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Arturo San Agustín, contra la
'caverna' del Vaticà
El periodista descriu la transició de Ratzinger a Bergoglio

El periodista Arturo San Agustín (Barcelona, 1949) retrata en el seu darrer llibre
De Benedicto a Francisco. Una crónica vaticana (Ed. Fragamenta) la transició
de Joseph Ratiznger a Jorge Mario Bergoglio. En l'acte de presentació, dijous
passat, la monja dominica, Sor Lucía Caram, argentina resident a Manresa,
ha advertit contra “la caverna” instaurada en una part de la cúria vaticana.
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“Des de les cavernes eclesiàstiques ara estan tots ben callats i experimenten
una gran decepció”, ha manifestat Sor Lucía, qui espera que el papa Francesc
“obri les finestres del Vaticà perquè hi entri aire fresc”.
Sor Lucía ha reclamat una “reforma urgent” de l’Església i ha definit el Papa
com un “progressista moderat” que ha “començat bé” la seva tasca al
capdavant de l’Església catòlica perquè “s’ha posat al costat dels més
pobres”. “Hi haurà temes que no tocarà però segur que estarà amb els més
desfavorits”, ha augurat.

url curta
http://tinyurl.com/bsss925
El + comentat

El periodista Arturo San Agustín, a qui Jordi Basté –que també ha participat en
la presentació del llibre- ha definit com “un dels millors retratistes que queda”,
ha considerat que un bon periodista “no és aquell que en sap molt, sinó
aquell que sap amb qui ha de parlar perquè li expliqui bé un tema”.
Aquesta premissa ha servit a San Agustín per elaborar el seu darrer llibre, en
què copsa el procés de canvi de Papa a partir d’opinions de l’entorn del Vaticà
provinents de personatges tan diferents com sastres, cambrers o cardenals.
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07.01.09 · Catalans orgullosos de ser espanyols
09.07.08 · Telemadrid denuncia la persecució del castellà
23.05.13 · "¡Soy hijo de andaluz y mi padre no es un inmigrante
en Catalunya!"
18.04.13 · "Els catalans ens insultaven i ens apallissaven"
27.05.11 · Nosaltres sí que estem indignats
14.09.12 · Ciutadans proposa dividir el país
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El 80% del contingut del llibre són diàlegs que l’autor va recollir entre l’11 de
febrer i el 19 de març d’aquest 2013, entre l’anunci de renúncia de Benet XVI,
a qui San Agustín ha considerat el primer Papa que li ha interessat, i
l’entronització de Francesc.

24.07.11 · "Que os den por culo catalanistas fascistas"
28.09.12 · Planeta amenaça amb marxar
12.10.13 · L'unionisme treu pit
16.09.13 · Nens independentistes al Súper3

Del Papa alemany, San Agustín ha dit que “tot el que està passant –en al·lusió
a les notícies per les quals el Vaticà ha estat d’actualitat- ho ha provocat ell”.
La tasca del Pontífex argentí, amb qui el periodista va poder conversar durant
dues hores a Buenos Aires abans que fos entronitzat, “encara és un misteri”.
L’escriptor ha definit la seva obra com una crònica “independent i plural”. El
periodista Jordi Basté, que ha acompanyat l’autor durant la presentació, ha
descrit el llibre com un “article periodístic de 313 pàgines” i ha elogiat la feina
de Sant Agustín a l’hora de compilar la informació.
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Pel que sembla,en Beneit XVI,era el Pare del rics,no
si el que es vol es un Cap que acepti el que éll i
l´Institució on es el Cap no pot i no deu aceptar,sem
pre es dirà de tot,és la vella lluita entre em Be i els
que estan amb el Mal.Mai plou a gust de tots,què
hi farem.
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La Cara debe tener alguna represión sexual, está más en los medios que en el convento y siendo
Argentina debe ser amiga de los justicialistas, de los bolivarianos, castristas,...en fin de la mejor
sociedad democrática.
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Enèssima campanya sionista dels CiUnistes de La Vanguardia Española per carregar-se
l'Esglèsia Catòlica: el Basté, l'altre Arturo (àlies San Agustín) i una monja argentina... només i
faltava la Rahola.
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si estos mendas dicen q aquello es una caverna, estoy seguro q sera todo lo contrario. Y eso del
progresismo es un eufemismo comunista q me hace mucha gracia pq todos queremos progresar
en en esta vida.
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Pues nada, haremos un vaticano nacionalistas para que la monja y señor San Agustín no tengan
queja.....
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