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Torquemada ‘returns’
Sembla increïble haver de recórrer al se-
gle XV per trobar un trist protagonista
que ens serveixi per denunciar –un cop
més– el que està passant a Catalunya en
ple segle XXI: Tomás de Torquemada,
descrit pel cronista Sebastián de Olmedo
com “el martillo de los herejes, la luz de Es-
paña, el salvador de su país”.

Negar una realitat és el primer pas cap
a un totalitarisme cec i malaltís. La des-
trucció sistemàtica de la realitat a través
de l’acció institucional d’un govern que
utilitza tots els seus mitjans per elimi-
nar, menystenir, ignorar i denunciar
qualsevol acció del govern de Catalunya,
manifestació popular multitudinària o
posicionament intel·lectual –com és el
recent cas del fiscal superior de Catalu-
nya– no és més que un rebrot sistèmic
d’un element latent en l’ADN d’alguns
Tomases de Torquemada que encara en
ple segle XXI exerceixen d’inquisidors
d’una llibertat que mai han volgut reco-
nèixer ni admetre.

Per molts instruments que utilitzin,
per molts espies que ens enviïn, per mol-

ta manipulació mediàtica que exerceixin
(dosificació, selecció i estratègia de mit-
jans per a la seva publicació) i per molts
compromisos, acords i estatuts que in-
compleixin, no podran fer callar ni gua-
nyar amb la força el que és de justícia: te-
nir dret a ser i a decidir.

DAVID PUENTES I JURADO
BARCELONA

El Liceu i l’Any Verdi
Acabo de conèixer la nova temporada del
Gran Teatre del Liceu i, francament, tot
plegat em sembla molt decebedor. Co-
mençar un temporada d’òpera amb
Agrippina, precisament en el bicentena-
ri de Giuseppe Verdi... Què li passa a la
direcció del teatre amb Verdi? Sí, ja sé
que el lobi wagnerià és molt influent i
que Barcelona és la ciutat més wagneri-
ana, potser més que Bayreuth.

¿Quedarà alguna cosa per al camperol
de Busseto? ¿Es dignarà aquest teatre a
fer amb Verdi el que fa amb Wagner, i ex-
altar la seva obra com es mereix? Malau-
radament, em sembla que no. El fet que
sigui un compositor qualificat de “popu-

lar” i la idolatria wagneriana exacerbada
d’aquesta ciutat fan que el gran mestre
italià quedi pràcticament relegat a uns
quants concerts testimonials per molt
ben elaborats que estiguin. Caldria fer la
funció inaugural amb un títol verdià o
dos i, després, com a complement, els
concerts conferència que facin conèixer
no solament la seva evolució en el món
de la música i el teatre a través de la se-
va llarga vida, sinó també la repercussió
social i el compromís amb la societat ci-
vil del seu temps. Aprofitar l’Any Verdi
com cal i com es mereix el mestre de Bus-
seto hauria estat una bona aportació,
també, a les arques econòmicament mal-
meses del nostre teatre. Una ocasió per-
duda. Una gran decepció.

JOAN PRADOS ALIA
SABADELL

Resposta: sobre Vallirana
Enrespostaalacarta“Insisteixo:iVallira-
na?”, firmada per J. Alemany i Rigol i pu-
blicadadillunsal’ARA,éssorprenentcom,
després de 24 anys de govern de CiU a Va-
llirana, ara, des de l’oposició, es dediquin a

veure la palla a l’ull de l’altre quan no han
vist la biga en el seu propi ull. Han estat in-
capaçosdegestionarcorrectamenti,alho-
ra, han deixat totalment endeutat l’Ajun-
tament, però ara critiquen temes que ells
haurien pogut solucionar en gairebé un
quart de segle i no n’han sabut.

Ara toca ficar-se amb la relació entre
Vallirana i l’Àrea Metropolitana. Doncs
bé, l’actual equip de govern va presentar
una moció al ple del 24 de novembre del
2011 en què s’instava l’AMB a incloure
Vallirana, i tots els partits hi van votar a
favor excepte CiU, que es va abstenir.
Tanmateix, amb l’entrada del nou equip
de govern s’ha començat a rebre suport
tècnic de l’AMB malgrat que Vallirana no
en formi part, un avenç que l’anterior al-
calde no va ser capaç d’aconseguir.

EVA MARTÍNEZ MORALES
ALCALDESSA DE VALLIRANA
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Un papa (o dos) i 115 cardenals

Diu un proverbi italià que
qui entra papa al con-
clave en surt cardenal.
Perquè la designació
d’un papa no és només

qüestió de noms, sinó del que els
electors vulguin prioritzar.

Aquest cop, el coneixement que
el nou papa tingui de les interiori-
tats vaticanes i la seva capacitat de
posar ordre en una cúria dividida en
faccions serà determinant. Val a dir
que l’Església s’hi juga la seva credi-
bilitat, perquè Benet XVI ha hagut
d’enfrontar-se a les obstruccions de
la cúria per sancionar els abusos se-
xuals perpetrats per clergues o per-
què les finances vaticanes adoptin
les normes europees contra el blan-
queig de diners. El risc, però, d’un
pontificat centrat en la cúria és el
d’una Església que novament es re-
plegui sobre ella mateixa, obsessi-
onada pels seus afers interns, que
cada vegada interessen menys gent.

Els cardenals també hauran de
triar entre revitalitzar l’ensopit
catolicisme europeu o obrir-se a la
potencialitat dels altres conti-
nents. Quan el centre de gravetat
del planeta bascula cap al Pacífic,
aquesta no és una qüestió menor.
La possibilitat d’escollir un carde-
nal no europeu ja es va plantejar el
2005. L’elecció d’un papa bavarès,
que prèviament havia desmante-
llat les iniciatives més agosarades
dels teòlegs dels altres continents
i que feia obertament campanya
contra el relativisme cultural i la
secularització, va ser una clara
aposta per restaurar el vell catoli-
cisme europeu. Iniciatives de Be-
net XVI com la creació del Pontifi-
ci Consell per a la Promoció de la
Nova Evangelització o les xerrades
de l’Atri dels Gentils en diverses

capitals en són una bo-
na mostra. Però cal re-
cordar que més de la
meitat dels cardenals
són europeus i que el
seu conservadorisme li-
túrgic i teològic segura-
ment els fa témer inici-
atives considerades
massa trencadores.

¿Hi hauria alguna
possibilitat de compati-
bilitzar els dos reptes?
L’elecció d’un prelat no europeu
que hagi ocupat càrrecs impor-
tants a la Santa Seu seria una pos-
sibilitat. Si s’opta per un europeu,
els italians són els qui coneixen mi-
llor la rebotiga vaticana, però no
queda clar que els purpurats d’al-
tres nacions vulguin perdre la in-
fluència que hi han guanyat en els
últims anys. Esdeveniments re-
cents adquireixen, a la llum de la

han creat un col·legi cardenalici
conservador i timorat, del qual di-
fícilment sortiran modificacions
sobre la moral sexual, el celibat cle-
rical, el reconeixement de models
familiars diversos, l’assumpció de
més responsabilitats per part dels
laics, l’accés de les dones al sacer-
doci, l’ecumenisme o la llibertat
d’investigació dels teòlegs.

En segon lloc, malgrat la impor-
tància que està adquirint l’expansió
de l’islam, no sembla que aquest si-
gui un punt important. Tanmateix,
el nou papa haurà de desfer els pro-
blemes causats per alguns discursos
de Benet XVI i, alhora, articular me-
sures de suport a les comunitats
cristianes perseguides pel fanatis-
me en diverses regions.

En tercer lloc, malgrat la dramà-
tica situació econòmica de milions
de creients colpejats per la crisi, no
sembla que la Santa Seu tingui in-
tenció de renovar la doctrina social,
tan ignorada arreu, ni d’impulsar el
que molts eclesiàstics i laics ja fan
constantment a peu de carrer:
l’exercici de la solidaritat i la recla-
mació de justícia social per damunt
de qualsevol altra consideració.

Finalment, cal tenir en compte
el factor humà, sovint oblidat. Els
cardenals formen un cercle res-
tringit d’homes grans que, en gene-
ral, es coneixen bé, molts des de fa
anys. L’edat, la salut, el bagatge te-
ològic o pastoral, el tipus d’espiri-
tualitat, el domini d’idiomes, la
vinculació a determinats movi-
ments o les relacions personals se-
ran també factors decisius. El dub-
te és: després de la gestió més aviat
reclosa d’un papa ancià com Benet
XVI, ¿buscaran els cardenals una
personalitat robusta i d’estil caris-
màtic com Joan Pau II?

renúncia de Benet XVI,
un nou significat: per
exemple, que en l’últi-
ma promoció de carde-
nals no hi hagués cap
europeu i tan sols un cu-
rialista; o que la investi-
gació sobre l’afer Vatile-
aks fos confiada a tres
cardenals més grans de
80 anys i, per tant, inha-
bilitats per votar, per-
què la informació de

què disposen els donaria una posi-
ció dominant.

També són molt significatius els
criteris que de moment no sembla
que es prenguin en consideració.
En primer lloc, tot indica que les
esperances de renovació doctrinal
d’un gran nombre de catòlics es
veuran, un cop més, decebudes.
Apostant per l’obediència i la con-
formitat, Joan Pau II i Benet XVI

IGNASI FERNÁNDEZ

PROFESSOR D’HISTÒRIA MODERNA, UAB
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