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Tinc 73anys:als11jaeraseminarista.Vaignéixera Rianxo. Lesreixes deCeutaiMelillano ensprote-
geixen,sinóqueensaïllenienstanquenenelnostreegoisme. L’Esglésianohadecastigarelsquefra-
cassenenelmatrimoni,sinóacollir-los.Vaigméstranquilambl’hàbitpelMarrocqueperEspanya

“Protegimmés la focamonjo
queelsnensde lespasteres”
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Perquèesvafer franciscà?
Tenia sis germans.Elsmeuspa-
res eren llauradors, però elmeu
avi tenia un estanc, així que em
va criar ell. Als 11 anys em va
portar al seminari franciscà i,

després, en veure les meves bones notes, va
voler donar-me una altra carrera, però jo era
feliçallà i vaigdecidir continuar.

Comvaarribaral finalaTànger,unapla-
çatancomplexa?
Aixòvadir el papa Benetquanme lavaenco-
manar: “Una missió difícil”. I li vaig respon-
dre: “Unamissiómolt guapa, una església pe-
tita ibonica, comlacatedraldeTànger”.

Nohihatingutcapproblema?
Vaigmés tranquil amb el meu hàbit pels car-
rers del Marroc, on tothom sempre em res-
pecta, que per qualsevol ciutat espanyola, on
pucesperarqualsevol cosa.

Iamblesautoritatsmarroquines?
Lamissió franciscana alMarroc va començar
ja en temps de sant Francesc per socórrer els
presos, i els sultans la van afavorir sempre i
ensvandonarsalconduits.

Iavuiquèhi fan?
Finsalaindependència,enprincipiservíemla
nombrosa comunitat catòlica de la ciutat in-

ternacional de Tànger. Des d’aleshores, ser-
vimtota lacomunitat...

...queés,majoritàriament,musulmana.
Atenemnensdiscapacitats i sordmuts i tenim
un projecte magnífic, Dartika, per integrar
noies amb problemes que ens envia la policia
marroquina. Donem a les noies mitjans de
vida, educació, autoestima iunprojectedevi-
dadigna.

Tenen cura dels subsaharians que arri-
bena les fronteresd’Espanya?
Els atenem i ens indignem pel tracte que els
dóna Espanya i Europa. Tenen més drets i
protecció la foca monjo o qualsevol gosset
abandonat a Espanya que els nens de les pas-
teresque fugende laguerra.Ésunescàndol.

D’ençàque s’ha reforçat la tancadeCeu-
ta iMelilla,hihaméspasteres?
El Govern espanyol ha fet d’aquesta tanca un
punt d’honor absurd: que no passi ningú! De
què tenim por? Per què els castiguem? Per
Déu,nosóndelinqüents: sónpersonesquefu-
genamblescriaturesde l’horror i lamisèria.

Comeviten les tanques?
Jugant-se la vida a les pasteres. Així només
aconseguim que en morin més. No és només
una qüestió moral, és una estupidesa econò-
mica,perquèsóntreballadors,honrats,dispo-

sats a millorar i a millorar-nos. No els re-
butgem.

Quinahaestat lasevapitjorcrisi?
Va ser el juliol de l’any passat, quanmés d’un
miler de marroquins emigrats a Europa van
tornaralMarrocacelebrarelRamadà iesvan
trobar lescasesocupadesper subsaharians.

Erenokupes?
Algunshavienpagatunveíqueelshaviallogat
la casa d’un altre emigrat a Europa; d’altres
havien entrat amb una puntada de peu a la
porta...Vamviuremomentscrítics.

Recordoquehivahaverenfrontaments.
Al final, la policia se’n va emportar molts en
autobusos a altres llocs delMarroc. Uns cen-
tenars van venir a la cripta de la nostra cate-
dral,onelsvamatendreenelnostreserveiper
aemigrants,peròensvancol·lapsar.

Quèfanperells?
Elsposemmediadorssocials, sanitaris iadmi-
nistratius que els ajuden. Arriben aquí pen-
sant queEspanyaés simplement a l’altra ban-
da ies troben les tanques.

ArribenaTàngerrefugiatsdeSíria?
Hivanarribant. Ielseuropeusdiemquenoels
podem acollir? Ens hem convertit en una so-
cietatporuga, angoixada, tancadaensimatei-
xa... Decadent. Les reixes d’Europa no ens
aïllendelamisèrianidelaguerra,sinóqueno-
mésens tanquenen lanostrapor.

Ambtanquesosensecontinuenarribant.
Simplement els estem obligant a córrer més
riscos i que en morin milers, ells i les seves
criatures.Éslavergonyad’Occident.Ideixi’m
recordarqueescompleixaraeldesèaniversa-
ridelesprimeresmortsalatancadeCeutaper
trets: hi vanmorir cincpersones iningúnoha
assumitcapresponsabilitat.

Consignat.
Faunanyimigvanmorir15personesmésaEl
Tarajal i tampocnohiha responsablesninin-
gúhoinvestiga.Ésunaaltravergonya,perquè
aquestes víctimes mereixen tanta atenció
comlesdeCharlieHebdooelMadridArena.

Els separats seran acollits finalment per
l’Esglésiacatòlica?
Unsdiuenqueestàtotditiparlende“laveritat
delmatrimoni”.Ésl’empremtaencaradelCo-
di Canònic del 1917, que titllava de publice in-
fames els separats. El vigent ja no ho fa, però
aquellamentalitatpersisteix.

Perquèelsdenigrenaixí,pobres?
Això són els separats: pobres! Per això, d’al-
tresentenemque“laveritatdelmatrimoni”és
la misericòrdia amb els que no van poder se-
guir l’horitzó del sagrament, que era un pro-
jecte d’amor en Crist... Quants hem fracassat
en altres horitzons? Per què no acollir-los i
ajudar-loscomfemambaltres fracassats?Per
què marginem els pobres casats als quals no
elshaanatbé?

...?
Hetingutfeligresesalesqualselmarit jalesva
maltractareldiadelcasament:hemdeculpar-
lesoacollir-les i ajudar-les ?

També per egoisme
Tresmilions de refugiats
sirians volen creuar les
nostres portes fugint de
la guerra. Els podem
veure comuna amenaça
o comuna oportunitat.
Poden aportar-nos crei-
xement si invertim en un
gran pla d’acollida se-
cundat pel BCEque re-
forci la generositat d’An-
gelaMerkel, que ja paga
un alt preu polític per la
seva visió d’estadista, o
poden convertir-se en
unmalson quotidià de
cadàvers a les nostres
platges.Monsenyor
Agrelo obre els braços
als immigrants per qües-
tionsmorals; els hem
d’obrir també per qües-
tions econòmiques. I si
vostès encara dubten,
recordin quins països
van acollir els europeus
que fugien de les guerres
mundials i veuran que
avui són elsmés rics.

$(
!%

!

 "

C
U
P
Ó

LLUÍS AMIGUET

SantiagoAgrelo, arquebisbe de Tànger; inaugura el centre jesuïta Cristianisme i Justícia
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