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Arxiven el cas de l'artista Abel
Azcona per escriure «pederàstia»
amb hòsties consagrades al Konvent
Amb l'arxivament de l'obra «Amén» ja pot tornar a entrar a l'estat espanyol

Abel Azcona va dibuixar amb hòsties consagrades la paraula "pederastia" (arxiu) | Twitter

L'artista navarrès ja podrà tornar a l'estat espanyol sense témer per la seva detenció. El jutjat
d'instrucció de Berga ha arxivat el cas contra Abel Azcona, investigat per escriure amb hòsties
consagrades la paraula ?pederàstia? en una exposició que es va fer al centre d'art Konvent, a Cal
Rosal l'any 2016.
L'Associació d'Advocats Cristians va presentar una querella contra Azcona per un suposat delicte
de profanació i contra els sentiments religiosos. El jutge ha desestimat aquesta acusació, i també
ha retirat la d'obstrucció a la justícia que tenia per no presentar-se a declarar fins a tres vegades.
L'any 2015 l'Església de Navarra ja es va querellar contra l'artista per la mateixa obra. Va
utilitzar 242 hòsties consagrades que va recollir de diferents parròquies del País Basc i Navarra per
formar la paraula "pederàstia" en un acte de denúncia.
Per als cercles més ultracatòlics i conservadors, va rebre noves denúncies per part de Vox, el PP,
l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians, la Fundació Francisco Franco i l'arquebisbat de
Pamplona i Tudela. Tots els casos pels quals ha estat denunciat Azcona ha sortit guanyador, si
no han estat arxivats abans. Així ho puntualitzava a les xarxes socials:
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/22892/arxiven-cas-artista-abel-azcona-escriure-pederastia-amb-hosties-consagrades-al-konvent
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Hasta el momento la pieza ha supuesto una decena de procesos judiciales al artista. Desde el
estudio hemos decidido ofrecer un número limitado de reproducciones firmadas de la imagen
del proyecto. Reproducción-Print "Amén o La Pederastia" de Abel Azcona https://t.co/1RDaSivJxa
(https://t.co/1RDaSivJxa) pic.twitter.com/4lYOwM0738 (https://t.co/4lYOwM0738)
? Abel Azcona (@abelazcona) October 11, 2020
(https://twitter.com/abelazcona/status/1315330660396138496?ref_src=twsrc%5Etfw)
A Berga la denúncia va ser admesa a tràmit i va estar investigat durant aquests anys. El jutge va
dictar una ordre de cerca i captura i va afegir un delicte d'obstrucció a la justícia contra ell. En aquell
moment l'artista va decidir exiliar-se a Lisboa. Amb l'arxivament d'aquest últim cas contra l'obra
"Amén", Abel Azcona ja pot tornar a entrar a l'estat espanyol.
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