Quan fins i tot l'Església demana no desviar-se dels fets
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L'arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, ha assegurat que "no existeixen els fets alternatius". En una exhortació als cristians
que fan servir les xarxes socials, ha demanat que actuïn amb una "actitud de veritat, amabilitat i acollida". El prelat lamentava
l'agror que impera en els comentaris de les notícies. "Comences a tirar avall i de seguida trobes coses que són pur verí". Als qui
som de poques creences divines –més enllà de les del cel·luloide– ens provoca un cert somriure que l'Església demani
l'adhesió profunda als fets.

Però, un cop més, es demostra que el 'kit' humanisme cristià és un dels sistemes de valors més funcionals per anar pel món.
Quan qui te'l ven és l'honorable arquebisbe Welby i no 'monseñor' Cañizares, esclar. L'arenga, per cert, no sembla que hagi de
tenir gaire impacte. L'arquebisbe la va retransmetre en 'streaming', però només unes 300 persones es van connectar per
escoltar el màxim líder religiós de l'Església anglicana. Deuen ser els signes dels temps.

Imatges que cremen
Les causes necessiten icones, encara que siguin prefabricades. La meva generació ho sap des d'aquella foto del cormorà tacat
de petroli: no era de la Guerra de l'Iraq com es pretenia, sinó d'uns quants centenars de quilòmetres més enllà i probablement
de vuit anys enrere. Ara ha circulat una palmera en aparent combustió espontània pels 63 graus als quals s'ha arribat a Dubai.
Doncs bé: ni el vídeo és de Dubai (sinó de l'Aràbia Saudita), ni es va filmar fa poc (sinó que el 2017 ja corria per Twitter), ni la
palmera crema espontàniament (sinó que va rebre l'impacte d'un llamp), ni a Dubai s'han sobrepassat els 46 graus, ni encara
que s'hagués arribat als 63 graus haurien començat a prendre els arbres per la calor. Per justa que sigui la causa del canvi
global, no es poden crear les icones a còpia de 'fake'.
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