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PARTICIPACIÓ

- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?

EINES

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.

Rep les alertes per sms al teu móbil.

10/3/2009  RELIGIÓ

Williamson crida al martiri per frenar el "desastre de
l'Església"

• El bisbe que nega l'Holocaust vaticina una batalla sagnant contra el Vaticà II
• El lefebvrista creu que sols una tercera guerra mundial salvarà el món de la crisi

JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

Richard Williamson no pot estar callat. Tant és que hagi estat expulsat d'Argentina per les seves
declaracions, que el superior del seu orde, la Fraternitat de San Pius X, l'hagi instat reiteradament a
mantenir-se en silenci o que el Vaticà li hagi exigit que abjuri del negacionisme sobre l'Holocaust,
perquè el bisbe lefebvrista, a qui el Papa va aixecar al gener l'excomunió que pesava sobre ell i dos
companys seus des del 1988 per no acatar el Concili Vaticà II, continua sent una fèrtil fàbrica de
paraules explosives i ultraretrògrades. En aquesta ocasió, en lloc de posar en dubte l'existència del
genocidi nazi, com va fer en una entrevista amb la televisió sueca --i va provocar així la pitjor crisi dels
quatre anys de pontificat de Benet XVI--, Williamson s'ha dedicat a interpretar el present: el del món
en general i el de l'Església en particular. La via per sanar el primer, diu, passa per una "horrorosa
tercera guerra mundial"; la del segon, continua el bisbe, pel "martiri" i la "sang". Un futur d'allò més
suggerent.
Fa una setmana, un pare de família que es deixa guiar pel lefebvrista li va escriure per demanar-li
consell. "¿Què podem fer?", li va preguntar a Williamson, que li va contestar en una carta que ara ha
publicat en el seu bloc. "Pel que fa al desastre de l'Església --aconsella--, hem de resar de forma
seriosa i tranquil.la. Amb la victòria de l'emperador Constantí, l'any 313 quan es va legalitzar el
cristianisme, fins llavors perseguit, els catòlics van deixar d'enfrontar-se als lleons per enfrontar-se a
les heretgies, però amb el Vaticà II descomponent la nostra fe i les nostres ments, l'Església oficial ha
deixat de combatre l'heretgia, de manera que els catòlics tornen a lluitar a l'arena contra bèsties sense
cervell".
Aquí el bisbe es posa el vestit de profeta apocalíptic. "Una nova era de màrtirs plana sobre nosaltres --
assegura--. L'Església actual necessita desesperadament amics de Déu tan seriosos com els seus
enemics, perquè només la serietat és capaç de conquistar els enemics per al nostre Senyor. A més,
aquesta serietat no pot ser posada en pràctica amb simples paraules, sinó amb sang".

LA CONSPIRACIÓ
Abans de les seves reflexions eclesials, que deixen clar que lluny d'acatar el concili Vaticà II --un pas
previ que li exigeix la Santa Seu per a una completa rehabilitació--, el combatrà per gairebé qualsevol
mitjà, Williamson s'atura en el món secular, castigat per la crisi. Aquí també hi veu sang i foc, i fins i
tot recupera les teories conspiracionistes sobre l'11-S a les quals ja va dedicar un espai en les seves
cartes pastorals de fa uns anys. "Les torres van caure a causa d'una sèrie de càrregues de demolició
professionals", va dir llavors.
"El desastre econòmic només ha començat --diu ara--, i això significa que els pares han d'assegurar-se
el més bàsic per a la supervivència de la seva família. Hi haurà fam i sang als barris. Els ciutadans
occidentals i els seus polítics es troben tan allunyats de la realitat que només una horrorosa tercera
guerra mundial pot tornar-los a la realitat. La guerra serà per a aquests polítics l'única via
d'escapament dels seus irresolubles problemes econòmics. Un nou 11-S corre el risc de ser fabricat
perquè comenci la batalla".
La carta finalitza amb un nou consell per al seu amic: que resi el rosari, planti "patates" al seu jardí i,
pel que pugui passar, ensenyi als seus fills les vides dels "primers màrtirs de l'Església".
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