
 
 
 

 

ACLARIMENTS SOBRE ALGUNES INTERPRETACIONS  

DE LA CARTA DEL PAPA   
 
 

 

1. Em refereixo a la carta del Papa Francesc escrita el passat 11 de setembre 
contestant al fundador del diari “La Repubblica”. Ateses algunes 
interpretacions errades del seu pensament em sembla oportú oferir-vos 
alguns aclariments. El primer és que el que hi escriu el Papa Francesc 
pertany totalment a la tradició de l’Església, començant per la qüestió sobre 
la veritat. El titular que escollí aquest diari ja n’era una distorsió: “La veritat 
no és absoluta”, cosa que no diu exactament el Papa. Ell n’explica molt bé el 
sentit: no s’ha de parlar  
d’ absolutesa en relació a la fe cristiana, perquè la veritat no és “ab-soluta”, 
és a dir, no és deslligada, separada, sinó una veritat que és relació i  amor en 
si mateixa –Trinitat Santa- i en relació als homes. Per això l’Església dialoga 
i el diàleg és apertura a l’altre en la fidelitat a la pròpia identitat, però també 
és acollida profunda de l’altre, com s’esdevé en aquest cas, amb un 

periodista molt intel·ligent, però declaradament no creient i d’un diari fortament “laic”. 
 

2. Alguns mitjans, també de casa nostra, concretament un diari que es presenta seriós i objectiu, han 
instrumentalitzat la carta, fent creure que el Papa Francesc es contraposa al pensament de Benet XVI, 
“obsessionat pel relativisme”. Crec que està en marxa una estratègia clara a les envistes de portar aquest Papa 
cap els postulats de l’ ideologia dominant, insinuant  que canvia alguns aspectes de la doctrina. És una 
falsedat i una fal·làcia. Hem de lamentar-ne la instrumentalització. Hem de protestar per la frivolitat d’alguns 
corresponsals. En cap moment la carta deixa entendre que “la veritat no és mai absoluta”, frase que no 
existeix en el text, ni tan sols com a concepte, per aquesta raó ell mateix aclareix que quan diu això “no 
significa que la veritat sigui variable i subjectiva” De la lectura de la carta es podria haver posat un millor 
titular: “La  veritat no és mai subjectiva”. Esclar que no convenia als seus interessos 
 

3. “Obeir la pròpia consciència” és l’altra qüestió que es vol presentar com una novetat i en un sentit que no 
li dóns el Papa. És una resposta clàssica des de Newman a Ratzinger. La consciència és vicari de Crist, 
afirmava Newman. S’entén una consciència honesta, recta, que cerca a veritat, no la mera  justificació 
subjectiva. El Papa  sí insisteix en la misericòrdia envers el pecador. Això es tot. La “Dives in misericòrdia” 
és de Joan Pau II. D’altra banda, siguem clars: no hi hauria Francesc si no hi hagués estat el pontificat 
coratjós, humil, creient, del papa Benet, la reforma espiritual de l’Església, la tolerància zero, el sentit del 
primat de Déu que Ratzinger ens va imprimir. Les respostes de Francesc, ha comentat algú (Bruno Forte) són 
les respostes d’un Papa jesuïta que cerca de viure contínuament a la presència de Déu, segons l’espiritualitat 
de Sant Ignasi de Loyola. Cal recordar aquí que el llibre dels seus “Exercicis Espirituals” no és el llibre de les 
respostes, sinó el llibre de la interrogació i de la pregunta. En d’altres paraules: els “Exercicis Espirituals” ens 
ajuden a posar-nos a l’escolta de la veu de la consciència.  
 

4. Quan aquests  periodistes, obedients als mitjans escrits o audiovisuals en els que treballen, fan dir al Papa 
Francesc “novetats” que no ho són des d’un punt de vista doctrinal –un altra cosa seria parlar del seu “estil”-  
el que fan realment no és informar sinó manipular i confondre. Podem arribar a pensar que obeeixen a una 
estratègia, la de portar-lo a un terreny al que ell no té cap voluntat d’anar. El Papa no actua per tacticisme en 
el els seus gestos. Per contra, alguns mitjans molt poderosos sí actuen seguint una estratègia. Aquesta  és 
l’expressió dels  seus “gestos de  poder”. El Papa Ferancesc, en tot cas, només estima “el poder dels gestos”. I 
aquesta carta n’és una mostra preciosa i cal llegir-la! 
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