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Arturo San Agustín presenta demà
a les 20h a la Llibreria 22 «De
Benedicto a Francisco», crònica
vaticana que intenta explicar les
causes de la renúncia de Benet XVI
i de l’elecció de Francesc

Arturo: quina és la seva ginebra?
He, he, m’agrada el vodka, la gine-

bra me la van prohibir fa 15 anys. I el
vodka no. No em pregunti per què.

Ha trobat el sant grial?
No, però estic cada cop més con-

vençut que existeix. Dir-me Arturo
m’ha marcat. M’ha fet interessar per la
literatura artúrica. Tant, que m’han
prohibit parlar del Sant Grial.

Doncs anem al cognom: creu com-
patibles raó i fe, com Sant Agustí?

Sant Agustí és un convers, i jo dels
conversos en desconfio, excepte si no
parlen gaire. El que més m’agrada
d’ell és el seu «Estima i fes el que vul-
guis». Respecte a raó i fe, són el mateix,
però encara no ho hem descobert.

«De Benedicto a Francisco». Can-
viarà gaire res?

Ja ha canviat sense canviar res.
Quan apareix un nou líder la gent es-
pera canvis, i això ja és un canvi.

Esperava alguna cosa més tangible
Francesc no deixa de ser un Papa, la

gent que espera grans canvis se senti-
rà defraudada. Un cardenal em va re-
calcar un dia: «no hi ha cardenals
progressistes i conservadors, només hi
ha cardenals». El mateix es podria dir
dels papes.
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«La cúria vaticana
és un reflex del
món, així que hi
ha tots els pecats»

Arturo San Agustín
Si fos revoluci0nari no seria

Papa...
Exacte (riu). O potser sí. Jo tinc Be-

net per revolucionari. Pel que sé, els
canvis que pot haver-hi aviat amb
Francesc seran a la banca vaticana
i en la possibilitat que els divorciats
puguin combregar.

Quin pecat abunda a la cúria?
És un reflex del món, així que hi

ha tots els pecats. Però que consti
que la paraula pecat l’ha dita vostè!
Ara bé, hi ha virtuts que al món laic
s’han perdut, com la cultura i la fi-
delitat a la paraula donada.

Després d’aquest llibre té el cel
guanyat?

Aquest era el pacte (riu). Però crec
que abans d’entrar al cel em tindran
un temps en quarentena. Vostè creu
en el cel?

Després de parlar amb vostè, sí
Un cardenal que es va retirar em

va dir que seria feliç mentre pogu-
és menjar ravioli i tingués la certe-
sa que hi ha un cel. Això vol dir que
mentre hi hagi ravioli existirà el cel.

Acabem amb sant Agustí: «Un
govern sense justícia és una banda
de criminals». Així doncs, què te-
nim a Catalunya i Espanya?

Només bandes. Però si en «cri-
minal» no inclou delictes de sang, els
podem dir bandes criminals, sí.
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«A Catalunya i
Espanya no hi
ha governs, són
només bandes.
I bandes
criminals si
“criminal” no
inclou delictes
de sang»

San Agustín
està convençut
d’anar al cel, però
creu que abans el
tindran un temps
en quarantena
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quest dimecres s’acaben
les proves de competèn-
cies bàsiques que fan
més de 70.000 alumnes

de sisè de primària de tot Catalunya.
Per cinquè any consecutiu el Depar-
tament d’Ensenyament avalua el ni-
vell en català, castellà, llengua estra-
ngera i matemàtiques. Els pares dels
alumnes rebran un informe en el
qual se’ls comunicaran els resultats;
fins l’any passat, s’ordenaven en tres
nivells: alt, mitjà i baix. A partir d’a-
quest any es podrà obtenir un resul-
tat alt, un de mitjà-alt, un mitjà-baix i
un de baix. Segons la conselleria,
l’objectiu és acostar la forma d’ava-
luació i de puntuació a les proves in-
ternacionals PISA. Potser sí que evi-
tar dir-li a algú que no hi arriba, que
està suspès, ajuda a no malmetre la
seva autoestima, però no està clar
que actuï com un motiu d’estímul
suficient com per esforçar-se a mi-
llorar el rendiment. El proteccionis-
me que exerceixen molts pares so-
bre els seus fills l’acaba mimetitzant
el sistema educatiu i el practiquen
els professors amb els seus alumnes
i, d’una manera o una altra, es pro-
jecta a altres nivells i no podem estar
segurs que no sigui l’origen del pa-
ternalisme amb què la política tracta
els ciutadans. Al final resulta frus-
trant que ho aprovis tot però que tin-
guis l’evidència que no te’n surts. Es-
perem que els resultats de les proves
signifiquin una consolidació de la
tendència cap a la millora, però no
poden ser la resposta a unes xifres
d’abandonament escolar que han fet
posar les mans al cap als responsa-
bles educatius de la UE. L’escola ha
de ser tan eficient a l’hora de donar
coneixements com a la de divulgar
valors, començant per prestigiar l’è-
xit aconseguit amb l’esforç i la volun-
tat de superació.
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