu que 
les famílies poden protegir les fi-
lles tot i rebre pressió familiar del 
seu país d’origen, o bé ser hostils, 
cosa que comporta un risc per a les 
víctimes. Pel que fa als casaments 
consumats, García apunta que 
acostumen a ser dones a qui van 
obligar a contraure el matrimoni 

200 víctimes de matrimonis 
forçats a Catalunya en 13 anys

Els casaments impliquen noies molt joves i es poden comprometre per videotrucada

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

L’Arooj i l’Anisa Abbas, les germa-
nes de 24 i 21 anys de Terrassa as-
sassinades al Pakistan perquè es vo-
lien divorciar, havien patit un ma-
trimoni forçat, una situació que han 
viscut gairebé 200 noies menors 
d’edat i adultes que també són a Ca-
talunya. En els últims 13 anys, els 
Mossos d’Esquadra han detectat 
198 víctimes molt joves, sobretot 
d’entre 13 i 23 anys, a qui havien 
obligat a casar-se amb un home en 
contra de la seva voluntat o que ja 
havien hagut de formalitzar el ma-
trimoni. Uns enllaços que es poden 
comprometre fins i tot online i per 
telèfon, com apuntava a l’ARA el 
cònsol del Pakistan a Barcelona, 
Mirza Salman Baig. La integradora 
social Ruth Rosique, de l’equip tèc-
nic de Valentes i Acompanyades 
–una associació contra els matri-
monis forçats–, explica que algunes 
víctimes es casen telemàticament i 
que aquest compromís es confirma 
quan van al país d’origen o bé el ma-
rit ve a Catalunya. 

Amb la impossibilitat de poder 
viatjar per la pandèmia, formalitzar 
l’enllaç per videotrucada s’ha con-
vertit en una alternativa per fer el 
primer pas dels matrimonis forço-
sos. Tanmateix, la cap del grup cen-
tral d’atenció a la víctima dels Mos-
sos, la caporala Andrea García, pre-
cisa que la policia encara no s’ha tro-
bat amb cap compromís telemàtic 
en els casos en què ha intervingut. 
Una hipòtesi que s’estudia és que 
haguessin obligat les germanes de 
Terrassa a fer un matrimoni online 
fa un any i que elles s’haguessin ne-
gat a viatjar o a agrupar-se aquí amb 
els homes. El que ja han confessat 
dos dels sis familiars detinguts que 
s’han declarat autors del crim, un 
germà i un oncle de les noies, és que 
van enganyar les dues víctimes amb 
una visita “trampa” al Pakistan i les 
van acabar matant “per honor”. 

La Fiscalia de Terrassa ha orde-
nat als Mossos una investigació per 
determinar si altres familiars que 
viuen a Catalunya han format part 
del pla dels dos casaments i van for-
çar-les a viatjar al seu país d’origen. 
La policia ha interrogat el pare, que 
se n’ha desvinculat i ha declarat que 
havia perdut el contacte amb les fi-
lles després dels enllaços. Els Mos-
sos no tenien constància que les no-
ies haguessin patit un matrimoni 
forçós ni tampoc havia arribat cap 

BARCELONA
PAU ESPARCH

Les dues 
germanes 
assassinades 
al Pakistan 
que vivien a 
Terrassa.  
POLICIA OFICIAL DEL 

PANJAB / EUROPA PRESS

quan vivien fora de Catalunya i que 
quan han vingut aquí els marits les 
han maltractat i han exercit vio-
lència contra elles. Rosique asse-
gura que poden ser dones que por-
ten 15 o 20 anys a Catalunya però 
que no coneixen ni la llengua per-
què els homes les han controlat i 
sotmès. Per això, separar-se d’ells 
implica “començar des de zero”. 
En canvi, per a les noies amb for-
mació, “els estudis poden ser la se-
va salvació per tenir una feina qua-
lificada, que és una eina important 
per ser autònomes”, considera la 
integradora social. 

García explica que un matrimoni 
es qualifica de forçat quan el casa-
ment s’ha fet sense el consentiment 
d’alguna part –pot ser també d’un 
home, tot i que fins ara només s’ha 
denunciat de dones–. L’autoria del 
delicte és per a qui utilitza la violèn-
cia, la intimidació o l’engany per 
obligar a contraure l’enllaç. Segons 
els Mossos, no es pot parlar de paï-
sos practicants de matrimonis for-
çosos perquè es vinculen a comuni-
tats concretes.e

“Els crims d’honor 
són masclisme, 
no religió”

Rubia Naz és portaveu de l’As-
sociació Pakmir, una entitat de 
Montcada i Reixac que treballa 
per la integració de les dones pa-
kistaneses. Naz assegura que els 
matrimonis forçats només pas-
sen en “un nucli conservador” i 
que les seves pràctiques cultu-
rals “se sobreposen a la religió i 
a la comunitat”. “També ens in-
digna a nosaltres”, lamenta Naz, 
que demana reforçar la preven-
ció, però també treure l’estig-
ma, perquè “ara no es pensi que 
totes les noies pakistaneses es 
casaran de manera forçosa i que 
qualsevol viatge al Pakistan és 
un matrimoni forçat”. 

“El 8-M, quan preparem les 
pancartes, moltes companyes es 
queixen de les violacions i jo ho 
faig dels crims d’honor. El mas-
clisme es manifesta de diferents 
formes”, explica. De fet, Naz in-
sisteix que els mal anomenats 
crims d’honor “són masclisme” 
però no són propis de “la religió, 
la cultura pakistanesa o els ho-
mes pakistanesos”.



Mitjà: ABC

Publicat: 26/05/2022

Edició: BARCELONA

Secció: OPINION OPINIÓN

Audiència: 9.000 Lectores

Difusió: 74.292 Ejemplares

Valor: 7.584€

 

De Guindos y Lagarde apuntan un 
futuro dantesco para España por la 

subida de tipos y dan la puntilla al 
presi y su política de huida hacia 

delante a cuenta de la deuda pública 

D
AVOS parece que pierde gancho. Y glamur. 
Aunque con cada crisis es una sensación 
que se repite. Muchos de los allí desplaza-
dos este año advierten de que ya no es tan  

para asistentes ‘top’. Los ponentes expertos de gran 
variedad profesional que rodean a otros de más re-
nombre –altos cargos políticos o la élite empresa-
rial–... lo que se dice conocidos, conocidos, pues no 
son. Mezcolanza de sabores para una audiencia que 
tampoco se mata por pillar silla. Es un foro econó-
mico hoy más de usar y... aprovechar. Cada cual para 
sus intereses. Y cada quien que utilice sus gastos 
en el desplazamiento y permanencia del evento para 
lo que sea menester. Lo malo es que algunos pagan 
el menester en cuestión con el dinero del bolsillo de 
sus conciudadanos. Blanco y en botella.  

Es, cada vez más, un llegar, soltar ‘su libro’, reu-
niones –muchas reuniones–, y a otra cosa maripo-
sa. Los discursos, muy descafeinados, con mensa-
jes poco contundentes. Total, todo se ha dicho ya a 

priori. A posteriori otro gallo nos va a cantar a más 
de uno. Y para muestra, un botón... el de Pedro Sán-
chez. Llegó y... colocó su filípica ordinaria. Esa que 
los españoles nos sabemos al dedillo. «¿Cuál es la 
receta del éxito del reinicio de la economía españo-
la?», le preguntó el presidente del Foro de Davos, 
Børge Brende. «¿Pueden otros países aprender de 
su ejemplo?», remataba (pero, pero... a este señor, 
¿quién le ha pasado el cuestionario?). Sánchez, sa-
cando pecho, contestaba henchido, muy henchido: 
«Las impresionantes y buenas cifras económicas 
de España se deben, primero, a que la respuesta eco-
nómica de la Unión durante la pandemia ha sido 
excelente; y segundo, que la mutualización de la 
deuda a nivel europeo nos ha permitido tener los 
instrumentos para modernizar nuestras economías 
y empresas». Y seguía hinchado como un pavo: «Pue-
do compartir con los países que quieran la receta 
que ha seguido España para sobreponerse a la cri-
sis». ¡Pues que Dios les coja confesados! 

La de arena, vino ayer, con el turno de los máxi-
mos dirigentes del BCE: la presi, Lagarde, y el vice, 
De Guindos. Con discursos en la sala más flojos que 
de costumbre, pero con declaraciones fuera de foro 
que pintan un futuro dantesco para el devenir de al-
gunos países (¿España?). De hecho, la señora de la 
curva (de tipos) tenía a bien recordar que el ‘paga-
nini’ de la crisis se va a retirar del mercado progre-
sivamente y algunos –no lo repito más, ya lo saben– 
no podrán financiar sus déficits públicos tan alegre-
mente con nuevas emisiones. Es más, tendrán que 
pagar por ello al sector privado y con tipos de inte-
rés al alza, lo que dará la puntilla a Sánchez y su po-
lítica de huida hacia delante a cuenta de la deuda 
pública. Pues... las cuentas de España se han vuelto 
inmanejables. Y la soga que ha ido soltando el Go-
bierno de Sánchez para vacilar a unos y otros rodea 
el cuello de todos. De todos. Avisados están.

MARÍA JESÚS 
PÉREZ

Sánchez pierde el tipo

CON PERMISO

Nadie diga que ha sido un crimen 
machista más. Ha sido el 

cumplimiento de un mandato 
 de la fe. Islámica 

E
XISTE un Ministerio de Igualdad: al fren-
te de él, una psicóloga. Existe, en él, una 
delegación contra la violencia de género: 
a cargo de una jurista. Existe un Ministe-

rio de Justicia: que regenta una magistrada. Exis-
te, en el vértice de todo, un presidente que de nada 
ha venido haciendo estos años más retórica que 
de la lucha contra la barbarie impuesta a las mu-
jeres. Existe... Existe, como un escupitajo sobre el 
rostro de todos, el gélido silencio de estos días. 
Blindado. Y cruel como pocas veces. 

Dos muchachas de Tarrasa –no me corrijan, es-
cribiré ‘Terrassa’ cuando quiera escribir en cata-
lán, como escribo ‘Paris’, sin  acento, cuando es-
cribo en francés: no es política, es gramática–. Dos 
muchachas de Tarrasa, pues. Porque es hijo de una 
ciudad aquel que en ella habita y en ella constru-
ye su vida. Como Anisa y Uruj la habían, con su 
empeño, construido. Eran muy jóvenes. Y aspira-
ban vivir como vive cualquiera de las mujeres de 
su edad en una Europa en la cual los ciudadanos 
responden en términos iguales ante la Justicia: sin 

distinción de sexo. Ambas eran adultas: ese pun-
to en el cual una mujer –como un hombre–, en la 
europea España, puede –y debe– decidir su vida y 
sus deseos. Por encima de chantajes o desgarros 
familiares. Una evidencia. 

Pero la de Anisa y Uruj, ciudadanas libres de 
Tarrasa, era una convencional familia musulma-
na. La geografía de origen –Pakistán, esta vez– es 
irrelevante: todo musulmán sabe que la ley corá-
nica no admite distinciones nacionales. Porque 
Ley –y esta vez con mayúscula– hay sólo la que el 
dictado de Alá en el Corán fundamenta y la ‘sha-
ría’ codifica para todos los creyentes. Y a ninguna 
legislación mundana –ni democrática ni de nin-
gún tipo– puede plegarse esa norma. Sólo en ella 
la comunidad de los ‘sumisos’ –eso significa ‘mu-
sulmanes’– cobra una identidad que Profeta y Li-
bro garantizan. 

El Libro. He tomado el Corán de mi biblioteca. 
Todos los ciudadanos libres deberíamos estudiar 
ese código de servidumbre para saber lo que nos 
aguarda. Y ‘todas’, sobre todo. Sura IV, aleya 34: 
«Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, 
en virtud de la preferencia que Dios les ha conce-
dido sobre ellas y a causa de los gastos que ocasio-
nan para su mantenimiento. Las mujeres virtuo-
sas son pías: preservan en secreto lo que Dios pre-
serva. Amonestadlas cuando sospechéis que son 
infieles; encerradlas en cuartos aislados y golpead-
las». 

Encerradas y golpeadas. Hasta la muerte. Como 
Anisa y Uruj. Por los varones familiares que, al lim-
piar con la muerte de las infieles su pureza propia, 
daban lustre a la pureza de su Dios y de su Libro. 
Ese Dios y ese Libro que excluye a todos los otros. 
No, nadie diga que ha sido un crimen machista 
más. Ha sido el cumplimiento de un mandato de 
la fe. Islámica. Y no hay silencio institucional que 
pueda ocultar eso.

CAMBIO DE GUARDIA

GABRIEL 
ALBIAC

No es crimen, es islam

A mí me parece que nada 
 hay más contrario a la esencia 

 del madridismo fundacional 
 que la magia o el milagro 

A
L día siguiente de la proeza madridista 
frente al Manchester, la página de Twi-
ter del Real Madrid comparó al Berna-
béu con la escuela de Harry Potter. Mu-

chos comentaristas deportivos, y multitud de afi-
cionados, recurrieron también a la idea de la magia 
para tratar de explicar lo sucedido: un equipo que 
estaba jugando peor que su rival, con el marca-
dor en contra y el cronómetro exangüe, había sido 
capaz de darle la vuelta a la tortilla gracias a dos 
abracadabras caídos del cielo. Por eso se habló 
también de milagro. El tercero consecutivo. Fren-
te al PSG y al Chelsea habían acaecido prodigios 
similares. Ahora, con la mirada puesta en la gran 
final de pasado mañana, una legión de hinchas 
de nuevo cuño invocan al dios de las fuerzas os-
curas, o al protector misterioso que habita en el 
cielo, para que otro suceso contrario a las leyes 
naturales fulmine al Liverpool y lleve a la vitrina 
madridista la decimocuarta copa de Europa. 

A mí, sin embargo, me parece que nada hay más 
contrario a la esencia del madridismo fundacio-
nal que la magia o el milagro. Ambos conceptos 
son contrarios a la idea del esfuerzo, que sin duda 
es uno de los ingredientes básicos de la fórmula 
magistral que alumbró don Santiago a principios 
de los cincuenta. Un mago convierte en posible 
lo imposible con un golpe de su varita, sin que me-
die más explicación que la de un conjuro sibilino. 
Pero, en el terreno de juego, los jugadores del Ma-
drid no hacen eso. No recuerdo ninguna gesta 
obrada al filo de lo imposible que se haya consu-
mado con un simple chasquido de dedos. Siem-
pre he visto a once tipos consumidos por el des-
gaste de la pelea, dispuestos a sacar fuerzas de 
flaqueza y a destapar el tarro de su excelencia con 
un golpe postrero capaz de mandar a su adversa-
rio a la lona antes de que suene la campana. Los 
goles que llegan después de la extremaunción no 
los marca san Isidro. Son obra de magníficos ju-
gadores que tienen claro que las batallas las ga-
nan los soldados cansados.  

Di Stéfano señaló el camino. Nunca permitió 
que fuera su portentosa calidad el único factor 
que marcara la diferencia. El talento no basta 
para construir el proyecto deportivo más laurea-
do del mundo. Sin agallas no hay recompensa. Ni 
suerte. La suerte no es mucho más que la habili-
dad de aprovechar las situaciones ventajosas. 
Solo una forma de saber estar al acecho. Por eso 
la grada de Chamartín no ha perdonado nunca 
la indolencia. De pequeño no me gustaba que a 
los madridistas nos llamaran merengues. Prefe-
ría que nos llamaran vikingos. El color de la in-
dumentaria del equipo no es blanco, es del color 
del barro, o de la yerba, o de la sangre. Don Alfre-
do mandaba al banquillo a cualquier compañe-
ro que llagara al vestuario con la camiseta impo-
luta y Florentino ha sabido entender que esa es 
la verdadera esencia de la magia blanca. Pincho 
de tortilla y caña a que el sábado, en París, vuel-
ve a brillar con luz propia. Y que Mbappé rabie 
de envidia.

LUIS  
HERRERO

Magia blanca

PINCHO DE TORTILLA Y CAÑA
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n La campanya es va impulsar 
amb la idea d’aconseguir 30 am-
bulàncies per dur-les a Ucraïna 
però, finament, la insistència de 
sor Lucía Caram, juntament amb 
el treball constant de l’Associació 
de Voluntaris de CaixaBank i de 
l’Associació Missatgers de la Pau, 
ha fet possible aplegar-ne 69. Ca-
ram ja en va portar una i tres, res-
pectivament, en dos dels viatges 
que ha fet al país en guerra. Di-
lluns va tornar del sisè. N’hi van 
dur deu més. La resta les hi aniran 
portant properament.  

La monja explicava ahir que el 
comboi humanitari que va viatjar 
el passat dia 18 a Ucraïna va sortir 
de Manresa amb deu ambulànci-
es i dos conductors per a cadascu-
na. Cada ambulància, amb un va-
lor unitari de 15.000 euros, va 
equipada amb medicaments, 
equips de reanimació, desfibril·la-
dors i lliteres, i permetrà atendre, 
de mitjana, un centenar de perso-
nes durant la seva vida útil. 

La setmana vinent, Caram farà 
el seu setè viatge al país en guerra 
per organitzar la propera ajuda 
humanitària que hi enviaran i el 
trasllat de malalts. A Manresa, 
com va informar aquest diari, hi 

ha actualment tres malalts onco-
lògics arribats del país atacat ate-
sos a Sant Joan de Déu. La setma-
na següent a la que ve es tornarà 
a organitzar un comboi per por-
tar-hi més ambulàncies. Caram 
comentava ahir que les que hi van 
portar dissabte passat, «al cap de 
dues hores ja eren a la zona de 

conflicte» i que en aquesta ocasió 
va veure més neguit que en les an-
teriors, fins al punt de desestimar 
una visita que tenien prevista  per-
què «ens van dir que no ens podi-
en garantir la seguretat».  

Del total d’ambulàncies dona-
des  per particulars, empreses, 
ONG i fundacions, CaixaBank 

n’ha aportat 60 i  l’Associació Mis-
satgers de La Pau i la Fundació 
Convent de Santa Clara, 9. 

En el darrer comboi, en el qual 
va col·laborar Conductors Solida-
ris de Catalunya, que van conduir 
alguna de les ambulàncies, es va 
organitzar i coordinar el trasllat 
fins a Espanya de 25 ferits de guer-

ra, que estan rebent atenció mè-
dica per les ferides en una desena 
de centres hospitalaris de la Co-
munitat de Madrid. Es tracta del 
corredor humanitari més gran or-
ganitzat fins ara entre Ucraïna i 
Espanya per a l’evacuació de per-
sones vulnerables o que necessi-
ten atenció sanitària.

La crida de sor Lucía ha aconseguit 69 
ambulàncies per portar-les a Ucraïna
u Caram ha tornat aquesta setmana del seu sisè viatge al país atacat i la setmana vinent hi anirà de nou per organitzar la nova 
ajuda humanitària que hi enviaran conjuntament amb l’Associació de Voluntaris de CaixaBank i l’Associació Missatgers de la Pau
GEMMA CAMPS. MANRESA

n La propietat de l’edifici número 
19 de la muralla de Sant Francesc 
(antic forn Jorba) porta a terme 
aquesta setmana treballs per reti-
rar els perills imminents de la fa-
çana de l’edifici. Un cop finalitzats, 
es podrà restablir el pas habitual 
per la vorera, que estava protegi-
da amb tanques per motius de se-
guretat des del 2020. Aleshores, es 
va anunciar que s’enderrocaria. 

L’Ajuntament ha informat que 
havia fet diversos requeriments a 
la propietat per tal que executés 
obres de sanejament a la façana, 
pel seu mal estat. En un inici, com 
s’ha dit, la propietat va decidir ti-
rar a terra l’edifici i va demanar lli-
cència per fer l’enderroc, que es va 
concedir per part de l’Ajuntament. 
Amb tot, de moment, ha decidit 
no executar-lo i fer les obres míni-

mes que se li requerien per motius 
de seguretat, que són les que 
s’executen aquesta setmana. 

Mentre durin les obres , i en ho-
rari de treball, s’ha ocupat un car-
ril de circulació del vial.

Fan treballs de sanejament de 
l’edifici on hi havia el forn Jorba 
que, per ara, no anirà a terra
G.C. MANRESA

Presentació a 
Manresa d’una 
xarxa en defensa 
del poliamor 
REDACCIÓ. MANRESA

n L’osonenc Joan Roca Cirera i la 
garrotxina Glòria Rossell Olivas, 
impulsors de Poliamor.cat, que 
van crear  moguts per la necessi-
tat de donar resposta i de generar 
xarxa amb les persones que es re-
lacionen de manera no monòga-
ma, presentaran el dissabte 4 de 
juny PoliamorBages  a l’Espai Jove 
Joan Amades, a les 6 de la tarda. 

Després de la presentació es 
farà la primera trobada, en format 
de taula rodona. Els participants 
compartiran experiències i parla-
ran de temes que els preocupen 
dins de les relacions afectives no 
monògames i ètiques, en un espai 
de confiança. Serà obert a tothom 
de manera gratuïta amb reserva 
prèvia, mitjançant les xarxes soci-
als de poliamor.cat, a la pàgina 
web  www.poliamor.cat i al correu 
poliamor.cat@gmail.com.

Treballs a l’edifici, aquesta setmana

G.C.

Caram en el darrer viatge a Ucraïna ARXIU PARTICULAR

CAIXABANK

Més de 80 voluntaris de CaixaBank, principalment de la zona de Manresa i de 
Barcelona, van fer una caminada a Montserrat amb 77 refugiats ucraïnesos i 
28 famílies d’acollida. Des de l’inici de la guerra, l’Associació de Voluntaris de 
CaixaBank ha col·laborat en el trasllat i l’atenció de prop de  500 ucraïnesos.

Caminada a Montserrat de voluntaris i refugiats
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Jordi Borràs farà un taller de fotografia amb mòbil a la Seu de Manresa,
el 10 de setembre - Regió7

Jordi Borràs al «Pessics de vida» | ARXIU/SALVADOR REDÓ

La basílica Santa Maria de la Seu de Manresa i els monestirs de Sant Pere de Casserres i de Santa Maria de Ripoll proposen un taller de fotografia amb
telèfon mòbil amb el fotoperiodista Jordi Borràs als seus equipaments. Les sessions seran independents i combinaran una primera part teòrica amb una de
pràctica. Per cloure la jornada, s’oferirà una visita guiada. La durada prevista és de tres hores amb un màxim de 30 assistents a cadascuna de les sessions i
és imprescindible reservar plaça (codetickets.com). El preu és de 30€/persona. El primer taller s’oferirà al monestir de Sant Pere de Casserres (19 de juny,
10.30 h); el seguirà el monestir de Santa Maria de Ripoll (30 de juliol, 16 h) i l’últim curs serà a la basílica Santa Maria de la Seu de Manresa el dissabte 10
de setembre a les 10.30 h. La iniciativa s’emmarca en el projecte Cases d’Oliba. D’altra banda, Borràs presenta avui (20 h), a la Biblioteca de Solsona, el
seu últim llibre Tots els colors del negre. L’extrema dreta a l’Europa del segle XXI (Ara Llibres)

https://www.regio7.cat/cultures/2022/05/26/jordi-borras-fara-taller-fotografia-66542524.html
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"El camí del monjo"
Aquest és el títol d’un llibre, àgil i de lectura fàcil, que recull les converses tranquil·les i sinceres
del P. Ramon Ribera amb Salvador Giralt.

Nascut a Barcelona el 9 de gener de 1949, Ramon Ribera va entrar a Montserrat el novembre de
1968, va fer la professió temporal el 18 de maig de 1970, la professió solemne el 24 de juny de
1973 i fou ordenat prevere el 13 de febrer de 1982.

Doctor en Sagrada Escriptura, ha estat professor de Bíblia, formador de monjos joves a
Montserrat, prior del monestir de Sant Miquel de Cuixà (1991-1994) i de Montserrat (2000-2007) i
director de la Casa d’Espiritualitat del Miracle durant el temps que va residir en aquest monestir
del Solsonès (2007-2019).

El P. Ramon, que ha estat un gran excursionista i escalador, i que ha heretat la passió per la
muntanya d’un seu oncle, mossèn Jaume Oliveras, ha practicat senderisme i escalada, i els
anys setanta i vuitanta participà en rescats d’escalada o d’excursionistes extraviats a Montserrat.
Gran caminador, el P. Ramon ha fet nombroses excursions al Pirineu i també als Alps, ja que la
muntanya és per a ell una passió. Com ha dit ell mateix, «m’agrada el silenci i la contemplació» i
per això «em puc quedar embadalit mirant un paisatge o escoltant el cant d’un ocell». També
visità la muntanya del Sinaí durant els seus estudis a Jerusalem.

El P. Ramon Ribera, que ha fet grans travesses al Pirineu català (1968), de Lurdes a Montserrat
(1990) i de Montserrat a Sant Jaume de Compostel·la (1994), ha publicat diverses guies de
muntanya, com Camins i canals de Montserrat, Caminant a Montserrat, Caminant al Canigó, o
encara, A peu... pel camí de Sant Jaume des de Montserrat.

El P. Ramon va començar a caminar de ben petit: «Als tretze o catorze anys vaig trobar en la
muntanya una manera d’anar més a fons com a persona». Per a ell «la muntanya era un repte»,
ja que «la muntanya m’ha anat conquerint a mi mateix. M’ha fet més silenciós i tenaç, m’ha fet
veure l’invisible, perquè a la muntanya, sovint, es veu l’invisible». La unió especial amb la natura
ha portat el P. Ramon a donar-se als altres i a Déu, ja que com ha manifestat ell mateix, «els
altres et porten a Déu, com diu Sant Pacomi d’Egipte: Ves als altres i trobaràs Déu».

Si, al Pròleg de la Regla, amb un sentit simbòlic, Sant Benet demana als monjos: «Correu
mentre tingueu la llum de la vida», no és estrany que el P. Ramon també hagi dit que «caminar
és una acció simbòlica que m’ajuda a continuar buscant».

Home rialler i delicat en el tracte, el P. Ramon Ribera és un monjo que a través de la natura ha
servit els homes i Déu. I és que tot trobant i servint els homes, podem trobar Déu.

https://www.regio7.cat/opinio/2022/05/26/cami-monjo-66541539.html
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Jueves, 26 de mayo de 2022

LES BORGES BLANQUES

Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . 973 14 26 58

Ayuntamiento  . . 973 14 28 50/973 14 28 54

CAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 14 20 33

Farmacias. . . . . . . . . . . Niubó . . 973 14 20 68
 . . . . . . . . . . . . . . . . Riu Pelegrí . . 973 14 24 31 
Servicio de ambulancias . . . . . . 973 14 24 90
Taxi Castañé . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 14 02 21
Biblioteca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 14 24 18
Oficina de Turismo . . . . . . . . . . . 973 14 01 06
Cámara Oficial de Comercio. . . 973 14 02 16
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 14 30 80

Urgencias Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . 973 77 00 00
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . 973 14 31 70
L’ALBI

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 17 50 04
Consultorio médico . . . . . . . . . . 973 17 50 04
ARBECA

Ayuntamiento  . . 973 16 04 59/973 16 00 08

CASTELLDANS

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 12 00 15
Consultorio médico . . . . . . . . . . 973 12 01 55
Farmacia Falguera Vila . . . . . . . . 973 12 02 23

L’ESPLUGA CALBA

Ayuntamiento  . . 973 15 60 05/973 15 61 93
Consultorio médico . . . . . . .   . . 973 15 61 27

GRANYENA 

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 13 61 51
JUNEDA

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 15 00 14
Consultorio médico . . . . . . . . . . 973 15 02 21
Farmacia Perera Grau . . . . . . . . . 973 15 01 06
Policía municipal . . . . . . . . . . . . . 696 45 66 50
Casal Gente Mayor . . . . . . . . . . . 973 17 06 02

Garrigues

Les Borges retirará licencias a los 
paradistas si no van al mercado  
Ante la falta de asistencia que lo desluce la jornada del martes

MUNICIPIOS COMERCIO

Algunas de las paradas que acudieron al mercado semanal del pasado martes de Les Borges.

ALBERT GONZÁLEZ

MARIA MOLINA

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El ayunta-
miento de Les Borges ha con-
tactado con todos los paradis-
tas que no acuden desde hace 
tiempo al mercado semanal del 
martes y les ha advertido de 
que perderán su puesto si con-
tinuan sin asistir en las próxi-
mas semanas. El objetivo es 
que el recinto vuelva a estar 
tan concurrido como antes de 
la pandemia. Según el conce-
jal de Promoción Económica, 
Jordi Ribalta, los dos años de 
Covid han hecho que muchos 
vendedores se hayan desinte-

resado por acudir a la capital y 
van a otras ciudades o pueblos 
pese a que tienen contratadas 
y abonadas las licencias. Esta 
situación persiste pese a que se 
han levantado las restricciones 
sanitarias. Muchos comercios 
del centro histórico han hecho 
llegar quejas al consistorio, ya 
que la falta de paradas desluce 
la jornada comercial. Ribalta 
indicó que ya han llamado a 
los vendedores que no vienen 
al mercado y en los últimos 
15 días se ha conseguido una 
mayor afluencia. En total, hay 
unos cuarenta con los permisos 

en regla. Además, señaló que, 
aunque algunas se han dado de 
baja, hay peticiones suficien-
tes para poder adjudicar es-
pacios vacantes. De hecho, se 
pretende que haya una mayor 
variedad en los artículos que se 
venden. “Intentamos  buscar 
productos de mercado nuevos 
para que no haya tanta compe-
tencia entre los paradistas que 
ya vienen”, explicó. En este 
sentido, se han incorporado 
dos paradas, una de perfume-
ría y otra de menaje de cocina, 
a la espera de que se instalen 
algunas más.

Sexto concurso de ‘Les Garrigues 
en Flor’ con cien participantes

PROMOCIÓN INICIATIVAS

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El consell 
de Les Garrigues ha iniciado 
la sexta edición de Les Garri-
gues en Flor, que cuenta este 
año con un centenar de parti-
cipantes de todos los pueblos. 
El certamen finalizará el 5 de 
junio y, los fines de semana, 
seis restaurantes de la comar-
ca ofrecerán menús especia-
les. El objetivo es mejorar la 
imagen de los pueblos y calles 

como elemento de calidad de 
vida y un atractivo turísti-
co. Consta de dos categorías: 
para ayuntamientos, que de-
ben ornamentar un espacio 
público, y para vecinos, con 
tres premios que decidirá el 
jurado y un premio a la me-
jor casa que se decidirá por 
votación popular a través del 
facebook de Turisme Les Ga-
rrigues, hasta el 6 de junio.

C. C. GARRIGUES

Una de las calles del pueblo de El Vilosell. 

Les ‘cassoles’ de 
Juneda, el 5 de junio

TRADICIONES

❘ JUNEDA ❘ Juneda celebrará 
el primer fin de semana de 
junio, los días 4 y 5, el tra-
dicional concurso de cas-
soles de tros. El certamen 
llega a su 44 edición y has-
ta el próximo día 1 están 
abiertas las inscripciones 
para participar. Asimismo, 
el sábado habrá otros actos 
populares, como una cami-
nata popular, y el domin-
go también están previstos 
conciertos. 

El campanario de 
Les Borges, al pleno 

PATRIMONIO

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El pleno 
de Les Borges debatirá hoy 
una moción de Borges per la 
Republica, en la oposición, 
que pide reclamar al obispa-
do de Lleida la devolución 
del campanario de la igle-
sia. Según la alcaldesa, Nú-
ria Palau (JxCat), al margen 
de lo que ocurra en el pleno, 
el ayuntamiento estudiará a 
quién pertenece esta parte 
del templo para iniciar las 
tramitaciones oportunas.
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Nou escàndol del pelegrinatge a Lourdes de
la Guàrdia Civil: festa, alcohol i el
'Despacito'
El darrer pelegrinatge de la Guàrdia Civil a Lourdes continua portant cua. De moment, ja s'han
obert expedients disciplinaris però un nou vídeo filtrat a través de whatsapp, constata com el
pelegrinatge d'aquest cos de seguretat finançat des de les arques públiques, es va convertir en
una festa on no va faltar l'alcohol amb gots talla XL que superaven el mig litre de capacitat, la
incomoditat dels habitants d'aquesta població francesa que van veure com ocupaven tot l'espai
públic sense cap mena de respecte, i els crits i la música constants.

Un dels moments més sonats és quan un guàrdia civil, amb ulleres de sol que no se'l pot
identificar, damunt d'un banc i al costat d'una pizzeria, es va posar a tocar amb la trompeta la
melodia de la cançó 'Despacito' del cantant Luis Fonsi mentre els seus companys cridaven i
ballaven acompanyats d'un altre cos policial, els agents d'Itàlia. 

Tot plegat un despropòsit que ha generat molta indignació a través de les xarxes socials. El
diputat de Bildu, Jon Iñárritu, ha escrit a twitter: "És qüestionable que un Estat aconfessional o
laic sufragui pelegrinatges religiosos, però és que en realitat sembla que el que s'està
subvencionant és la participació en un macro botellot policial. Fins quan continuaran pagant
aquesta festa a Lourdes, ministeri de l'Interior?". 

Imiten el Cristo de la Muerte

D'imatges esperpèntiques n'hi ha moltes més. Una altra que prèviament va circular és la d'un
grup de guàrdies civils que imitava els Legionaris durant la processó del Cristo de la Buena
Muerte que se celebra el Dijous Sant a Màlaga. En les imatges, es pot veure un grup de nou
alumnes d'aquest cos que carreguen un tinent als braços, mentre sona la música i canten. Estan
en una via pública, a les portes d'un bar. La festa va continuar fins la matinada. 

La banda de la benemèrita va recórrer els carrers sense cap mena de respecte pel silenci i el
descans dels veïns, on també es va poder escoltar com cantaven 'Paquito el chocolatero' de
King África. La delegació malaguenya del propi cos se sent avergonyida: "Per això està el
pelegrinatge a Lourdes, per fer el babau i el ridícul? Un oficial emulant ser el Cristo de la
Muerte i els altres cantant l'himne de la Legió. Vergonyós i una falta de respecte". 

Un militar proper a Marlaska, protagonista

Un dels militars identificats en la macro festa és el general de la Divisió de la Guàrdia Civil, José
Manuel Santiago Marín. Es tracta del general que el març del 2020 va cobrar notorietat pública
per comparèixer al Palau de la Moncloa com a representant de la Guàrdia Civil en un dels
comitès coordinadors creats durant l'estat d'alarma i el confinament per l'epidèmia de
coronavirus i donar lliçons de bona conducta i respecte amb la mascareta.

Precisament, Marlaska ha reiterat la seva confiança en ell. El Ministeri de l'Interior va

https://www.elnacional.cat/ca/politica/nou-escandol-pelegrinatge-lourdes-guardia-civil-festa-alcohol-despacito_762702_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/policia-nacional-guardia-civil-emprenyats-1000-m-marlaska-mossos_757998_102.html


nomenar-lo cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil fa dos anys. Durant la covid es va fer
famós per demanar aplaudir la tasca del govern Sánchez o avisar que "tothom forma un equip".
Premisses que res tenien a veure amb l'objectiu de les seves intervencions que s'havia de
limitar a dir el nombre de detinguts i accions previstes a les carreteres.

Quant costa la festa?

Les peregrinacions a Lourdes de la Guàrdia Civil cada vegada són més esperpèntiques. Amb
les xarxes socials, la constatació que aquestes són autèntiques festes s'ha posat de relleu des
de fa temps. L'any 2017, es va difondre un vídeo en què es pot veure diferents agents de la
benemèrita ballant una conga al costat de monges, capellans i militars durant la 59a
Peregrinació Militar Internacional a Lourdes. Aquell viatge va costar 73.000 euros a l'erari
públic. El d'aquest 2022, encara es desconeix la despesa final.
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SueGraydelquevapassar a la re-
sidència del primerministre –so-
vint amb la seva presència–
durant la pandèmia, quan la resta
de britànics no podien anar als
enterramentsdels seusamics i fa-
miliars, o visitar-los als hospitals
pel “bé del país” i ordres expres-
sesdeBorisJohnson.Alasevaca-
sa-oficina de cinc pisos al cor de

Boris Johnson amb un cervesa a la festa del 19 de juny del 2020 aDowning Street per celebrar el seu aniversari
GETTY IMAGES

Londresmentrestanthi sonava la
música.
L’informede seixantapàgines i

nou fotografies, en què es veu el
premier ambuna cervesa i un got
de vi a lamà, al costat d’una taula
plena d’ampolles, ha reobert les
butllofes del partygate i ha susci-
tatnovescridesaladimissiódellí-
der conservador, però no ha alte-

rat la seva defensa que es va trac-
tarde“reunionsdefeinaenquèva
fer un breu acte de presència”
sense ser conscient que trencava
lesnormes.
“El que descriu l’informe és

totalment inacceptable, i assu-
meixo la responsabilitat del que
ha passat amb una profunda sen-
sació d’humilitat”, va declarar

n L’informedeSueGraytéun
finalobertque,encomptesde
donarperconclòselpartyga-
te, plantejanovespreguntes.
BorisJohnsonvapressionar
la funcionàriaperquènoel
publiquésquan lavaconvocar
al seudespatx lasetmana
passada?Ambpreguntes
reiteradesvegadesenaquest
sentit, elprimerministreno

hovanegar.Hihahagutun
encobriment?Grayhareco-
negutquenova investigar
unade les festesmésescanda-
losesalmateixpisdel líder
conservador,ambbegudes i
música finsaalteshoresde la
matinada,perquèanavaa
posar fil a l’agulla justquan
ScotlandYardvadecidir
intervenir-hi, i jano livasem-

blar“rellevant”.Lamateixa
policiaésobjectedepressions
cadavegadamésfortesper-
quèexpliquielscriterispels
qualsJohnsonnohaestat
multatperparticiparenfes-
tesonels seussubordinatssí
quehohanestat.Els liberals
demòcrateshanpresentat
unademanda judicialperquè
justifiqui les sevesdecisions.

Hihahagut encobriment i censura?

l’ús del burquini a les piscines
municipals. La instància judici-
al va donar la raó al recurs del
prefecte del departament de
l’Isèreenestimarqueautoritzar
aquest banyador integral islà-
mic “atempta greument a la
neutralitat del servei públic”.
El vistiplau al burquini havia

estat una decisió presa per
l’Ajuntament de Grenoble, go-

vernat pels ecologistes, en una
votació molt ajustada. Des
d’aleshores l’aferesvaconvertir
en una polèmica nacional sobre
la interpretació del laïcisme, un
dels grans principis de la Repú-
blica, i sobre fins onhad’arribar
l’Estat per acomodar-se als de-
sitjos de la comunitatmusulma-
na rigorista. És una controvèr-
sia que ja dura anys i que afecta

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

Alapel·lículaRessacaaLasVegas,
uns amics se’n van a l’oasi deNe-
vada per celebrar un comiat de
solter, però abans que comenci la
festa pugen al terrat de l’hotel i
prenen unes copes. Es desperten
l’endemà al matí a la seva suite
completament atordits, sense re-
cordar què ha passat, amb el mo-
biliari de cap per avall, un nadó a
l’armari i un tigre al bany, i a un
d’ells li faltaunadent.ARessacaa
Downing Street, les gresques es
prolongavenfinsa lesquatrede la
matinada amb música d’Abba i
una màquina de karaoke, les do-
nes de fer feines i encarregats de
seguretat rebien insults, uns fun-
cionarisvomitaven,algunss’asse-
ien a la falda d’altres, i fins i tot hi
haviabaralles.
Aquesta és la crítica cinemato-

gràfica que ha fet la funcionària

Les seqüeles del ‘partygate’ causen en
Johnsonuna incòmoda ressacapolítica
La funcionària Sue Gray publica un detallat informe sobre les festes il·legals

Johnson,primerenunainterven-
cióalaCambradelsComunsimés
tardenunarodadepremsaenquè
unperiodista li vapreguntarabo-
cadecanósiésunmentider.Ellva
respondre impàvid que no, sense
quese limoguésniunpèl.
Però al diccionari de Johnson,

paraules com “responsabilitat” i
“humilitat” no tenen el mateix
significat queal de l’Institut d’Es-
tudisCatalans (i el seu equivalent
britànic), i hi ha els que pensen
que ni tan sols hi figuren, el ma-
teix passa amb “dimissió”. Una
“reuniódepersonesenunllocper
divertir-se o celebrar un esdeve-
nimentenquèsesolbeure,ballari
menjar” no és una festa, sinó un
“esdeveniment de feina”, com
ahirva tornarareiterar.
La seva reacció a la publicació

deldevastador informevaserque

hosentmolt idemanaperdó,però
és hora de tancar el tema tal com
estan el país i elmón, amb la crisi
del cost de la vida i la guerra
d’Ucraïna. I lamajorpartdelPar-
tit Conservador està d’acord amb
ell, comvademostrarel gruppar-
lamentari tory (que seria l’encar-
regatdereunirlesfirmesnecessà-
ries per a una moció de censura)
picanta les taulesensenyaldesu-
portalseulíderquanvaanarado-
nar-losexplicacionsdesprésde la
conferència de premsa. Els dipu-
tats estan dividits en dos grups,
unaminoriadelvoltantd’unavin-
tena guiada per criteris morals
que consideren que hauria de di-
mitir, iunamajoriaque,perraons
electorals i d’inèrciapolítica, pre-
fereixenquecontinuï.Encaraque
sigui per cremar-se i perdre els
comicisdel2024.
“Avui és el dia quem’he adonat

que Johnson sobreviurà al party-
gate, però també el dia que m’he
adonat que perdrà les pròximes
eleccions”, va dir el parlamentari
Adam Payne. Un nombre crei-
xent de figures del partit creuen
que, després de catorze anys al
poder, als torieselsaniriabérege-
nerar-se en l’oposició mentre el
Labourlluitaambeldescontenta-
ment social.
De Ressaca a Las Vegas n’hi va

haverlaprimera, lasegonailater-
cera.DeRessacaaDowningStreet
anemper la setena o vuitena, i les
queenqueden...c

El primerministre
vol girar full i demana
que el deixin
ocupar-se de Putin
i la crisi econòmica

Ennomdel laïcisme, la justícia anul·la
la llumverda al ‘burquini’ a Grenoble
EUSEBIO VAL
París. Corresponsal

El tribunal administratiu de
Grenoble va decidir ahir sus-
pendre la nova norma adoptada
la setmana passada per l’Ajun-
tament d’aquesta ciutat france-
sa que estava a punt de perme-
tre, a partir del primer de juny,

també el vel a les escoles i les
funcionàries que voldrien por-
tar aquesta peça.
L’ordenança municipal de

Grenoble incloïa l’autorització
del burquini i, alhora, del bany
en topless. El prefecte de l’Isère
va actuar a instàncies delminis-
tre de l’Interior, Gérald Darma-
nin.Desprésdeladecisiódel tri-
bunal administratiu, l’Ajunta-
ment disposa dequinzedies per
recórrer davant el Consell d’Es-
tat, per això el debat continuarà
i s’encavalcarà amb la campa-
nya de les eleccions legislatives,
que secelebrenel 12 i 19de juny.

Els que s’oposen al burquini
–Govern inclòs– sostenen que
autoritzar-lo en instal·lacions
municipals suposa violar la llei
sobreel laïcismedel 1905queva
establir una separació molt es-
tricta entre la religió i l’Estat.
Segons aquesta tesi, permetre

el banyador islàmic és una ces-
sió inacceptable al que a França
es denomina “comunitarisme”,
ésadir,eldesigd’algunescomu-
nitats dinsdeFrança–enaquest
cas, els musulmans fonamenta-
listes– de tenir les seves pròpies
lleis, encara que contradiguin
les de la República.c
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El mescal bo no és perillós, em deia un nòvio mexi-
cà. I així acabàvem, cantant allò del rei, sense acri-
tud, i tota mena de ranxeres, que quan es canten 
amb alguna copa de més sonen tontes, perquè ex-
pliquen sempre desamors profunds. Però els anys 
ja no donen per a més i l’altra nit ens vam retirar a 
temps amb les noies, tot i que amb moltes coses 
per explicar. Els explicava fa unes setmanes allò de 
la connexió Barcelona/Madrid amb Llatinoamèri-
ca i que hi havia interès perquè això funcioni. 
Doncs va de debò i amb ganes que surti bé. D’en-
trada, ja són a Espanya, al barri de Chamberí, els edi-
tors d’Almadía, que arriben des de Mèxic disposats a 
inundar de bona literatura els prestatges de les lli-
breries de per aquí. I tot això coincideix amb un des-
embarcament d’escriptors llatins que, seduïts per 
Madrid i Barcelona, passaran, en alguns casos, bas-
tant temps entre nosaltres. 

Parlem d’Eileen Truax, de Cristina Rivera Garza, o 
amb una mica més de temps, Samanta Schweblin, 
que, tot i que viu a Berlín, m’expliquen les noies que 
es quedarà per Barcelona uns quants mesos, a més de 
les classes que ja fa a la Pompeu Fabra. Gairebé totes 
les meves amigues han anat a les seves sessions de 
creació literària amb el guapo Jorge Carrión. Tan mo-

reno, esvelt i educat. I el millor, culte. Que això posa. 
I una gran notícia. O a mi m’ho sembla. La gran es-

criptora mexicana Cristina Rivera Garza passarà l’any 
vinent, i potser fins i tot més temps, a Espanya. Ve des 
de la Universitat de Houston, on és la directora del 
màster de creació literària. Doncs m’expliquen que 
serà la convidada d’una de les universitats de per aquí. 
Aquestes places d’intercanvis acadèmics que tan bo-
nes són per intercanviar idees. Una sort.   

Ja ho veuen. Un ressorgiment de la literatura llati-
noamericana que concentrarà molt creador a Espa-
nya. Com fa 60 anys. I ara la indústria editorial està 
més forta que en aquells negres dies del franquisme. 
Encara que de lligar s’hi lligava, i cada dia. M’ho va ex-
plicar el bon Eugenio Trías, sempre divertit. «Els que 
no ens suportem és perquè vam prendre una nòvia o 
nòvio». Històries de la Gauche Divine i d’aquella Bar-
celona tan promíscua, però això per a un altre dia. 

RIGOBERTA CABELLO

Desembarcament  
d’Almadía

El safareig

Em van parlar quan era jove 
d’un capellà irredempt que 
va ser jutjat i condemnat en 
secret pel Vaticà, condemnat 
i sepultat en vida. Al tercer 
dia no va ascendir al cel. Sí 
que va pujar a les altures, al-
menys a 10.000 metres, en un 
avió d’Air Italia als 20 anys de 
la seva condemna, que és 
quan el van alliberar i va tor-
nar a la seva ciutat, Màlaga, a 
passar els últims anys de la 
seva vida. El seu crim: heret-
gia. Per a d’altres només va 
ser un excés d’amor al proïs-
me. A través del confessiona-
ri va fer parlar, va manipular 
i va abusar del seu poder. 
Amb dones. I va formar una 
congregació, el més sem-
blant a una secta. Segons de-
ia, per ser més a prop de Déu, 
per gairebé fregar-lo amb els 
seus dits a través de l’èxtasi i 
l’orgasme. Les dones de la 
seva congregació, les seves 
esposes, sempre li van ser fi-
dels. El van venerar. 

Aquesta era la història. Això 
em van explicar fonts ben in-
formades quan jo era un jove 
que volia ser escriptor. No vaig 
obtenir prou material per es-

criure alguna cosa amb la ne-
cessària entitat literària. Tam-
poc em va importar gaire. El 
meu món literari, i l’altre, eren 
lluny d’aquests assumptes. Van 
passar els anys. Em van anar 
arribant cada vegada més notí-
cies del libidinós cura. Es va cór-
rer la veu que jo era expert en 
aquesta història que s’explica-
va en veu baixa. I gràcies a 
aquest rumor en veritat vaig 
anar sabent, coneixent detalls 
de la vida i obra –lluminosa 
d’una banda, fosca d’altra ban-
da– del capellà Hipólito.  

En vigílies de la pandèmia es 
va produir el miracle laic. Això 
que anomenem coincidències. 
Dos dies després de comentar a 
un bon amic la meva idea vaga 
d’escriure sobre el personatge, 
el meu amic es troba en un au-
tobús amb una amiga i aquesta 
amiga sobtadament li parla del 
capellà Hipólito. Ella és hereva 
d’una estimada tia que va per-
tànyer a la congregació herèti-
ca d’Hipólito, i entre les perti-
nences hi ha un àlbum amb de-
senes i desenes de fotografies 
del capellà.   

L’amiga es va oferir genero-
sament a mostrar-me l’àlbum. 
Al costat de les fotos hi havia 
altres documents. Però les fo-
tografies van ser determinants 
perquè jo escrigués aquest lli-
bre. Sacramento. Allà estava Hi-
pólito en braços de la seva ma-
re, nen, vestit de primera co-
munió, envoltat de la seva fa-
mília, al seminari, amb les do-
nes de la seva congregació, en 
romeries, sota pal·li, en pere-
grinacions. Aquestes dones 
amb qui mantenia relacions 
sexuals a l’altar de la seva es-
glésia. Allà somrients. Felices.  
Quan la trama va ser descober-
ta a elles se’ls va prohibir entrar 
en un convent. Havien sigut to-

cades per la mà de Satanàs. 
Allà hi havia la història. Es-

tranya. A trams insòlita. A 
trams increïble. Però el món és 
ple d’històries estranyes i in-
creïbles. Per a un novel·lista, al-
menys dels de la meva família, 
aquesta no és la qüestió ni el 
que fa literatura. La qüestió re-
sidia en com explicar aquesta 
història. Lluny del pamflet. 
Lluny del telenotícies o de la 
pedrada a l’Església. Llenguat-
ge, estructura. Lluny de la no-
vel·la clàssica que podia quedar 
plana i fer encara més opac o 
increïble el personatge. Aques-
ta era la dificultat. El com. 

Pensar, planificar. Dividir el 
llibre en tres parts. I en tres gè-
neres. Una primera part me-
morialística en la qual es narra-
ria la manera mateixa en què va 
ser concebut el llibre i les tortu-
ositats per les quals la informa-
ció va anar arribant fins a mi. 
Això donava lloc a una reflexió 
sobre l’escriptura i el seu sentit. 
Una segona part havia d’abor-
dar el caldo de cultiu. El país i la 
societat que van fer possible 
que aquesta història fantàstica 
pogués ocórrer. Espanya, anys 
cinquanta, món fosc, rumoro-
logies i silencis. Vida rere les 
cortinetes. La tercera part seria 
la novel·la per si mateixa. La vi-
da estranya de l’estrany home. 
Les seves desgràcies –orfandat 
materna, germans afusellats–, 
les seves ambicions, escalada 
social, i la invenció d’una teoria 
on la mística es barrejava amb 
la voluptuositat, l’oració amb la 
blasfèmia i el ritu sagrat amb la 
profanació. 

ANTONIO SOLER

He vingut a parlar  
del meu llibre

M
MISCEL·LÀNIA 

«A través del confessionari 
va fer parlar, va manipular  
i va abusar del seu poder.  

Va formar el més semblant  
a una secta» Sacramento 

Antonio Soler 
Galaxia Gutenberg  
416 pàgines. 22 euros  
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Archivos policiales chinos dejan al
descubierto la dureza de la represión contra
la etnia uigur
Miles de fotografías del sistema penitenciario altamente secreto en Xinjiang, así como una
política de disparar a matar a aquellos que intentan escapar, figuran en unos datos pirateados
de los servidores informáticos de la policía en esa región china. Los conocidos como
Archivos de la Policía de Xinjiang fueron entregados a la cadena británica BBC a principios de
este año y, después de meses de investigación para establecer su autenticidad, se ha podido
demostrar que facilitan importante información sobre el internamiento de los uigures de la
región y de otras minorías.

Esta revelación coincide con la reciente llegada a China de la alta comisionada para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para una visita a Xinjiang.
El archivo, agrega la emisora, revela en detalle el uso por parte de China de campos de
"reeducación" y detenciones masivas de uigures.

La afirmación del Gobierno de que los campos de reeducación construidos en Xinjiang desde
2017 no son más que "escuelas" son una contradicción con las instrucciones policiales internas,
las listas de vigilancia y las imágenes de los detenidos.

Noticias relacionadas

Además, hay un uso generalizado de cargos de terrorismo, que ha llevado a miles a ser
retenidos en cárceles, y hay folios policiales con condenas arbitrarias y draconianas, agrega la
BBC.

Los documentos proporcionan algunas de las pruebas más sólidas hasta la fecha de una
política dirigida contra cualquier expresión de identidad, cultura o fe islámica uigur, y de una
cadena de mando que llega hasta el líder chino, Xi Jinping. Los archivos pirateados contienen
más de 5.000 fotografías policiales de uigures tomadas entre enero y julio de 2018, y, utilizando
otros datos adjuntos, se puede demostrar que al menos 2.884 de ellos han sido detenidos,
señala la cadena.

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220525/china-contra-minorias-musulmanas-campos-reeducacion-detenciones-masivas-13703639
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20210329/articulo-historia-tablero-xavier-carmaniu-uigur-global-11623919
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20090707/uigures-religion-musulmana-raices-turcas-116841
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