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La notícia em sorprengué a casa de l’estimat Mn. 
Francesc Vergès i Vives, a on havia acudit per portar-li la 
Comunió. Vàrem cercar de seguida un canal de televisió, el que en 
aquell moment vam trobar. I, atònits, escoltàrem les paraules del 
Sant Pare pronunciades en llatí, en les que anunciava que, “amb 
plena llibertat” renunciava al pontificat. Fa molts anys que, amb el 
mossèn, hem seguit l’itinerari de Joseph Ratzinger, i en coneixem 
el pensament. Fins vam anar plegats a practicar uns exercicis 
espirituals amb ell. Resta ben enregistrada en la nostra memòria 
aquells Exercicis del juliol de 1986, a Todi (Itàlia) que ell volgué 
intitular “de fe, esperança i caritat”. Ens impactà profundament. 
Si bé ens ha deixat, una vegada elegit Papa,  una encíclica sobre la Caritat, “Deus caritas est”, i després sobre 
l’Esperança, “Spes salvi”, no ens ha arribat fins al present, l’encíclica anunciada sobre la Fe. Havent convocat un 
“Any de la Fe”, semblava lògic completar les dues primeres. Però Ratzinger sempre, per referir-se a la Fe, ens 
parlava abans de l’Amor i de l’Esperança. Un veritable mestratge el seu! La seva vida de fe, el seu testimoniatge, 
constitueixen en realitat una magnífica carta a tota l’Església.  
 

“Amb plena llibertat”. Ens hauria d’impressionar. Tota una lliçó. Perquè el seu programa – ens ho va dir 
des de l’inici-  no ha estat altra que el de l’Evangeli, i ha exercit el ministeri petrí sense càlculs ni estratègies, amb 
plena llibertat. I, encara que molts no ho vulguin reconèixer, deixa una Església en ple creixement, per més que ho 
faci en una Europa vella, falsa i mesquina, que no percep el despertar cristià que s’està donant en tants llocs del 
món. “Marea conservadora”, diran. No, llevat de veritable humanització! Recordo un escrit d’un important diari 
–un bitllet requadrat sense firmar- que portava per títol: “L’Església té un problema”. No era difícil capir on ens 
volia portar aquella reflexió, també mesquina. Segons ella el problema era que l’Església, en definitiva, no 
s’homologava al pensament dominant, i que per això els temples es buidaven. Sí, penso jo, l’ Església en les 
societats del Primer Món, “té un problema”, i aquest problema s’anomena en bona part “mitjans de 
comunicació”. El problema rau també en la manca de discerniment de molts cristians, que es creuen alegrament el 
que aquests proclamen, o millor, venen, deformen, adulteren. L’Església s’ha examinat a si mateixa, des del 
Concili, però no es percep cap seriós examen de consciència per part d’altres instàncies. Hi ha un “món” al qual no 
li interessa el diàleg sinó només el Mercat, és a dir, el poder i el diner. 
 

Dimecres de Cendra, per la tarda, parlant del Concili Vaticà II als sacerdots de Roma, Benet XVI no 
s’estigué d’assenyalar que aquest ja fou el problema de la magna Assemblea Eclesial. Si hi ha una veu autoritzada 
sobre el Concili és la d’ell, testimoni d’excepció, que en pot parlar amb més fonament que cap altre: “una versió 
deformada del Concili arribà de manera deficient al gran públic a través dels mitjans de comunicació, que 
consideraren el Vaticà II una lluita política i afavoriren les corrents més complaents amb el món”. Fou nefast 
aquest “Concili virtual”, perquè influí més en la gent que no el veritable Concili. “El Concili dels Pares –precisà 
encara- es realitzava dintre de la Fe, el Concili de la Fe buscava l’ intellectus, intentava entendre’s, entendre els 
senyals de Déu i donar respostes als desafiaments del moment. En canvi, el Concili dels periodistes no es realitzà 
dintre de la fe, sinó en l’interior de les categories dels mitjans de comunicació d’avui, o sigui fora de la fe, amb una 
hermenèutica diversa”.  
 

Ara, amb la renúncia, la lectura de no pocs mitjans probablement ho interpretarà tot, fins l’elecció del 
nou Papa, des d’aquesta hermenèutica al marge de la fe. Jo aconsellaria molta cautela, una atenta vigilància sobre 
el que aquests dies ens vulguin fer ingerir, perquè estic convençut que Benet XVI ha decidit fer aquest pas, des de 
la seva profunda fe, i per al bé de la Fe i la vida de l’Església. “La fe és necessàriament eclesial”, ha recordat també 
en l’homilia del Dimecres de Cendra. I si a l’Església la desfiguren els nostres pecats,  aquests no són altres que els 
pecats del món. Cal ser conscients de l’existència d’un fariseisme de nou encuny, avui practicat, per grups molt 
poderosos, que injecten la porqueria i després, assenyalen amb el dit les misèries. La seducció es ven com a 
“modernitat”. Com quan es vol separar l’autèntica tradició de la renovació i la reforma, i quan s’escull la via de la 
“ruptura” enfront d’una “hermenèutica de la continuïtat”. El mal no és només fora, l’enemic és dintre.  

 

Hem ferit així el Cos de Crist. I moltes vegades hem ferit aquest bon Pastor que en nom de Crist ens 
conduïa. “Penso en especial – va dir també el Dimecres de Cendra- en les culpes contra la unitat de l’Església, en 
les divisions en el cos eclesial. Viure la Quaresma en una més intensa i manifesta comunió eclesial, superant 
individualismes i rivalitats, és un signe humil i preciós per a aquells que són lluny de la fe o indiferents”. En una 
paraula, retornem a Déu! És el missatge d’un gran pontificat! La resta només busca la distracció i l’entreteniment 
dels qui s’acontenten amb l’estupidesa enfront de la penetrant intel·ligència i de la radical i evangèlica llibertat 
d’un home de fe com Joseph Ratzinger.  

                                                                                                                       Mn,. Manuel Valls i Serra, rector 


