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Milers de persones acomiadaran el papa
Benet XVI
Aquest diumenge s'han fet públiques les primeres imatges de les despulles del papa emèrit,
instal·lades provisionalment en una sala del monestir Mater Ecclesia, el lloc on residia retirat des
de la seva històrica renúncia al papat l'any 2013, i on va morir dissabte. Darrere seu, un arbre de
Nadal i un pesebre. Amb la imatge, ha quedat revelada una de les moltes incògnites del protocol
a seguir en els pròxims dies —ja que no hi havia precedents de funeral d'un papa emèrit—, la
vestimenta amb què serà enterrat. El cos sense vida de Joseph Ratzinger porta el mantell
vermell, color de dol papal, sobre la túnica blanca que també forma part de la indumentària
pontifícia, i sobre el cap la mitra.

A les mans hi té un rosari, però no l'anell del Pescador, que representa simbòlicament el poder
papal i que acostuma a passar d'un papa al següent destruint-lo per fer servir l'or en la forja d'un
nou anell, que porta sempre la imatge de sant Pere pescador. Amb la renúncia de Benet XVI el
2013 va tenir lloc un fet inusual: l'anell no es va destruir sinó que simplement es va marcar amb
una creu per no ser utilitzat de nou, i el papa Francesc va optar per forjar un nou anell papal amb
un material menys sumptuós, la plata daurada, com a símbol d'un papat més auster i senzill.
L'anell de Benet XVI, però, no serà enterrat amb ell.

Demà dilluns, el cadàver del papa emèrit serà traslladat a la basílica de Sant Pere, on la seva
capella ardent serà oberta al públic perquè se'n puguin acomiadar des de les 9 del matí fins a
les 7 del vespre. Els dos dies següents encara s'ampliarà l'horari, de 7 del matí a 7 del vespre. I
finalment dijous, a les 9.30 del matí, començarà el funeral solemne, presidit per Francesc.

El Vaticà no tenia protocol

El ritu funerari ha aixecat expectació perquè el Vaticà no té cap protocol per a la mort d'un papa
emèrit , una figura de la qual no hi ha precedents en l'era moderna. L'últim papa que va
renunciar al càrrec —en aquell cas sembla que va ser forçat— va ser Gregori XII al segle XV. De
fet, serà la primera vegada que un papa en actiu presideix el sepeli del seu predecessor. En els
primers detalls que han transcendit sobre les exèquies, el Vaticà ha explicat que el cos de Benet
XVI no serà portat en processó per la plaça com es va fer amb Joan Pau II.

El portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, ha explicat que el papa emèrit serà enterrat a la cripta sota
la Basílica de Sant Pere, on reposen més de 90 pontífexs. Però Bruni no ha aclarit si se seguirà
la tradició dels funerals papals pel que fa als fèretres, que acostumen a ser triples: un de xiprer
folrat de vellut carmesí, encaixat en un altre de plom de quatre mil·límetres de gruix, alhora
encaixat dins d'un altre de fusta d'om. Es desconeix també si es decretarà el període de dol de
nou dies a l'Església que també acostuma a ser preceptiu quan mor un papa.

El 2020, el biògraf autoritzat de Benet, Peter Seewald, va ser citat dient al diari bavarès
Passauer Neue Presse que el papa emèrit havia preparat un testament espiritual en què
declarava que volia ser enterrat a la cripta on Joan Pau II va ser enterrat originalment el 2005,
abans de ser traslladat a una altra capella el 2011 en ser beatificat. Però això s'ha de confirmar.
"No és oficial", va puntualitzar Bruni.

https://www.ara.cat/internacional/europa/milers-persones-acomiadaran-papa-benet-xvi_1_4588637.html
https://www.ara.cat/internacional/vatica-no-cap-protocol-mort-papa-ratzinger_1_4586438.html


El Vaticà, de fet, ha publicat aquest diumenge el testament espiritual de Benet XVI, un document
en el qual insta els catòlics a "mantenir-se ferms en la fe" davant de teories científiques que, diu,
volen desacreditar-la i que, en opinió del difunt papa emèrit, en ocasions passades s'han acabat
desmentint. En el document, Benet XVI també demana "perdó de tot cor" a aquells a qui hagi
pogut perjudicar al llarg de la seva vida.

Aquest diumenge, durant l'àngelus de l'Any Nou a la Basílica de Sant Pere, el papa Francesc ha
pregat pel seu predecessor, a qui ha descrit com un "fidel servidor de l'Evangeli i de l'Església".
"En aquestes hores invoquem la intervenció divina per al papa emèrit Benet XVI, que ahir al matí
va deixar aquest món. Ens unim tots, amb un únic cor i una ànima, per donar gràcies a Déu pel
do d'aquest fidel servidor de l'Evangeli i de l'Església", ha dit. Segons el portaveu del Vaticà, el
papa Francesc va ser la primera persona que va acudir davant de les restes de Benet XVI al
monestir Mater Ecclesia, de seguida que va ser informat de la seva mort pel secretari personal
del primer.
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Cuando el helicóptero en el que
iba sentado Joseph Ratzinger co-
menzó a batir la hélice en los jar-
dines vaticanos y voló hasta el pa-
lacio papal de Castel Gandolfo
atravesando todaRoma, nadie po-
día imaginar cómo terminaría
aquella aventura. Benedicto XVI
había renunciado al papado po-
cos días antes y se apartaba tem-
poralmente de la Santa Sede para
dejar libertad a un cónclave que
proclamaría a un nuevo monar-
ca. El 13demarzode 2013, el elegi-
do resultó ser un argentino que
debía poner patas arriba la Iglesia
universal y barrer todo aquello
queBenedicto XVI nohabía logra-
do limpiar. Cuando regresó, se en-
cerró en el convento deMater Ec-
clesiae. Cumplió su promesa de
guardar silencio. Pero la guerra
cultural y política que comenzó a
librarse en la Iglesia con la llega-
da de Francisco le convirtió, a su

pesar, en la bandera de los tradi-
cionalistas. Sumuerte reabre aho-
ra un viejo escenario completa-
mente nuevo.

La película Los dos papas, fic-
ción de 2019 dirigida por el brasi-
leñoFernandoMeirelles, tenía po-
co que ver con la realidad. Nunca
existió esa gran relación previa
entre ambos papas. Y es descabe-
llado pensar que Ratzinger creye-
se que Francisco podía ser su su-
cesor antes de pasar por un im-
previsible cónclave. La verdad se-
ñala que ambosmantuvieron una
comunicación exquisita en las for-
mas y que Jorge Mario Bergoglio
empujó con sus apoyos para que
Ratzinger fuera nombrado Papa
en 2005. Y es un hecho que los
opositores a Francisco han inten-
tado utilizar a Benedicto XVI des-
de que se retiró como símbolo de
la rectitud teológica frente a lo
que consideran una traición a la
Iglesia (el Papa ha sido acusado

de hereje al proponer la comu-
nión para los hombres divorcia-
dos y casados de nuevo). Y aun-
que recientemente el tono ha sido
más diplomático, ha durado has-
ta el último día del alemán.

El punto máximo de tensión
llegó hace casi tres años con la
publicación de un libro que, teóri-
camente, el papa emérito firmaba
junto al cardenal ultraconserva-
dor Robert Sarah y en el que se
oponía frontalmente al celibato
opcional y, sobre todo, a la ordena-
ción de hombres casados (Desde
lo más hondo de nuestros corazo-
nes. Palabra, 2020). Un tema so-
bre el que debía pronunciarse
Francisco en el sínodo sobre la
Amazonia yque convirtió la publi-
cación en una inevitable injeren-
cia. La figura del secretario perso-
nal del fallecido, Georg Gäns-
wein, quedó ya irreparablemente
dañada a ojos del entorno de
Francisco, que le consideró res-

ponsable de que aquel libro lleva-
se la firma de Benedicto XVI,
cuando solo había escrito un tex-
to de acompañamiento. Más te-
niendo en cuenta que estaba ya
muy frágil y que, al parecer, no
conocía la utilización final que se
iba a hacer de sus reflexiones.

Ratzinger repitió varias veces
durante su retiro que “solo hay
unPapa”. Pero el sector conserva-
dor de la Iglesia, al galope a lomos
de las guerras culturales que se
libraban en EE UU con la llegada
deDonaldTrump, convirtió aRat-
zinger en su referente (el líder de
la Liga, Matteo Salvini, solía lle-
var una camiseta que decía: “Mi
Papa es Benedicto XVI”). Lo más
curioso es que dentro de la volcá-
nica situación política de los últi-
mos años, sirvió también como
confort ideológico de un cierto
sector progresista desencantado
y que abrazó el mundo conserva-
dor como reacción. Sucedió den-
tro del Vaticano con una parte de
la curia dispuesta al inicio a sinto-
nizar con la revolución aparente-
mente progresista de Francisco,
pero decepcionada luego por la
falta de concreción de elementos
de aquel proceso.

La muerte de Ratzinger abre
un escenario radicalmente distin-
to. Su sucesor aseguró a su llega-
da que tomaba buena nota de su
renuncia, subrayando ese gesto
como una vía que para siempre
deberían tener en cuenta los pa-
pas. Y esa puerta, una vez supera-
da la incómoda perspectiva de
dos papas eméritos conviviendo
en los jardines vaticanos, está
abierta de par en par. En agosto,
de hecho, Bergoglio protagonizó
un acto de gran carga simbólica
visitando en L’Aquila la tumba de
Celestino V, el primer papa que
renunció voluntariamente, en
1294. Su viaje, sumado a sus pro-
blemas de movilidad, desató to-
dos los rumores. Pero él aseguró
luego que no se le había pasado
por la cabeza renunciar.

Y esa es la tesis de muchos,
que piensan que la muerte de Be-
nedicto XVI puede provocar el
efecto contrario. Sin la mirada si-
lenciosa del Pontífice emérito des-
de lo alto del monasterio de Ma-
ter Ecclesiae (madre Iglesia),
Francisco podrá gobernar desde
la Casa de Santa Marta con ma-
yor libertad la Iglesia y expresar-
se de formamás personal. “Se go-
bierna con la cabeza, no con la
rodilla”, respondió Francisco en
una entrevista a Abc hace dos se-
manas respecto aunposible impe-
dimento para seguir adelante.

Francisco ha puesto en mar-
cha ya las principales reformas
que quería emprender en su pon-
tificado. La nueva Constitución
apostólica, una suerte de remode-
lación de la Santa Sede y la curia,
ya se ha iniciado después de años
de diseños. El problema, ha expli-
cado él mismo, es que el desbara-
juste económico con el que se en-
contró, le obligó a retrasar mu-
chos de los planes que tenía en
marcha para tratar de ordenar
las finanzas. Ese apartado, tal y
como se ha visto con la reciente
dimisión del responsable econó-
mico del Vaticano, el jesuita espa-
ñol Juan Antonio Guerrero (por
motivos de salud, pero también
algo cansado de las resistencias
encontradas), está pendiente. Pe-
ro la agenda de Francisco sigue
incompleta y no haymotivos para
ver un horizonte de renuncia.

Benedicto XVI, fallecido el
sábado a los 95 años, será
despedido por el público y por
el papa Francisco a partir de
hoy, cuando se abra la capilla
de tres días en la basílica de
San Pedro del Vaticano a par-
tir de las 9.00. El jueves, a las
9.30, Francisco, presidirá el
funeral en la plaza de San
Pedro, ante la presencia de
fieles y delegaciones oficiales
de Italia y Alemania, país
natal de Joseph Ratzinger.

Otras autoridades podrán
asistir a título personal.

Después, el cuerpo del papa
emérito será inhumado en la
cripta bajo la basílica de San
Pedro, donde reposan otros
muchos pontífices de la Iglesia
católica.

La intención es darle una
despedida solemne pero so-
bria, respetando el expreso
deseo del difunto, como desta-
có el sábado el portavoz del
Vaticano, Matteo Bruni.

La muerte de Benedicto
XVI es tan singular como lo
fue su vida y su renuncia en
2013. No hay ningún preceden-
te reciente de un caso como
el suyo, en el que hayan convi-
vido dos papas y deba activar-
se el funeral de un pontífice
emérito. El rito convencional
papal indica que deben guar-
darse nueve días de luto. Pero
el último papa fallecido, Juan
Pablo II, murió el 2 de abril
de 2005 y fue enterrado el 8
de abril. Es decir, se acortó el
rito en tres días y fue, precisa-
mente, el decano entonces del
colegio cardenalicio, Joseph
Ratzinger, quien ofició el
funeral y el encargado de

administrar la sede vacante.
La principal diferencia es
que, en este caso, no se produ-
cirá ningún proceso político,
es decir, un cónclave para
elegir al siguiente papa. Y,
entre otras cosas, el cuerpo
de Ratzinger no será llevado
en procesión por la plaza
como se hizo con Juan Pablo
II. Otros aspectos de la litur-
gia y el protocolo aún no se
han desvelado.

Mientras, Ratzinger reposa
en una estancia decorada con
un Belén y un árbol de Navi-
dad del monasterio Mater
Ecclesia, donde falleció y resi-
día retirado desde su histórica
e imprevista renuncia.

Tres días de capilla ardiente
y un funeral sobrio

Los sectores tradicionalistas, alineados en una batalla ideológica y de poder,
quisieron utilizar la figura de Benedicto XVI para debilitar a Francisco

Dos papas convertidos en banderas
de una guerra cultural en la Iglesia

La muerte de
Ratzinger facilita
una posible
renuncia en el futuro

El Papa encara un
final de pontificado
con reformas
pendientes

La capilla ardiente de Benedicto XVI, ayer en el monasterio Mater Ecclesiae, en el Vaticano. / VATICAN MEDIA

D. V., Roma

LA MUERTE DE BENEDICTO XVI
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El comiat dels bisbes de Catalunya a Benet
XVI | Catalunya Religió
CR Després d’anunciar-se la mort de Benet XVI els bisbes catalans han publicat diversos
comunicats de condol i han demanat als diocesans que s’afegeixin a la pregària per la seva
ànima.

L’arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan
Planellas, ha demanat que “Déu aculli amorosament al seu servent, li faci veure la claror de la
seva mirada i s’incorpori al seu si, junt als altres germans i germanes nostres que ja ens han
precedit en el camí cap a l’eternitat”. També ha fet una crida “a tota la feligresia, al clergat i a
totes les comunitats, que ofereixin l’eucaristia d’aquests dies per l’etern descans del bon Papa
Benet. Les nostres pregàries es tornen també, ara, agraïment a Déu per la seva vida de servei,
des del dia de la seva ordenació, just en la diada de Sant Pere de l’any 1951 i fins al testimoni
serè i ferm dels darrers dies i anys de la seva vida”.

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha emès un missatge com a
president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha fet un missatge en vídeo repassant la
trajectòria de Benet XVI. Ha recordat especialment la seva relació i viatges a Espanya: “quedarà
per sempre en el nostre cor la seva proximitat amb l’Església que peregrina a Espanya”. “El
recordarem sempre” ha afegit. L'arquebisbat ha anunciat que dilluns obrirà un llibre de
condolències al Palau episcopal. 

Des de Urgell, l’arquebisbe i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, ha anunciat que “en els
propers dies, a totes les parròquies i esglésies de la diòcesi d’Urgell, es farà una Missa funeral
per la seva ànima, convocant-hi els fidels” i que “aquest proper diumenge dia 1 de gener de
2023 a la pregària dels fidels es tindrà una intenció pel qui ha estat Pastor de l’Església
Universal des de 2005 a 2013, i que ens ha donat gran exemple de bondat i d’humil servei a la
vinya del Senyor”. Vives ha recordat la visita a Barcelona, la beatificació de diversos màrtirs
diocesans i com “va ser decisiu per a la signatura de l’Acord (Concordat) entre el Principat
d’Andorra i la Santa Seu”. Segons Vives," la seva memòria perdurarà per la bona doctrina del
seu Magisteri i l’exemplaritat de la seva vida com a Papa".

Tambe podeu llegir els comunicats del bisbat de Sant Feliu,  de Terrassa, de Girona, de Lleida,
de Solsona, i de Tortosa,

https://www.catalunyareligio.cat/ca/comiat-dels-bisbes-catalunya-benet-xvi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-benet-xvi
https://www.arquebisbattarragona.cat/2022/12/31/en-la-mort-del-papa-benet-xvi/
https://www.youtube.com/watch?v=CMxuMeyyuDo
https://esglesia.barcelona/actualitat/mor-joseph-ratzinger-el-papa-teoleg/
https://bisbaturgell.org/index.php/ca/mes-noticies/895-noticies-2021-urgell/12839-nota-del-bisbat-d-urgell
https://bisbatsantfeliu.cat/condol-pel-traspas-del-papa-benet-xvi/
https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/actualitat/noticies/nota-pel-web-defuncio-de-benet-xvi
http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/16079-en-la-mort-del-papa-emerit-benet-xvi.html
https://www.bisbatlleida.org/ca/content/el-papa-benet-xvi-ja-%C3%A9s-la-casa-del-pare
https://bisbatsolsona.cat/2022/12/el-papa-benet-xvi-ja-es-a-la-casa-del-pare/
https://www.bisbattortosa.org/missatge-de-condol-per-la-mort-del-papa-benet-xvi/
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Mor Jaume Sayrach, el capellà lluitador
antifranquista | redacció | Societat | El Punt
Avui
Ahir, va morir als 93 anys el capellà Jaume Sayrach, lluitador antifranquista, escriptor, fundador
de la parròquia de Fondo de Santa Coloma de Gramenet i impulsor de la revista Grama i el Club
de Debat. També, membre del consell editorial d’El Punt al Barcelonès Nord. Nascut a
Barcelona l’any 1929, el 1957 va ser ordenat capellà i va exercir de vicari en diferents punts de
Catalunya abans de ser destinat a Santa Coloma de Gramenet. Incansable lluitador
antifranquista i un gran defensor de la llengua i la cultura catalanes, el 1979, va entrar a
l’Ajuntament de Santa Coloma, com a independent en les llistes del PSUC, animat pel seu amic
capellà Lluís Hernández, primer alcalde de Santa Coloma després de la dictadura franquista. Va
ser uns anys regidor d’Urbanisme i, després, de Planificació, i se li va encarregar l’elaboració
del pla estratègic Santa Coloma 2000. Amb la seva editorial, Edicions Fòrum-Grama, va publicar
16 llibres i, el 2007, se li va concedir el premi Ciutat de Santa Coloma. Vivia i va morir a la
residència de les Germanetes dels Pobres, a la plaça Tetuan de Barcelona. El funeral es farà
avui a les cinc de la tarda a la residència Germanetes dels Pobres de la plaça Tetuan de
Barcelona.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2237083-mor-jaume-sayrach-el-capella-lluitador-antifranquista.html
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El campanar barroc de 
Bagergue serà visitable 
el proper mes de març
Els turistes podran pujar a dalt de 
tot ja que reconstruiran les escales  
Bagergue
CARME QUINTANA

El proper mes de març és pre-

vist que el campanar  barroc de 

l’església de Bagergue, a la Val 

d’Aran, que data del segle XVIII, 

sigui visitable per al públic en ge-

neral. Això serà possible gràcies a 

les obres de reconstrucció de les 

estructures interiors i escales de 

fusta del campanar que es van ini-

ciar el passat mes de novembre.

Els treballs tenen un pressupost 

de 55.000 euros i seran aportats 

per l’estació d’esquí de Baqueira 

Beret (25.000 euros), per l’Ajun-

tament de Naut Aran (20.000 eu-

ros), pel Conselh Generau d’Aran 

(10.000 euros) i per l’Entitat Mu-

nicipal Descentralitzada (EMD) 
de Bagergue (5.000 euros).

El president de l’EMD de Ba-

gergue, Marc Tarrau, afirmava 
ahir a LA MAÑANA que les es-

tructures interiors i les escales 

del campanar estaven molt de-

teriorades i presentaven un peri-

ll evident en l’accés a la torre pel 

seu manteniment i el de les cam-

panes.

Quan el campanar de Bager-

gue sigui visitable pel públic es 

convertirà en el tercer de tota la 
Val d’Aran al qual el visitant pot 

pujar a dalt de tot i gaudir de vis-

tes privilegiades. 
FOTO: Raül Leiva / El campanar va donar la benvinguda al 2023

El riu Ondara al seu pas pel nucli 

urbà de Tàrrega torna a ser ob-

jecte d’una actuació de millora 

mediambiental amb l’objectiu 
de completar la neteja de la lle-

ra al seu pas pel nucli urbà. L’ac-

tuació suposarà una inversió de 

més de 84.000 euros i permetrà 

preservar vegetació de ribera 

autòctona.

Nova actuació de neteja 
del riu Ondara a Tàrrega

FOTO: Aj.Tàrrega / Una màquina treballant a la zona

Des d’ahir Pompièrs i tota la ges-

tió de les emergències a la Val 
d’Aran passen a dependre única 

i exclussivament del Govern del 

Coselh Generau d’Aran tal i com 

estableix l’Acord Institucional de 
gestió integral d’emergències a 
Aran, aprovat l’any 2019 per la 

Comissió Bilateral entre la Gene-

ralitat de Catalunya i el Conselh 

Generau d’Aran. “Avui és l’inici 

d’una nova etapa en la qual el 

Govern d’Aran començarà a ges-

tionar de manera independent 
les emergències”, afirma la Sín-

dica d’Aran.

L’Aran assumeix la total 
competència en matèria 
d’emergències a la ValLes campanades de Cap d’Any de 

Boí no van sonar per una errada 

de programació, segons va confir-
mar ahir l’alcaldessa de la Vall de 

Boí, Sonia Bruguera, que va expli-
car que ja ha parlat amb l’empre-

sa encarregada de programar les 

campanes per revisar què ha pas-

sat, “perquè teòricament estava 

programat per sonar com la resta 

de campanars”. Segons fonts veï-
nals, el campanar en principi està 

programat per tocar fins a les on-

ze per no molestar de nit i estava 

previst programar-lo a les dotze 

la nit de cap d’any per poder fer 

les campanades. El cas és que al-

guna cosa va fallar i no van sonar, 

de manera que els veïns i turis-

tes que s’havien aplegat al vol-

tant de l’esglèsia de Sant Joan de 
Boí només van poder gaudir dels 

focs artificials programats però 
no de les campanades. La majo-

ria van optar per menjar-se els 

raïms comptant ells mateixos els 
quarts i les hores, entre la sorpre-

sa d’uns i la indignació dels altres. 

Ahir se’n van fer ressó les xarxes 

socials. Núria Castells

El campanar de Boí es queda ‘mut’ per la 
festa de Cap d’Any i provoca la indignació
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El papa Francesc es prepara 
per acomiadar solemnement
el seu predecessor, Benet XVI
Encara es desconeixen molts detalls del protocol a seguir, ja 
que va ser el primer pontífex en renunciar des de fa sis segles
Ciutat del Vaticà
EFE

El papa emèrit Benet XVI, mort el 

dissabte amb 95 anys, serà aco-

miadat pels fidels i pel seu suc-

cessor, Francesc, durant aquesta 
setmana, amb una capella ardent 
de tres dies i un funeral solemne 
a la plaça de Sant Pere. Els ritus 
començaran avui quan les restes 
del pontífex alemany siguin expo-

sades en una capella ardent de 
tres dies a la basílica de Sant Pe-

re del Vaticà a partir de les 9.00 
hores locals (8.00 GMT) perquè 
es puguin acomiadar els fidels. La 
basílica romandrà oberta durant 
deu hores, però aquest termini 
augmentarà dimarts i dimecres.

Dijous el seu successor, el pa-

pa Francesc, presidirà el funeral a 
la plaça de Sant Pere, davant de la 

presència de fidels i delegacions 
oficials d’Itàlia i del país natal de 
Ratzinger, Alemanya. Altres auto-

ritats hi poden assistir a títol per-
sonal. Després, el cos del teòleg 
serà inhumat a la cripta sota la 
basílica de Sant Pere, on repo-

sen molts altres pontífexs de la 
mil·lenària història de l’Església 
catòlica. La intenció és donar-li 
un comiat solemne però sobri, 
respectant l’exprés desig del di-
funt. En tot cas, aquest ritu fune-

rari ha suscitat un gran interès ja 

que el Vaticà encara no ha regulat 
un protocol que cal seguir en cas 
de la mort d’un “papa emèrit”, ja 
que Benet XVI va ser el primer en 
renunciar des de temps de Gre-

gori XII, fa sis segles. No seran 
unes exèquies pontifícies “nor-
mals”, de fet no aniran seguides 
per un conclave per triar un nou 
papa. Entre altres coses, el cos de 

Ratzinger no serà portat en pro-

cessó per la plaça com es va fer 
amb Joan Pau II, segons el porta-

veu Matteo Bruni. Un dia després 
de la seva mort, encara es des-

coneixia ahir si se seguirà fil per 
randa la litúrgia i si es respectarà 
l’estricte protocol i simbolisme 
d’altres morts “petrines”. Bruni 
tampoc va aclarir si es procla-

maran les anomenades “noven-

dials”, és a dir, el període de dol 
de nou dies a l’Església.

Mentrestant, Ratzinger reposa 
en una estada decorada amb un 
Betlem i un arbre de Nadal del 
Monestir Mater Ecclesiae, el lloc 
on va morir dissabte al matí, dins 
dels murs lleonins, i on residia re-

tirat des de la seva històrica i im-

prevista renúncia.

Pel que fa al seu lloc de sepul-
tura dins de la cripta, s’estudia 
que ocupi la tomba en què va re-

posar el seu antecessor, Joan Pau 
II, el cos del qual va ser després 
traslladat a la superfície de la ba-

sílica, des del 2011 sota l’altar de 
la capella de Sant Sebastià. Però 
“no és oficial”, va puntualitzar 
Bruni. Tot estarà això sí supervi-
sat per Francesc, que aquest any 
compleix deu anys al pontificat 
com a successor de Benet XVI.

El portaveu de la Santa Seu va 
explicar que va ser el primer a 
acudir davant les restes de Rat-
zinger al Monestir Mater Eccle-

siae, després de ser informat de 
la seva mort pel secretari perso-

nal d’aquest, Georg Gänswein.

FOTO: Ettore Ferrari (EPA) / El Papa Benet XVI, durant una missa en memòria del papa Joan Pau II, l’any 2010
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Diversos dirigents polítics cata-

lans, espanyols i internacionals 

van expressar les seves condolen-

ces per la mort del papa emèrit 

Benet XVI, de qui van destacar, so-

bretot, el seu llegat intel·lectual i 
teològic. El líder d’ERC, Oriol Jun-

queras, va destacar la trajectòria 
intel·lectual del papa emèrit, i va 
explicar que el va poder saludar 
en diverses ocasions durant la 
seva etapa com a investigador a 
Roma i que en recorda les “breus 

i agradables converses”. El primer 
secretari del PSC, Salvador Illa, va 
remarcar el seu “important llegat 
teològic”. I el president de Ciuta-

dans a Catalunya, Carlos Carrizo-

sa, va donar el condol a la “comu-

nitat catòlica per la pèrdua d’un 
gran teòleg que no volia ser bisbe 
i que va acabar sent Papa”.

El president del PP català, Ale-

jandro Fernández, va dir que “per 
sobre de tot, va ser un home ex-

traordinari”, i el secretari general 

d’Units per Avançar, Ramon Es-

padaler, va destacar el seu impuls 
del “diàleg entre la fe i la raó” i el 
seu combat contra el relativisme.

Per la seva banda, el president 

del Govern espanyol, Pedro Sán-

chez, va expressar el seu condol 
a l’Església i va destacar que Be-

net XVI va ser “un gran teòleg en-

tregat al servei dels altres, de la 
justícia i de la pau”. En el mateix 
sentit es va expressar el president 
del PP, Alberto Núñez Feijóo, que 

El món polític destaca el seu 
llegat intel·lectual i teològic

va recordar amb una fotografia 
que va tenir “l’honor” de rebre’l 
a Galícia durant l’Any Sant Xaco-

beu 2010. “Sempre el recorda-

rem com un peregrí més per la 
seva intel·lectualitat i proximitat”, 
va concloure. En l’àmbit inter-
nacional, la presidenta de la Co-

missió Europea, Ursula Von der 

Leyen, es va mostrar “entristida” 
per la mort de Joseph Ratzinger, 
de qui va destacar la seva renún-

cia al Pontificat com una “senyal 
potent”.

L’església catalana es va su-

mar al condol i els arquebisbats 
de Barcelona i Tarragona, entre 
altres diòcesis, van demanar pre-

gar pel seu descans etern.
El mateix va demanar Joan-En-

ric Vives, l’arquebisbe d’Urgell i 
Copríncep d’Andorra, que el va 
posar com un “gran exemple de 
bondat i d’humil servei a la vinya 
del Senyor”, i va destacar que “va 
ser decisiu per a la signatura de 
l’Acord (Concordat) entre el Prin-

cipat d’Andorra i la Santa Seu”.

L’arquebisbe 
d’Urgell 

demana pregar 
pel seu repòs
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Abadia de Montserrat: “Benet XVI va
treballar per demostrar que la fe i la raó no
estan en contradicció” | Catalunya Religió
CR L’abadia de Montserrat ha fet un comunicat de condol per la mort de Benet XVI en el que
recorda especialment la seva dimensió intel·lectual i vincle amb l’espiritualitat benedictina. En la
mateixa línia s'expressa el missatge que ha difòs en vídeo l'abat de Montserrat Manuel Gasch,

Comunicat del P. Abat i de la Comunitat de Montserrat per la mort del Papa
Emèrit Benet XVI

Assabentats de la trista notícia de la mort aquest matí del papa emèrit Benet XVI volem
expressar el nostre més sentit condol per la pèrdua d’una de les personalitats més desatacades
de l’Església de les darreres dècades.

Ha estat un brillant intel·lectual que a partir de la Sagrada Escriptura, els Sants Pares i la litúrgia
va elaborar una teologia viva, capaç de dialogar amb el món contemporani per tal de transmetre
la joia de la fe.

En el camí fresat per altres grans pensadors del cristianisme, com sant Agustí o sant Anselm, va
treballar per demostrar que la fe i la raó no estan en contradicció, sinó que es necessiten l’una a
l’altra en la recerca de la veritat.

Com a pastor, ha estat un ministre sol·lícit a predicar amb la paraula i l’exemple que l’amor i la
misericòrdia són el rostre del Déu dels cristians.

L’elecció del nom de «Benet» va demostrar la seva estima per la vida monàstica benedictina.
Coneixia i apreciava el nostre monestir de Montserrat i en diverses ocasions ens havia fet arribar
el seu afecte.

Agraïts pel seu ministeri, l’encomanem en la nostra pregària perquè el Senyor l’aculli amb la
seva misericòrdia i li concedeixi la vida que no té fi

https://www.catalunyareligio.cat/ca/abadia-montserrat-benet-xvi-va-treballar-demostrar
https://abadiamontserrat.cat/comunicat-del-p-abat-i-de-la-comunitat-de-montserrat-per-la-mort-del-papa-emerit-benet-xvi/
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hi ha precedents de funeral d’un pa-
pa emèrit–, la vestimenta amb què 
serà enterrat. El cos sense vida de 
Joseph Ratzinger porta el mantell 
vermell, color de dol papal, sobre la 
túnica blanca que també forma part 
de la indumentària pontifícia, i so-
bre el cap la mitra. 

A les mans hi té un rosari, però no 
l’anell del Pescador, que representa 
simbòlicament el poder papal i que 
acostuma a passar d’un papa al se-
güent, destruint-lo per fer servir l’or 
en la forja d’un nou anell, que por-
ta sempre la imatge de sant Pere 
pescador. Amb la renúncia de Benet 
XVI el 2013 va tenir lloc un fet inu-
sual: l’anell no es va destruir sinó 
que simplement es va marcar amb 
una creu per no ser utilitzat de nou, 
i el papa Francesc va optar per for-
jar un nou anell papal amb un mate-
rial menys sumptuós, la plata dau-
rada, com a símbol d’un papat més 

auster i senzill. L’anell de Benet 
XVI, però, no serà enterrat amb ell. 

Avui el cadàver del papa emèrit 
serà traslladat a la basílica de Sant 
Pere, on la seva capella ardent serà 
oberta al públic perquè se’n puguin 
acomiadar des de les 9 del matí fins 
a les 7 del vespre. Els dos dies se-
güents encara s’ampliarà l’horari, 
de les 7 del matí a les 7 del vespre. I 
finalment dijous, a les 9.30 del ma-
tí, començarà el funeral solemne, 
presidit per Francesc. 

El Vaticà no tenia protocol 
El ritu funerari havia aixecat expec-
tació perquè el Vaticà no té cap pro-
tocol per a la mort d’un papa emèrit, 
una figura de la qual no hi ha prece-
dents en l’era moderna. L’últim pa-
pa que va renunciar al càrrec –en 
aquell cas sembla que va ser forçat– 
va ser Gregori XII al segle XV. De 
fet, serà la primera vegada que un 
papa en actiu presideix el sepeli del 
seu predecessor. En els primers de-
talls que van transcendir ahir sobre 
les exèquies, el Vaticà va explicar 
que el cos de Benet XVI no serà por-
tat en processó per la plaça com es 
va fer amb Joan Pau II. El portaveu 
del Vaticà, Matteo Bruni, va expli-
car que el papa emèrit serà enter-
rat a la cripta sota la basílica de Sant 
Pere, on reposen més de 90 pontí-
fexs. Però Bruni no va aclarir si se 
seguirà la tradició dels funerals pa-
pals pel que fa als fèretres, que acos-
tumen a ser triples: un de xiprer for-
rat de vellut carmesí, encaixat en un 
altre de plom de quatre mil·límetres 

Milers de persones 
acomiadaran el papa 

Benet XVI
El Vaticà vol un funeral senzill i auster, i els caps d’estat  

i líders polítics que hi vulguin assistir ho faran a títol personal

Mor Benet XVI, el papa que  
va deixar les regnes del Vaticà

perquè va preferir deixar anar les 
regnes de la Santa Seu a continuar 
dalt d’un cavall desbocat que ell sa-
bia que no podia dominar.  

Benet XVI va arribar al Vaticà el 
19 d’abril del 2005 després de la 
mort de l’emblemàtic Karol Wojty-
la i va ser escollit pontífex en la ter-
cera votació. De fet, Ratzinger va ser 
qui va oficiar la missa del funeral per 
Joan Pau II. El 2002 havia estat no-
menat degà del col·legi cardenalici, 
i per això va haver de presidir aque-
lla eucaristia el 2005. 

Nascut a la localitat bavaresa de 
Markt am Inn el 16 d’abril del 1927, 
va participar en la Segona Guerra 
Mundial en els serveis antiaeris ale-

El 2010 el papa Benet XVI va consagrar el temple de 
la Sagrada Família de Barcelona. ANDRES BALLESTEROS / EFE

de gruix, alhora encaixat dins d’un 
altre de fusta d’om. Es desconeix 
també si es decretarà el període de 
dol de nou dies a l’Església que tam-
bé acostuma a ser preceptiu quan 
mor un papa. 

A la cripta de Joan Pau II 
El 2020, el biògraf autoritzat de Be-
net, Peter Seewald, va ser citat dient 
al diari bavarès Passauer Neue Pres-
se que el papa emèrit havia preparat 

A partir d’avui milers de persones 
donaran l’últim adeu al papa Benet 
XVI, que va liderar l’Església catòli-
ca entre el 2005 i el 2013. El papa 
emèrit va morir dissabte a les 9.35 
del matí als 95 anys, i serà enterrat 
el dijous dia 5 de gener, després d’un 
funeral presidit, per primera vega-
da a la història, per un papa en actiu, 
el seu successor, Francesc. Entre 
avui i dijous, el cos de Benet XVI se-
rà exposat a la basílica de Sant Pe-
re perquè els fidels hi puguin pre-
sentar els seus respectes. El Vaticà 
va anunciar ahir que el funeral se-
rà solemne però senzill i sobri, com 
era desig del difunt pontífex, i per 
això no es convidaran tots els caps 
d’estat del món, com s’acostuma a 
fer en els funerals papals. S’ha con-
vidat només oficialment els caps 
d’estat d’Itàlia i d’Alemanya, país 
d’origen del papa emèrit, i la resta 
de líders polítics hi poden assistir 
si volen a títol personal. 

Ahir es van fer públiques les pri-
meres imatges de les despulles del 
papa emèrit, instal·lades provisio-
nalment en una sala del monestir 
Mater Ecclesiae, el lloc on residia 
retirat des de la seva històrica re-
núncia al papat l’any 2013, i on va 
morir dissabte. Darrere seu, un ar-
bre de Nadal i un pessebre. Amb la 
imatge va quedar revelada una de 
les moltes incògnites del protocol a 
seguir en els pròxims dies –ja que no 

BARCELONA
SÒNIA SÁNCHEZ

MOR EL PAPA EMÈRIT

Benet XVI va morir dissabte al ma-
tí al convent de Mater Ecclesiae, al 
Vaticà, on vivia apartat des de la se-
va renúncia. Tenia 95 anys i feia 
temps que estava molt feble. Gaire-
bé no caminava i parlava amb un fil 
de veu. Joseph Ratzinger passarà 
a la història per ser l’únic papa que 
no va voler ser papa, obrint un nou 
capítol a l’Església catòlica al re-
nunciar al seu pontificat. Va dimi-
tir, un fet que no havia passat mai al 
Vaticà en els últims 700 anys. Pre-
cisament per això serà recordat: 

BARCELONA
MÒNICA BERNABÉ

El cos de Joseph 
Ratzinger, ahir 
al monestir  
Mater 
Ecclesiae, on 
residia, amb un 
arbre de nadal i 
un pessebre. 
VATICÀ

manys que protegien una fàbrica de 
motors d’aviació de la BMW. Aques-
ta vinculació amb el nazisme li va ju-
gar una mala passada després, quan 
es va convertir en el papa número 
265 de l’Església catòlica i el sisè 
alemany des de Víctor II: algunes 
veus van criticar aquesta xacra en el 
seu passat, que Ratzinger va justi-
ficar per les circumstàncies històri-
ques del moment. 

Professor de teologia 
Després de la guerra, el jove Rat-
zinger va estudiar teologia i va ser 
ordenat sacerdot el 29 de juny del 
1951. Inicialment va optar per la 
docència com a professor de teolo-

Joseph Ratzinger en una imatge 
del 1965. REUTERS
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cials del Vaticà per part del seu 
majordom, Paolo Gabriele, que 
després van ser publicats. Aquests 
documents revelaven l’existència 
de relacions homosexuals, lluites 
de poder i malversacions econò-
miques a la Santa Seu. Tot allò que 
Benet XVI predicava que no volia 
fora del Vaticà, ho tenia a dins. Per 
a un octogenari va ser massa. 

“Amagat del món” 
Així que després de 2.873 dies al 
capdavant de l’Església catòlica, 
Benet XVI va deixar de ser papa 
per convertir-se en papa emèrit. 
Va anunciar que a partir d’aquell 
moment viuria “amagat del món”, 
dedicat a una vida de pregària i 
meditació. I així ho ha fet. El papa 
emèrit s’ha deixat veure poc, en 
comptades ocasions. Però, això sí, 
ha continuat vestint de blanc fins 
a la mort.e

un testament espiritual en què de-
clarava que volia ser enterrat a la 
cripta on Joan Pau II va ser enterrat 
originalment el 2005, abans de ser 
traslladat a una altra capella el 2011 
en ser beatificat. Però això s’ha de 
confirmar. “No és oficial”, va puntu-
alitzar Bruni. 

El Vaticà, de fet, va publicar ahir 
el testament espiritual de Benet 
XVI, un document en el qual insta 
els catòlics a “mantenir-se ferms en 

la fe” davant de teories científiques 
que, diu, volen desacreditar-la i que, 
en opinió del difunt papa emèrit, en 
ocasions passades s’han acabat des-
mentint. En el document, Benet 
XVI també demana “perdó de tot 
cor” a aquells a qui hagi pogut per-
judicar al llarg de la seva vida. 

Ahir, durant l’àngelus de l’any 
nou a la Basílica de Sant Pere, el pa-
pa Francesc va pregar pel seu prede-
cessor, a qui va descriure com un “fi-

Sense  
Benet XVI no  
hi ha Francesc

Anàlisi

Quan el cardenal Joseph Ratzin-
ger va ser escollit el 2004 es va 
parlar de panzerpapa o d’un 
pastor alemany. Tot apuntava a 
una pura continuïtat ortodoxa 

amb Joan Pau II. No en va havia estat el seu 
executor doctrinal des de la Congregació de 
la Doctrina de la Fe durant més de vint 
anys. Però no va ser així. Va ser el papa que 
va fer pensar. 

Ratzinguer era un conservador bavarès. 
Que no vol dir el mateix que carca o fatxa, 
o dogmàtic. També era conservador Anto-
ni Gaudí i ningú dubta de la creativitat i la 
genialitat que tenia. Ratzinger era un geni 
de la teologia. A més, amb l’edat, es va anar 
formant una imatge d’avi entranyable que 
li donava encara més autoritat. 

Des d’aquest coneixement profund, 
Benet XVI va provocar dos canvis. El pri-
mer, la capacitat de discutir –que no dis-
cutir-se–, argumentar i debatre dins de 
l’Església. És l’últim papa que havia par-
ticipat en els intensos debats del Concili 
Vaticà II. Si el pontificat de Joan Pau va 
ser el del rearmament intern i les consig-
nes clares, el de Benet XVI va ser el del di-
àleg. Potser no va arribar a les masses ni li 
va donar popularitat, però va deixar un 
terreny sembrat per a les reformes i 
l’obertura de Francesc. 

Una mostra d’això és la fortuna que va fer 
l’expressió “atri dels gentils”, l’Església com 
a lloc de trobada i diàleg entre gent de dins 
i fora. També és el primer papa que publi-
ca tres llibres sobre Jesús aclarint que 
aquell text no és magisteri. És la seva visió. 
I si el papa en pot tenir una de personal, vol 
dir que altres també poden tenir la seva. 

Alt nivell teològic 
Més conegut és el gran canvi que suposa la 
seva renúncia. Si ho va poder fer és perquè 
ningú li discutia el seu alt nivell teològic. Si 
pot renunciar, el papa deixa de convertir-se 
en un déu o un emperador a la Terra al qual 
només cal obeir. 

A Catalunya serà sempre el papa que va 
consagrar la Sagrada Família. I segura-
ment, després de Pau VI, el que més ha en-
tès la realitat catalana. Els gestos que va 
fer amb el català durant l’estada a Barce-
lona ho certifiquen. I tot i que després hi 
ha hagut l’ombra d’un suposat encobri-
ment d’abusos quan era arquebisbe de 
Munic, va ser el primer a admetre aques-
ta xacra dins de l’Església. Qui tingui dub-
tes de la seva contundència contra aquests 
delictes que llegeixi la carta als catòlics 
d’Irlanda escrita el 2010. 

Sense ruptures, els deu anys de Benet 
XVI van donar pas als canvis que ha pro-
mogut Francesc. Quan fas pensar i dialo-
gar, no hi ha més camí que la reforma, en-
cara que sigui conservant tot el que calgui 
conservar.e

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ  
CATALUNYA RELIGIÓ

JORDI LLISTERRI

del servidor de l’Evangeli i de l’Es-
glésia”. “Ens unim tots, amb un únic 
cor i una ànima, per donar gràcies 
a Déu pel do d’aquest fidel servidor 
de l’Evangeli i de l’Església”, va dir. 
Segons el portaveu del Vaticà, el pa-
pa Francesc va ser la primera perso-
na que va acudir davant de les restes 
de Benet XVI al monestir Mater 
Ecclesiae així que va ser informat de 
la seva mort pel secretari personal 
de l’emèrit.e

gia i dogmàtica, i d’història del dog-
ma en diverses universitats alema-
nyes. El 1977 va ser designat arque-
bisbe de Munic i de Freising, i el 
1981 es va convertir en cardenal i 
prefecte de la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe, la coneguda an-
tigament com a Inquisició. Va diri-
gir aquesta institució durant ni 
més ni menys que 23 anys. Així es 
va guanyar la fama de ser el guardià 
de l’ortodòxia més conservadora 
de l’Església catòlica. 

Ratzinger va dur a terme una 
croada contra la teologia de l’alli-
berament. Però no només això. 
L’any 2000 va publicar el docu-
ment Dominus iesu, que dictami-
na que l’Església catòlica és “l’únic 
camí de salvació”. O sigui, va ferir 
de mort qualsevol possibilitat de 
diàleg ecumènic. Tres anys des-
prés, el 2003, va redactar un altre 
escrit en què donava instruccions 

als polítics catòlics perquè s’opo-
sessin a les lleis sobre l’avorta-
ment, l’eutanàsia i el matrimoni 
homosexual. 

Demanar perdó per la pederàstia 
Durant el seu pontificat, Benet XVI 
va ser conseqüent amb la seva tra-
jectòria. Va fer un esforç sincer per 
netejar l’Església i, en aquest sentit, 
va demanar perdó a les víctimes dels 
sacerdots pederastes i, per exemple, 
no va mostrar cap indulgència amb 
Marcial Maciel, el fundador dels Le-
gionarios de Cristo, que sí que va te-
nir el suport de Joan Pau II malgrat 
haver estat acusat de cometre abu-
sos sexuals. Però van ser tants els 
escàndols que van aflorar aleshores 
a la Santa Seu que Benet XVI es va 
sentir desbordat.  

De fet, el seu papat es va caracte-
ritzar pel denominat cas Vatileaks, 
el robatori de documents confiden-
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“Signore, ti amo”(“Señor, tequie-
ro”, en italiano). Estas fueron las
últimas palabras de Benedicto
XVI, ante la presencia de un en-
fermero, unas horas antes de que
falleciese el sábadoa las 9.34de la
mañana, tres días después de que
su sucesor, el papa Francisco, pi-
diera oraciones al mundo por la
saluddelpapaemérito,queestaba
“muyenfermo”asus95años.Ter-
minóasílaeradelpapaquepasará
a la historia por haber sido el pri-
mer pontífice en renunciar en
másde600años, despuésdenue-
ve años de un tranquilo retiro en
los jardines delVaticano leyendo,
escribiendo y, antes de perder las
fuerzas, tocandoelpiano.
LanoticiaasomaalaSantaSede

ante una situación inédita. Es la
primera vez en la historiamoder-
na que fallece unpontífice queno
está en activo, por lo cual será la
primeravezqueunasexequiasno
comportan un cónclave. Roma se

prepara para unos funerales que
marcaránunprecedentedecómo
vanaserenel futuro losde lospa-
pas que renuncien de ahora en
adelante. Todo dependerá de dos
cosas: de la voluntad del mismo
BenedictoXVIyde lasdecisiones
que tome su sucesor, Francisco,
que será quien oficie el funeral
que tendrá lugar el próximo jue-
ves, 5deenero, a las9.30de lama-
ñanaen laplazadeSanPedro.
Poco a poco se van despejando

las incógnitas de la despedida del
papa alemán, que dejó dicho que
quería ceremonias solemnes, pe-
ro sobrias, siguiendo el discreto
estilo del teólogo.Ayer, sus restos
mortales descansaron en la capi-
lla del monasterio Mater Eccle-
siae, en los jardines del Vaticano,
donde murió y donde ha pasado
los últimos años de su vida desde
querenuncióalpapadoenel2013.
Un escenariomuy diferente al de
su predecesor, Juan Pablo II, que
fue expuesto en la sala Clementi-
na de la Santa Sede, donde fue
honradopor la curia romana y las
principalesautoridades italianas.

Un funeral sobrio y solemne
paraBenedictoXVI

ElVaticano se prepara para enterrar al primer pontífice que renunció en 600 años

El cuerpo de Benedicto XVI quedó expuesto en la capilla delmonasterioMater Ecclesiae, situado en los jardines del Vaticano
"321+30/.-13 , .*.

Internacional

Lasprimeras imágenesdelaca-
pilla ardiente dejanmensajes im-
portantes ante el debate abierto
sobre si era conveniente que un
papa dimitido fuera con las vesti-
duras pontificias. Al final optaron
por una vía intermedia. Joseph
Ratzingervestía lacasullarojay la
mitra reservadas a los pontífices.

Pero no fue ataviado con el palio
papal y la cruzpastoral, adiferen-
ciadesuspredecesores, quesí lle-
vaban losornamentosque simbo-
lizan la potestad de gobierno. Sus
zapatos no erande color burdeos,
otro símbolo papal, sino negros.
Fue colocado sobre un catafalco
cubierto por una tela de terciope-
lorojoydoscojines,juntoalbelén,

Susúltimaspalabras,
unashorasantes
defallecerelsábado
porlamañana, fueron:
“Señor, tequiero”

un árbol deNavidad y un enorme
crucifijo.
La primera persona que acudió

al monasterio después de su
muerte fue el papa Francisco, se-
gúnhaconfirmadoel portavozde
la Santa Sede,Matteo Bruni. Jor-
geMarioBergoglio, quehabíada-
do instrucciones de que le infor-

maran inmediatamente de su si-
tuación, recibió la llamada de
GeorgGänswein,ellealsecretario
personal de Benedicto XVI, para
avisarle de su deceso. Entonces,
en apenas diez minutos, el papa
jesuita se desplazó hasta Mater
Ecclesiae para rezar junto a su
cuerpoydarunabendición final.
El Papa también trasladó el pé-

Este lunes comienza el
velatorio en la basílica
de SanPedro, y el
jueves será el funeral,
oficiado porFrancisco

same a las personas que estaban
presentes durante el fallecimien-
to: Gänswein, las cuatro laicas
consagradas del instituto Memo-
res Domini, perteneciente al mo-
vimientoComunión y Liberación
(que sehanocupadode atenderle
y de las tareas domésticas en sus
últimos años), dos médicos, dos
enfermerosysusecretariaalema-
na, sorBirgitWansing.
Esta mañana su cuerpo será

trasladado a la basílica de SanPe-
dro para que los fieles que así lo
deseen se puedan despedir de él.
Se esperan que alrededor de
35.000personas acudana la capi-
lla ardiente, y que otras 60.000
atiendan el funeral. Al contrario
de lo esperado, solamente se han
invitado como delegaciones ofi-
ciales las de Alemania e Italia,
mientrasqueelrestodelasautori-
dades que deseen acudir deberán
hacerlo a título privado. Después
decelebrarse laeucaristía, el fére-
troserállevadoalacriptadelaba-
sílica de San Pedro para su se-

Continúa en la página siguiente
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JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 
CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

Según la tradición, cada pontífice deja 
establecido en su testamento dónde 
y cómo desea ser enterrado. Juan Pa-
blo II, que revisó el suyo en ocho oca-
siones, pidió ya en la versión que hizo 
en marzo de 1979, cinco meses des-
pués de ser elegido, que se siguieran 
«las mismas disposiciones que dio el 
Santo Padre Pablo VI», o sea, «un se-
pulcro en el suelo, no un sarcófago». 
Y a continuación añadió que permi-
tía que «el Colegio de cardenales y los 
connacionales puedan decidir el lu-
gar». 

El Papa Benedicto XVI no mencio-
na disposiciones concretas en el tes-
tamento espiritual que redactó el 29 
de agosto de 2006, y que el Vaticano 
dio a conocer a última hora del sába-
do. Sin embargo, en 2016, respondien-
do a preguntas de su biógrafo alemán 
Peter Seewald para el libro ‘Últimas 
conversaciones’ aseguró que desea-
ba ser enterrado en las grutas vatica-
nas, bajo una lápida sencilla en la que 
estuviera escrito su nombre y su lema 
episcopal, «Colaboradores de la Ver-
dad». «Si es mi lema episcopal, po-
dríamos incluirlo en la lápida», expli-
có informalmente a Seewald. Seguía 
identificándose con ese lema pues 
«con la verdad, visto que (en la tradi-
ción cristiana) es persona, se puede 
colaborar. Por ella podemos empe-
ñarnos, podemos defenderla», le ex-
plicó.  

Es verosímil que el Papa emérito 
haya dejado en manos del Papa Fran-
cisco la decisión final sobre su sepul-
tura. Por parte del Vaticano, simple-
mente se ha informado de que inme-
diatamente después del funeral en 
San Pedro el jueves 5 de enero, sus 
restos mortales serán trasladados a 
las grutas vaticanas, donde se encuen-
tra la cripta de los Papas.  

Predecesores 
Allí, una de las capillas más cercanas 
a la tumba de San Pedro tiene, en el 
centro del pavimento, una lápida blan-
ca, sin nombre, apoyada sobre una 
tumba vacía. Sus últimos ocupantes 
han sido dos pontífices santos. Allí es-
tuvieron enterrados –desde su falle-
cimiento hasta el día de su beatifica-
ción– tanto Juan XXIII, de 1963 al 2000, 
como Juan Pablo II, de 2005 a 2011. 
Ambos descansaron en la tranquili-

La tumba que acogió a Juan Pablo II, 
posible destino del Papa emérito
∑ El cuerpo de Benedicto 

XVI será trasladado a 
las grutas vaticanas,  
probablemente al lugar 
que se empleó también 
para Juan XXIII 
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Antes del sepelio, el cuerpo del Papa

se deposita dentro de tres ataúdes,
metidos uno dentro de otro; el

exterior es de madera de olmo

pulimentada, el de enmedio es de

plomo, y el interior es de madera de

ciprés, considerada incorruptible y

forrado en terciopelo carmesí. Antes

de proceder al cierre del ataúd, que

por lo general se hace en la basílica

de San Pedro, se introduce un

pergamino en el que va escrita, en

latín clásico, una relación de los

hechos más destacados del

Pontificado.

Asimismo, y junto al cadáver, se

depositan tres bolsas de cordobán
(piel curtida) de color rojo con las

monedas de oro, plata y cobre

acuñadas durante su Pontificado.

Elementos incluidos
dentro de la tumba

dad de las grutas vaticanas hasta que 
el comienzo del culto público aconse-
jó subir las reliquias a la zona princi-
pal de la basílica. 

Ante esa sencilla capilla de pare-
des blancas, presidida por un altorre-
lieve de la Virgen María con el Niño 
Jesús, pasaron millones de personas 
que acudían a visitar y recordar a Juan 
XXIII y, sobre todo, a Juan Pablo II. A 
partir de abril del 2005, decenas de 
miles de personas hacían cola cada 
día para acercarse a la tumba de Juan 
Pablo ‘el Grande’ y rezar durante unos 
momentos, a veces demasiado fuga-
ces cuando más presionaba el flujo de 
peregrinos. Incluso el Vaticano puso 
entonces una ‘webcam’ para facilitar 
peregrinaciones virtuales. 

Esos dos Papas, canonizados en 
2014, siguen recibiendo miles de visi-
tantes cada día, pero ahora en la ba-
sílica: san Juan XXIII ante un pilar de 
la cúpula, cerca del baldaquino, y san 
Juan Pablo II en la capilla contigua a 
la de la Piedad de Miguel Ángel, que 
está dedicada a San Sebastián.  

Ahora, la tumba que dejaron libre 
en las grutas es una de las más cerca-
nas al sepulcro del apóstol Pedro y lle-
va años vacía.  

Para los últimos Papas ha sido 

como un ‘panteón de familia’ en que 
una generación sucede a otra. Lo más 
probable es que Benedicto XVI des-
canse en ese tranquilo rincón. O qui-
zá –en la misma línea de extraordina-
ria humildad que le llevó a renunciar 
y que está marcando estos días de luto 
en la Santa Sede– considere esa capi-
lla demasiado «visible» o demasiado 
«histórica», y prefiera un rincón más 
alejado. 

Las grutas vaticanas son una de las 
zonas menos conocidas de la basílica 
de San Pedro pero con más historia. 
Están justo sobre la «necrópolis vati-
cana», que custodia el lugar donde fue 
enterrado el príncipe de los apóstoles 
y sobre el que se construyó la actual 
basílica. Es también el punto más cer-
cano a aquella primera tumba, que 
puede visitarse siguiendo el recorri-
do habitual.  

Reyes y reinas 
Allí no están enterrados solo Papas, 
sino también reyes y reinas. Por ejem-
plo, está el sepulcro del emperador 
Otón II, fallecido en el año 983, el del 
último Estuardo o el Rey Jacobo Fran-
cisco Eduardo, fallecido en 1766, y en-
terrado junto a sus hijos Carlos Eduar-
do y Enrique Benedicto, que fueron 
pretendientes al trono de Inglaterra. 
Allí descansan dos mujeres, la Reina 
Cristina de Suecia, fallecida en Roma 
en 1689, y Carlota de Chipre, fallecida 
dos siglos antes en Roma, en 1487.  

También en las grutas están los res-
tos del cardenal español Rafael Me-
rry del Val, fallecido en 1930, pues fue 
arcipreste de la basílica de San Pe-
dro. A los 38 años fue secretario de 
Estado con Pío X, y más adelante Be-
nedicto XV lo puso al frente del San-
to Oficio. Su sarcófago es de «ónix de 
Mallorca», y es uno de los más elegan-
tes de las grutas. 

ABC   

En su testamento espiritual, escrito 
en 2006, Benedicto XVI reclamó que 
el mundo y también su Alemania na-
tal se mantuvieran «firmes en la fe». 
El Papa emérito también pidió perdón 
a los que hubiera hecho daño a lo lar-
go de su vida. «Manténganse firmes 
en la fe! ¡No se dejen confundir!», ase-
gura en el documento publicado por 
el Vaticano tras su fallecimiento. 

«He visto y veo cómo de la confu-
sión de hipótesis ha surgido y vuelve 
a surgir lo razonable de la fe. Jesucris-
to es verdaderamente el camino, la ver-
dad y la vida, y la Iglesia, con todas sus 
insuficiencias, es verdaderamente su 
cuerpo», recalca Benedicto XVI, que 
también asegura que reza para que su 
tierra siga siendo tierra de fe y ruega a 

sus compatriotas que no se dejen apar-
tar de la fe. 

Además, pide perdón «de todo cora-
zón» a todos aquellos a los que haya 
agraviado de alguna manera y se mues-
tra agradecido a Dios, a sus padres y a 
sus hermanos. «Ante todo, doy gracias 
a Dios mismo, dador de todo bien, que 
me ha dado la vida y me ha guiado en 
diversos momentos de confusión; siem-
pre me ha levantado cuando empeza-
ba a resbalar y siempre me ha devuelto 
la luz de su semblante», escribía el Papa 
emérito en 2006.  

Finalmente, reclamó que rezaran por 
él, para que «el Señor, a pesar de todos 
su pecados y defectos», le reciba en la 
«morada eterna». «A todos los que me 
han sido confiados, van mis oraciones 
de todo corazón, día a día», concluyó.

Benedicto XVI usó su testamento 
espiritual para pedir perdón  
a quienes hubiera hecho daño

LO ESCRIBIÓ EN 2006

En 2016 contó que deseaba 
ser enterrado bajo una 
lápida sencilla con su 
nombre y su lema 
episcopal: «Colaboradores 
de la Verdad» 

Inmediatamente después 
del funeral del jueves, sus 
restos serán trasladados a 
a la cripta de los Papas

En la muerte de Benedicto XVI  // Su testamento espiritual
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El cos de Benet XVI exposat al Mater
Ecclesiae | Catalunya Religió
CR La Santa Seu ha difós les primeres imatges del cos de Benet XVI exposat a la capella del
monestir Mater Ecclesiae on va morir dissabte. Les despulles estan allà en una vetlla privada
fins dilluns a les 9 del matí quan s'obrirà la capella ardent a la basílica de Sant Pere. Durant tres
dies, fins el funeral de dijous, els fidels podran pregar davant del cos del papa emèrit. Les imatge
mostren Benet XVI al costat d'un pessebre i l’arbre de Nadal i revestit amb vestidures vermelles i
els signes episcopals.

L'Oficina de Premsa de la Santa Seu també ha difós alguns detalls del mort de Benet XVI. El
papa Francesc va ser el primer a visitar el difunt immediatament després d'haver estat avisat pel
secretari privat de l’emèrit, Georg Gänswein. El portaveu del Vaticà ha dit que “expliquen els qui
el van assistir en els últims minuts de la seva vida, que va morir amb molta serenor.

Durant la celebracions litúrgiques de cap d’Any el papa Francesc ha fet breus referències a seu
antecessor. Aquest diumenge al mati, Francesc ha iniciat l'Angelus de la plaça de Sant Pere,
dient que “en aquestes hores invoquem la seva intercessió especialment pel papa emèrit Benet
XVI, que ahir al matí va abandonar aquest món. Tots ens unim, amb un sol cor i una sola ànima,
per donar gràcies a Déu pel do d'aquest fidel servidor de l'Evangeli i de l'Església”. Disssabte al
vespre també el va tenir present en el Te Deum  i el va definir com "un regal per a l'Església i per
al món".

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/cos-benet-xvi-exposat-mater-ecclesiae
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2023-01/papa-francesco-angelus-ricordo-benedetto-xvi-morte.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-nomes-deu-coneix-valor-forca-benet-xvi
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EDICTE de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre informació pública i suspensió 
preceptiva de tramitació de procediments i atorgament de llicències en relació amb 
l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general metropolità al sector B de Can 
Cortès (Exp. núm. 49988-2021)
El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió extraordinària celebrada en data 28 
de desembre de 2022, ha adoptat, entre d’altres, un acord la part dispositiva del qual és com 
segueix:
Primer. CONSTATAR que en el tràmit de participació ciutadana a què s’ha sotmès l’avanç de 
planejament i en el tràmit de consulta pública prèvia de l’article 133 de la Llei 39/15, d’1 d’oc-
tubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), s’ha 
presentat un únic escrit de suggeriments/al·legacions i dues propostes ciutadanes, documents 
que han estat degudament analitzats i valorats en el sentit de confirmar els criteris i solucions 
generals de planejament emprats per aquesta administració en la redacció de la nova documen-
tació del pla que és objecte de la present consideració municipal, de la forma que és de veure en 
la referida documentació urbanística i de conformitat amb l’article 106.3 del RLUC.
Segon. APROVAR INICIALMENT el Projecte de modificació puntual del Pla general 
metropolità a l’àmbit del sector de Can Cortès B, d’iniciativa pública municipal, segons pro-
jecte tècnic elaborat per part de la Direcció de l’Àmbit de Gestió d’Urbanisme i Projectes d’aquest 
Ajuntament, juntament amb l’estudi ambiental estratègic, redactat per l’empresa LAVOLA 1981, 
SAU i supervisat pel servei municipal de Medi Ambient. 
Tercer. SUSPENDRE, en compliment de l’article 73.2) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), i allà on les noves determinacions 
d’aquesta figura de planejament comportin una modificació del règim urbanístic, la tramitació 
de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també 
suspendre les comunicacions i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, 
sense perjudici d’aquelles actuacions administratives necessàries, mitjançant ordres d’execució 
i/o llicències urbanístiques o comunicacions, per tal de garantir les condicions objectives de 
seguretat i salubritat de les edificacions i instal·lacions existents, en l’àmbit delimitat i grafiat en el 
plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat 
article 73 del TRLUC, per termini de DOS ANYS des de l’inici de la vigència de l’acord de 
suspensió potestativa, d’acord amb el que determinen els articles 74.1) del TRLUC i 103.1 del 
RLUC, i PUBLICAR el corresponent edicte que haurà d’incorporar el plànol identificatiu de l’àmbit 
territorial de suspensió que s’annexa a la present resolució, en els termes previstos en l’article 
102.1 del RLUC.
Quart. CONSTATAR LA CONTINUÏTAT de la interrupció automàtica dels procediments de 
tramitació d’instruments urbanístics, d’atorgament de llicències que ja estiguessin iniciats, 
manifestada en el punt cinquè del primer acord plenari referenciat en la part expositiva, tot això a 
l’empara de l’article 104.1 del RLUC. 
Cinquè. DISPOSAR que, de conformitat amb l’article 102.4 del RLUC, mentre estigui suspesa 
preceptivament la tramitació de procediments, les comunicacions i l’atorgament de llicències, 
es poden tramitar els instruments, les comunicacions i atorgar les llicències amb fonament en 
el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del 
nou planejament, una vegada definitivament aprovat.
Sisè. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA la versió inicial escrita i gràfica del pla, juntament 
amb l’estudi ambiental estratègic, per termini de quaranta-cinc dies (45) dies hàbils, comptat 
des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant edicte, efectuada en el tauler d’edictes elec-
trònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al qual es pot accedir des de l’enllaç https://www.
santcugat.cat/web/tauler-dedictes, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit munici-
pal, de conformitat amb l’article 86 bis 1.c) del TRLUC, l’article 115 c) del RLUC i l’article 23 de la 
LAAPP, en allò que no s’oposi a l’article 21 de la LEA, en relació amb l’article 23.1.b) del RLUC, 
tenint en compte que aquesta figura de planejament se sotmet al tràmit d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària segons les regles establertes pel número 6 a) de la DA8a de la Llei 16/15, 
tal com determina el document d’abast i la versió inicial del pla. 
Setè. DISPOSAR que la documentació escrita i gràfica, tant urbanística com ambiental, de la 
present figura de planejament es podrà consultar en el següent enllaç de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès https://www.santcugat.cat/web/planejament en compliment de l’article 23.2 del 
RLUC relacionat amb l’article 23.2.c) de la LAAPP en tot allò que no s’oposi a l’article 21 de la 
LEA, tot això a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, de 
conformitat amb l’article 25 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova  
el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (TRLS), en relació amb els articles 8 i 85 del 
TRLUC i l’article 23.5 del RLUC.
Vuitè. NOTIFICAR INDIVIDUALMENT el present acord per mitjans electrònics o qualssevol 
altres, sempre que s’acrediti la realització de la consulta, a les administracions públiques afecta-
des i al públic prèviament identificat com a interessat i que consta degudament relacionat en el 
document d’abast de data 17.11.2022, lliurat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya en seu d’avanç de la present figura de planejament, a l’efec-
te de donar compliment al tràmit de consultes d’acord amb les determinacions de l’article 86 bis 
1 c) del TRLUC i l’article 115.c) del RLUC en relació amb l’article 23 de la LAAPP (en allò que no 
s’oposi a l’article 22 de la LEA).
Novè. SOL·LICITAR INFORME, en compliment de l’article 25.7 del TRLS en relació amb l’article 
85.5 del TRLUC, als següents organismes de la Generalitat de Catalunya afectats per raó de 
llurs competències sectorials envers les següents matèries: 
 - Agència Catalana de l’Aigua
 - Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
 - Subdirecció General de Programes de Protecció Civil
Desè. ELABORAR la corresponent proposta final de pla i de l’estudi ambiental estratègic, un 
cop transcorregut el termini d’informació pública i el tràmit de consultes al qual s’ha de sotmetre 
la versió inicial del pla i l’estudi ambiental estratègic, que haurà de recollir-ne el resultat i trametre 
l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet al departament o departaments competents 
en matèria d’urbanisme i de medi ambient, en els termes previstos a la DT18a del TRLUC, en 
la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació amb l’article 115.d) del RLUC 
i l’article 25 de la LAAPP (en allò que no s’oposi a l’article 24 de la LEA), als efectes de l’emissió 
de l’informe urbanístic i territorial sobre els aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a 
qüestions d’oportunitat d’interès supramunicipal i a la formulació de la declaració ambiental estra-
tègica, respectivament, per tal que puguin ésser considerats en l’acord d’aprovació provisional 
subsegüent.
Onzè. NOTIFICAR de forma individualitzada el present acord a les persones i entitats que així 
ho hagin sol·licitat expressament en qualsevol punt de la tramitació del present expedient i/o 
que hagin participat en el tràmit d’avanç de planejament, amb l’objecte que puguin determinar 
el contrast de la documentació aprovada amb la dels seus escrits, suggeriments i al·legacions o 
propostes, de conformitat amb l’article 83.3 de la LPACAP.
Annex I: Plànol de delimitació de l’àmbit corresponent a l’acord de suspensió preceptiva de tra-
mitació de procediments i atorgament de llicències.
 

Contra l’acord de suspensió de llicències, en tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, es podrà 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan de l’Ajuntament que l’ha 
dictat en el termini d’un mes, o directament recurs contenciós administratiu davant la Secció 3a 
de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins el ter-
mini de dos mesos, tots dos terminis comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Transcorregut un mes des de la interposició del 
recurs de reposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà desestimat per silenci administratiu i, 
a partir de l’endemà, podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu. 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
Donant compliment a l’acord adoptat pel Ple, el present edicte i el plànol de delimitació de l’àmbit 
de la suspensió restaran publicats durant el termini de suspensió, que és de dos anys comptats 
des del 30 de desembre del 2021, data de l’inici de la suspensió potestativa. L’edicte i el plànol 
es poden consultar al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al qual 
es pot accedir des de l’enllaç https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, i a les oficines del 
Servei de Planificació Territorial i Habitatge de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, plaça de la 
Vila, número 1, de dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 14:00 hores.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Sant Cugat del Vallès, 28 de desembre de 2022
L’alcaldessa, 
Mireia Ingla i Mas

   Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès

RATZINGER L’ÚLTIM COMIAT  

El 16 d’abril del 2005, el
dia en què la fumata bian-
ca va aparèixer per Joseph
Ratzinger, el sensaciona-
lista diari Bild dedicava a
Benet XVI un titular
d’abast nacional: “Wir
sind Papst”, ‘Som papa’.
No era només una portada
més o menys triomfalista,
sinó que es va convertir
també en una pancarta ge-
gantina sobre la façana del
seu poderós grup editorial,
Springer.

El titular volia ser ex-
pressió d’una mena d’or-
gull nacional. Per primer
cop en 500 anys d’història,
el Vaticà tindria un papa
alemany. Havia nascut a
Baviera, el més catòlic i
tradicionalista dels lands
alemanys, i representava
l’ortodòxia, en un país on
el catolicisme i el protes-
tantisme estan equiparats
en uns 21 milions de fidels
per a cadascun.

Rere l’eufòria reflectida
en aquella portada, hi ha-
via certa decepció. Ratzin-
ger havia estat nomenat
arquebisbe de Múnic i
Freising el 1977 pel papa
Pau VI. Però, des del 1981,
era el cap de la Congrega-
ció per a la Doctrina de la
Fe per designi de Joan Pau
II. Feia temps que era al
Vaticà i representava la via
conservadora.

Més d’un hauria desitjat
que, posats a ser alemanya
la fumata, l’elegit hagués
estat Karl Lehmann, pre-
sident de la Conferència
Episcopal Alemanya des
del 1987. Lehmann no no-
més era més proper i caris-
màtic que Ratzinger, sinó
que, a més, pertanyia a la
via que podia impulsar el
moviment ecumènic.

Ratzinger, nascut en un
poblet bavarès anomenat
Marktl, era reconegut so-
bretot com un intel·lectual
i un teòleg que havia estat
en la primera fornada dels
modernitzadors del Con-

cili Vaticà II, però que se’n
va apartar. Representava
exactament el contrari no
només de Lehmann, sinó
sobretot del gran teòleg
suís Hans Küng, amb qui
de l’afinitat primera va
passar a la rivalitat oberta.

Apòstol del dogmatisme
Ratzinger va esdevenir
l’apòstol del dogmatisme,
mentre que Küng va arri-
bar a qüestionar la infal·li-
bilitat papal, fet per què se
li va retirar la llicència com
a docent de teologia. Les
relacions entre Ratzinger i
la Conferència Episcopal

Alemanya van ser tenses.
Una part dels bisbes volia
obrir-se a tendències ac-
tuals quant a sexualitat i
permetre l’accés als sagra-
ments als divorciats. Be-
net XVI els va bloquejar re-
petidament. A aquestes
tensions amb l’Església del
seu país, s’hi va afegir l’es-
càndol dels abusos sexuals
a menors en institucions
catòliques mentre era ar-
quebisbe de Múnic. L’últi-
ma etapa del seu pontificat
va quedar marcada per
aquestes revelacions.
L’anunci de la renúncia, el
2013, es va interpretar a

Alemanya com el reconei-
xement de la seva feblesa
por combatre el diable in-
tern. L’ombra d’aquestes
revelacions el va perseguir
ja com a emèrit.

Queda el dubte
Una investigació recent va
palesar que almenys dos
sacerdots prèviament
condemnats per abusos
van continuar a la seva
diòcesi mentre n’estava al
càrrec Ratzinger. El ja pa-
pa emèrit va reconèixer la
seva vergonya. Però no es
va arribar a aclarir si n’es-
tava o no al corrent. ■

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

a Ratzinger representava el conservadorisme enfrontat a l’impuls ecumènic
a A Baviera era motiu d’orgull fins que va sortir l’informe dels abusos a Múnic

Alemanya recorda un
intel·lectual admirat que
va decebre el reformisme

Berlín

Gemma
C. Serra

Retrat de Benet XVI a l’església de Sant Osvald, a Marktl (Baviera), el seu poble natal ■ EFE

El canceller Olaf Scholz va
dedicar una piulada en el seu
compte de Twitter per a aco-
miadar el papa alemany: “El
món ha perdut una figura
destacada de l’Rsglésia catò-
lica, una personalitat polèmi-
ca i un teòleg intel·ligent.” Ho-
res després de la notícia de la
mort, es va emetre, d’acord al
previst, el seu discurs de Cap

d’Any, gravat la vigília i, per
tant, sense cap esment a Rat-
zinger. La guerra d’Ucraïna i
la condemna a Vladímir Putin
n’eren el tema dominant.

El president del país,
Frank-Walter Steinmeier,
tampoc no s’hi va escarras-
sar gaire: “El seu intel·lecte i
humilitat em van impactar”,
deia un comunicat emès per

la seva oficina. “Va demanar
perdó als afectats. Però va
deixar preguntes obertes”,
deia, per la seva banda, el co-
municat de la Conferència
Episcopal Alemanya, en al·lu-
sió als escàndols de pederàs-
tia a Múnic i després d’ex-
pressar el respecte i retre ho-
menatge a la figura del papa
Benet XVI.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La piulada del canceller Scholz i la crítica dels bisbes
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Retallada de l’IRPF per a rendes
baixes i de l’IVA d’aliments.

p. 12

Lula assumeix la presidència del Brasil i 
advoca per l’“esperança i reconstrucció”.

p. 13

AGÈNCIES
❘ ROMA ❘ El papa emèrit Benet XVI 
va morir dissabte als 95 anys. 
La preocupació pel seu estat de 
salut va sorgir dimecres de la 
setmana passada, quan el seu 
successor, Francesc, va reconèi-
xer que estava “molt malalt” i 
va demanar “una oració espe-
cial” als fidels que assistien a la 
seua audiència general. Final-
ment, Benet XVI va morir al seu 
dormitori del monestir Mater 
Ecclesiae, situat dins dels murs 
del Vaticà, on residia després 
de la seua històrica renúncia al 
pontificat el 2013. Malgrat la 
gravetat de la seua situació, en 
cap moment va ser traslladat a 
cap hospital encara que l’aten-
ció mèdica que ha rebut a tota 
hora pel seu equip mèdic era 

constant. Les últimes paraules 
del papa emèrit al llit de mort, 
abans de morir, van ser “Jesús, 
t’estimo”, en alemany.

Les condolences per la mort 
del papa emèrit van arribar des 
de tot el món (vegeu les claus) i 
ara Roma es prepara per al seu 
comiat. La capital italiana es-
pera que unes 35.000 persones 
acudeixin a vetllar les restes 
mortals i unes 60.000 vagin di-
jous a la ciutat eterna, quan el 
papa Francesc presidirà el fune-
ral, que se celebrarà a la plaça 
Sant Pere.

Benet XVI serà enterrat sense 
vestir el pal·li, que es col·locarà 
al taüt, com es fa per als bisbes 
emèrits, després d’un funeral 

Roma acomiada Benet XVI
El papa emèrit mor als noranta-cinc anys i el funeral se celebrarà aquest dijous a la plaça de Sant 
Pere || El Vaticà es prepara per rebre prop de 60.000 persones durant l’enterrament

RELIGIÓ OBITUARIS

El papa emèrit reposa al monestir Mater Ecclesiae, amb la casulla roja pontifícia però sense pal·li.

EFE

ÚLTIMES PARAULES

Les seues últimes paraules 

abans de morir al monestir 

Mater Ecclesiae van ser 

“Jesús, t’estimo” en alemany

EFE

Imatge d’arxiu de Benet XVI i el papa Francesc.

“solemne, però sobri”, tal com 
va assenyalar el Vaticà, al qual 
només assistiran oficialment les 
delegacions de Govern i pre-
sidència d’Itàlia i Alemanya. 
Els ambaixadors davant de la 
Santa Seu han estat convidats 
oficialment a la missa. Si algun 
cap d’Estat o de Govern vol as-
sistir al funeral de Benet XVI 
podrà fer-ho, però ho farà a títol 
personal.

La darrera vegada que un pa-
pa va renunciar al pontificat va 
ser el 1415, quan Gregori XII 
va fer un pas al costat després 
de l’empremta de Celestí V, el 
primer bisbe de Roma que va 
abandonar la seua petrina l’any 
1294.

LES REACCIONS

Una persona “gentil”
z El papa Francesc va expressar 
la seua “gratitud” al seu ante-
cessor, el pontífex emèrit Benet 
XVI. “Parlant de gentilesa, en 
aquest moment, el pensament 
va espontàniament a l’estima-
díssim papa emèrit Benet XVI. 
Amb commoció, recordem la 
seua personalitat tan noble, 
tan gentil.”

“Tenia una gran vocació”
z Felip VI va explicar que va re-
bre amb “gran tristesa” la notí-
cia i va destacar que va liderar 
l’Església catòlica amb “extraor-
dinària vocació de servei, humi-
litat, entrega i amor”. Per la se-
ua part, el president del Govern, 
Pedro Sánchez, va lamentar la 
mort del papa emèrit, a qui es 
va referir com “un gran teòleg 
entregat al servei dels altres, la 
justícia i la pau”.

“Amor a l’Església”
z El president de la Conferència 
Episcopal Espanyola i el carde-
nal arquebisbe de Barcelona, 
Joan Josep Omella, va agrair a 
Benet XVI el seu “profund mi-
nisteri com a papa, els seus es-
crits teològics i el seu profund 
amor a l’església”.

“Un líder dialogant”
z  El Govern nord-americà va 
lamentar la defunció del papa 
emèrit, un líder “dedicat i com-
promès” amb el diàleg inter-
religiós. Va oferir el seu “sentit 
condol” als fidels catòlics de tot 
el món, a la Santa Seu i a “tots 
aquells les vides dels quals van 
ser enriquides per la guia espiri-
tual del papa emèrit”.

Condolences des de Lleida
z Des del bisbat de Lleida van 
assenyalar que “resem per la se-
ua ànima i demanem al Senyor 
que l’aculli en la seua glòria”. 
Van avançar que s’organitza-
ran actes en memòria seua. Així 
mateix, el bisbat d’Urgell va de-
manar oracions “pel seu repòs 
etern” i van anunciar que to-
tes les parròquies acolliran una 
missa per la seua ànima.

Sagrada Família
z Espanya va ser un dels països 
més visitats per Benet XVI. En 
concret, va viatjar a València, 
Barcelona (on va consagrar la 
basílica de la Sagrada Famí-
lia), Santiago de Compostel·la i 
Madrid.

n El 28 de febrer del 2013, en-
tre crits de “Visca el papa” i 
aplaudiments, concloïa el pon-
tificat de Benet XVI després 
d’anunciar la seua renúncia 
unes setmanes abans per fal-
ta de forces i pel bé de l’Esglé-
sia. Es convertia llavors en el 
primer papa que renunciava 
en 600 anys. “No abandono 
la creu”, va precisar en la se-
ua última audiència, encara 
que dies abans havia indicat 
que romandria “ocult per al 
món”. Mort als 95 anys, final-
ment ha passat més temps com 
a emèrit que com a pontífex en 

actiu. Joseph Ratzinger (1927, 
Marktl, Alemanya) es va orde-
nar sacerdot el 1951 i el 1977 
va ser nomenat arquebisbe de 
Munic i creat cardenal per Pau 
VI.

El 19 d’abril del 2005 va ser 
elegit papa i es va convertir en 

el successor de Joan Pau II. Tal 
com va indicar en la seua últi-
ma audiència general, la barca 
de Sant Pere, és a dir, l’Esglé-
sia, va passar durant els seus 
vuit anys de pontificat per “di-
es de llum” en què les aigües 
eren tranquil·les, com podri-
en ser les Jornades Mundials 
de la Joventut de Colònia i de 
Madrid, i altres que la barca 
va haver de travessar “aigües 
agitades”, com serien el cas 
Vatileaks o la lluita contra els 
abusos sexuals. 

Concretament, l’escàndol 
de la filtració de documents 

reservats, que va concloure 
amb la concessió de la gràcia 
per part de Benet XVI al seu 
exmajordom Paolo Gabriele, 
va ser l’últim viatge entre ai-
gües agitades en què va haver 
de navegar el pontífex, un cas 
que va començar quan van 
aparèixer publicats documents 
privats del papa i per la qual 
cosa el Vaticà va obrir una in-
vestigació criminal el 2012. 

El papa Benet XVI va te-
nir una relació difícil amb els 
grups de catòlics i teòlegs ale-
manys que exigeixen reformes 
a l’església.

Ratzinger, el primer a renunciar al càrrec en sis-cents anys

“AIGÜES AGITADES”

El seu Pontificat va estar 

marcat pel cas Vatileaks i 

la lluita contra els  

abusos sexuals
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n Amb la mort de Benet XVI 
(Marktl, 1927- El Vaticà, 2022) ar-
riba a la fi una etapa inèdita a l’Es-
glésia catòlica, en què durant gai-
rebé 10 anys han conviscut dos 
papes: un regnant, Francesc, i un 
altre, l’abans cardenal Joseph Rat-
zinger, jubilat. 

La capella ardent del papa 
emèrit té lloc aquest dilluns a la 
basílica de Sant Pere del Vaticà 
per al comiat dels fidels. Benet 
XVI va morir dissabte al matí a les 
9.34 hora local amb 95 anys en el 
monestir Mater Ecclesiae del Va-
ticà, on residia des de la seva his-
tòrica renúncia. 

 Fins a la seva dimissió el 2013, 
els papes moderns no renuncia-
ven; seguien al tron de Pere fins a 
la seva mort. Però l’11 de febrer 
d’aquell any, el llavors pontífex 
alemany va obrir la porta a un 
desenllaç sense precedents. Va 
anunciar que llançava la tovallo-
la i deixava de ser Papa, amb un 
gest únic en dos mil anys de cato-
licisme (gairebé tots els anteriors 
pontífexs dimissionaris ho van fer 
obligats) i pel qual serà recordat 
als llibres d’Història. 

Va ser l’epíleg d’un pontificat 
iniciat el 2005 amb la molesta he-
rència del seu carismàtic prede-
cessor, Joan Pau II (a qui Benet va 
col·locar a la via ràpida cap a la 
santedat i va beatificar el 2011), i 
que va marcar l’ocàs de la vida pú-
blica d’un prelat que sovint va 
desorientar per la complexitat de 
la seva figura. Un teòleg que va vo-
ler reformar l’Església des dels 
seus fonaments, però que final-
ment va dimitir perquè no acon-
seguia governar les lluites intesti-
nes pel poder, cosa que va pren-
dre per sorpresa el món i va dei-
xar perplexos l’Església i els seus 
fidels. Al clergat hi ha «corrupció 

i brutícia», havia avisat només un 
any abans de convertir-se en el 
Papa emèrit. 

Abans de ser elegit Papa, Rat-
zinger era conegut com el rottwei-
ler de Déu per les seves severes 
postures sobre assumptes teolò-
gics i els seus 24 anys com a «guar-
dià» de l’ortodòxia catòlica durant 
el papat de Joan Pau II, del qual va 
ser prefecte (ministre) de la Con-
gregació de la Doctrina de la Fe 
(abans, el Sant Ofici de la Inqui-
sió). Tot i això, ja sent Papa, van 
quedar en evidència els seus in-
tents per adaptar el catolicisme a 
la modernitat i reparar els errors 
del passat, en particular l’encobri-
ment dels casos de pederàstia cle-
rical comesos durant la llarga eta-
pa de Joan Pau II. 

Va començar el papat amb mà 
ferma. Al cap de poc, l’assumpte 

de la pederàstia va passar a pri-
mer pla de la seva agenda. Va or-
denar posar al web del Vaticà els 
documents que es referien a la pe-
deràstia clerical, les conferències 
episcopals de tot el món van ha-
ver d’elaborar unes «guies» per 
prevenir aquests casos, es van 
apartar almenys dues dotzenes 
de bisbes encobridors i es va ins-
tituir una mena de comissió-tri-
bunal per perseguir els sospitosos 
d’aquests delictes. L’altra cara de 

la moneda va ser que els abusos 
sexuals van passar a perjudicar la 
imatge del seu papat, més encara 
després de la seva decisió d’orde-
nar el 2010 una investigació sobre 
els casos de pederàstia a Irlanda. 
Això va portar a la renúncia de di-
versos bisbes. L’Església no en va 
sortir indemne. Els casos d’abu-
sos denunciats davant del fiscal 
del Vaticà van arribar a 5.000 des 
dels anys 60 fins a la renúncia. Als 
Estats Units, mitja dotzena de di-
òcesis, van fer fallida econòmica-
ment a causa de les indemnitza-
cions que es van haver de pagar a 
les víctimes, i algunes van deman-
dar el mateix Benet davant la Cort 
Penal Internacional. Un cas que 
va quedar en paper mullat quan 
el Vaticà va dir que el líder catòlic 
no podia ser considerat responsa-
ble pels crims dels altres. 

El diàleg de Benet amb les al-
tres religions tampoc no va estar 
exempt d’obstacles, com va pas-
sar amb la polèmica pel seu dis-
curs a la Universitat de Ratisbona 
(Alemanya) el 2006, quan va fer 
una referència indirecta a l’ex-
pansió violenta de la religió de 
Mahoma, cosa que va provocar la 
indignació dels líders religiosos i 
polítics dels països musulmans, 
així com protestes que van in-
cloure atacs a esglésies al Pròxim 
Orient i la mort d’una monja a So-
màlia. El cas es va tancar en part 
mesos després amb una històri-
ca visita a Turquia, país de majo-
ria musulmana, on va pregar a la 
Mesquita Blava d’Istanbul. 

La seva relació amb els jueus 
també va tenir conflictes. La co-
munitat va protestar quan Benet 
XVI va aixecar el 2009 l’excomu-
nió a quatre bisbes ultraconser-
vadors, incloent-hi un religiós 
que negava obertament l’Holo-
caust. I un altre conflicte va escla-
tar quan va reiniciar el procés per 
posar Pius XII, acusat d’ignorar 
deliberadament l’Holocaust, en 
el camí a la santedat. 

Deserció a la guerra 
Peter Seewald, principal biògraf 
de Benet XVI, també va explicar 
com, amb 16 anys, va jurar fideli-
tat a Hitler com a membre de 
l’exèrcit alemany a la Segona 
Guerra Mundial. Aquest episodi 
del soldat Ratzinger, que va aca-
bar desertant, és potser el més 
polèmic de la seva biografia. Tot 
i això, el 2011 també va ser elogi-
at per exonerar els jueus de les 
acusacions de ser responsables 
per la mort de Crist. 

També la seva relació amb la 
societat civil occidental va ser so-
vint incendiària. En va ser un 
exemple la indignació que va 
provocar a Europa i als EUA quan 
el 2009, en un avió cap a l’Àfrica, 
va dir a periodistes que l’ús del 
preservatiu en la lluita contra la 
sida només havia aconseguit em-
pitjorar l’epidèmia. Unes críti-
ques que van augmentar l’any se-
güent a la visita a la Sagrada Fa-
mília, a Barcelona, on va con-
demnar l’avortament, l’eutanà-
sia, el matrimoni homosexual i el 
divorci.

IRENE SAVIO. ROMA

El cadàver de Benet XVI, a la capella del monestir Mater Ecclesiae del Vaticà EFE

Un biògraf de Joseph 
Ratzinger va explicar 
que als 16 anys va jurar 
fidelitat a Hitler a 
l’exèrcit alemany

u Joseph Ratzinger ha passat a la història per ser el primer pontífex a abdicar en els temps moderns: 
l’any 2010 va condemnar el matrimoni homosexual, l’avortament i l’eutanàsia en una visita a Barcelona

El Papa que va lluitar (i perdre) 
contra la pederàstia i la corrupció
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En la mort del Papa Benet XVI
Amb tristesa pel traspàs del papa Benet XVI, en nom propi i de tota l’Església Diocesana de
Tarragona prego, en l’esperança certa de la Vida Eterna, perquè Déu aculli amorosament al seu
servent, li faci veure la claror de la seva mirada i s’incorpori al seu si, junt als altres germans i
germanes nostres que ja ens han precedit en el camí cap a l’eternitat.

Aquesta esperança certa ens ve donada per la fe, i la fe és un regal del mateix Déu a qui ens
adrecem ara, com a comunitat cristiana que camina en aquestes terres tarragonines i catalanes,
per encomanar l’ànima de qui va servir tota l’Església universal com a bisbe de Roma i pastor
de l’Església catòlica.

Demano a tota la feligresia, al clergat i a totes les comunitats, que ofereixin l’eucaristia d’aquests
dies per l’etern descans del bon papa Benet. Les nostres pregàries es tornen també, ara,
agraïment a Déu per la seva vida de servei, des del dia de la seva ordenació, just en la diada de
sant Pere de l’any 1951 i fins al testimoni serè i ferm dels darrers dies i anys de la seva vida.

Enviem, tanmateix, el nostre condol al papa Francesc, a la família i les persones properes al
Papa emèrit.

Joseph Ratzinger va néixer a Marktl am Inn (Alemanya) el dia 16 d’abril de 1927. Va descobrir la
seva vocació sacerdotal arran de les seves pròpies vivències durant els anys del règim nazi,
època d’hostilitat contra l’Església catòlica. El 29 de juny de 1951 va ser ordenat prevere i l’any
següent començaria la seva tasca pastoral com a professor a l’Escola superior de Freising.

Després de la mort de Joan Pau II, funeral del qual va presidir el cardenal Joseph, va ser escollit
successor de Pere després de quatre votacions el dia 19 d’abril de 2005, a l’edat de 78 anys. Va
escollir el nom de Benet XVI, en homenatge del darrer papa Benet.

En el seu primer viatge fora d’Itàlia, l’agost de 2005, el Sant Pare va visitar Alemanya, on va
condemnar amb duresa el nazisme. En aquest viatge, va realitzar una visita a la sinagoga de
Colònia. En un gest per al diàleg interreligiós, l’any següent va visitar, per segona vegada a la
història dels caps de l’Església, una mesquita, en aquest cas a Istanbul.

L’any 2010, en el marc d’una visita a l’Estat espanyol, va consagrar la Basílica de la Sagrada
Família de Barcelona. Dos anys després, es converteix en el primer Pontífex amb perfil oficial a
les xarxes socials, concretament a Twitter, com a símbol de modernitat i de participació en
aquesta nova etapa digital. Al llarg del seu pontificat, va haver d’afrontar l’escàndol de la
pederàstia a l’Església catòlica, per la qual va demanar perdó.

Bona part del llegat teològic de Benet XVI es recull en les tres encícliques i les quatre
exhortacions apostòliques que va publicar. També en llibres com ‘Jesús de Natzaret’, on
reflexiona des de la vessant teològica sobre la figura de Jesucrist en dos volums.

L’11 de febrer de 2013, el Sant Pare va renunciar al càrrec per la seva edat avançada. Des de
llavors, com a papa emèrit, va residir al monestir Mater Ecclesiae, a la Ciutat del Vaticà.

http://www.diaridetarragona.com/opinion/en-la-mort-del-papa-benet-xvi-NC13441905
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Com Benet XVI es va anar convertint en el
“meu” Papa | Catalunya Religió
Eduard Rey El dia de l’elecció de Benet XVI, un frare de la meva comunitat estava portant en
cotxe un parell de joves marroquins a fer uns tràmits d’estrangeria. Quan la ràdio va donar la
notícia que ja hi havia Papa, aquells nois van començar a dir festivament al frare: “Felicitats! Ja
teniu un nou Papa!” Però aleshores va sonar el nom de Joseph Ratzinger. La següent pregunta
dels joves va ser: “Què passa? Que no estàs content? Per què fas aquesta cara?” La imatge
mediàtica de Ratzinger (l’única que molts de nosaltres podíem tenir) era molt dolenta, i aquella
elecció ens va caure al damunt com un cop de mall...

Però ben aviat vam començar a tenir sorpreses. No sé si cronològicament va ser la primera, però
recordo la trobada de les famílies a València. El govern Zapatero acabava d’aprovar la llei del
matrimoni homosexual. Els mitjans esperaven que el Papa aprofitaria la missa per disparar amb
canó contra el govern. Res d’això. El to del Papa va ser humil i simple, aquell to a què ens va
acostumar de persona que reflexiona en veu alta. El Papa per vocació i per temperament era un
mestre, i va deixar que la seva manera de ser (tan diferent del seu predecessor i del seu
successor) impregnés el seu nou ministeri. Amb el mateix to, anys després, recordo les seves
reflexions davant les dues cambres del parlament anglès, citant la condemna de sant Tomàs
More per reflexionar pausadament sobre els límits de la democràcia..

donava la seva versió de la modernitat i els seus punts febles amb respecte, però amb claredat

Aviat va arribar el primer document, la carta Déu és amor. El Papa citava Nietzsche, parlava de
l’amor com a passió d’una manera que et feia pensar que alguna vegada havia estat enamorat, i
anava desenvolupant com aquesta passió havia d’anar madurant en un amor de donació a partir
de textos bíblics i filosòfics. Durant la carrera de teologia m’havia acostumat a documents
eclesials que només citaven altres documents eclesials. Que un Papa agafés el toro per les
banyes i es barallés intel·lectualment amb Nietzsche em va semblar profundament refrescant. I
el millor encara estava per venir. A la Salvats en esperança el Papa donava la seva versió de la
modernitat i els seus punts febles amb respecte, però amb claredat. Són documents que penso
que es podran llegir amb profit durant molt de temps.

I així de mica en mica Benet XVI es va anar convertint en el “meu” Papa. Només en un aspecte
no hi vaig sintonitzar, que era la seva estètica barroca, i em va fer patir que donés ales a grups
que compartien amb ell l'estètica, però no la humilitat ni el tarannà reflexiu. És un dels punts en
què no estic segur que calculés amb prou amplitud el que calia fer. És possible que en el
moment de la reforma litúrgica es cometessin excessos, però també és molt possible que
quaranta anys després fos ja massa tard per voler-los esmenar.

A vegades Benet XVI també tenia la seva murrieria... En un cas li va sortir malament. Ben segur
que ell no esperava provocar aquella reacció violenta amb el seu discurs de Ratisbona. Però no
crec que l’exemple que ho va provocar estigués triat a l’atzar. El tema del discurs era la relació
entre la fe i la raó, i no crec que fos casual que escollís un exemple que fes referència a l’Islam.
La manera d’entendre aquesta relació distingeix fortament el catolicisme (potser no tant el
protestantisme) del món musulmà.

L’altra murrieria li va sortir millor. Va publicar el seu llibre sobre Jesús presentant-lo com una

https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-benet-xvi-es-va-anar-convertint-en-meu-papa


aportació més al debat. Però a ningú no se li escapa que el llibre va firmat pel Papa... No va
voler entrar en polèmica directa amb els plantejaments habituals dels estudis bíblics, però tant
en aquest llibre com en el sínode sobre la Paraula de Déu va demostrar que havia reflexionat en
els seriosíssims límits d’una aproximació purament científica a la Sagrada Escriptura, estudis
que en més d’una ocasió han acabat sent un torpede a la línia de flotació de la fe, no pel seu
caràcter científic, sinó per la càrrega ideològica que inevitablement porten totes les anomenades
"ciències humanes".

Benet XVI va canviar el to de moltes coses sense fer soroll i el mèrit se l’emporta ara el seu
mediàtic successor

La seva renúncia em va sorprendre relativament. Si algú havia demostrat tenir la humilitat i la
llibertat per fer un gest així era ell. Marca potser el final d'un cristianisme centrat en Europa, una
Europa que havia seguit sent central en les preocupacions del Papa Benet. Des d’aleshores,
m’ha fastiguejat la comparació tendenciosa amb el Papa Francesc. Sovint és una comparació
ben injusta, com quan es presenta falsament com si la lluita contra els abusos a menors hagués
començat només amb el pontificat actual. Benet XVI va canviar el to de moltes coses sense fer
soroll, i el mèrit se l’emporta ara el seu mediàtic successor, que no hauria estat possible sense
aquest temps més reposat entre Joan Pau II.

Les botigues de souvenirs de Roma són eloqüents. Durant el pontificat de Benet XVI seguien
venent pòsters i postals de Joan Pau II, que només va ser substituït en arribar el Papa Francesc.
A aquest nivell, el Papa Benet amb prou feines si va existir. Però a mi m’ha passat al revés, veig
en Benet XVI i en la seva manca de connexió amb el relat mediàtic el rastre d’un home a la
vegada humil i valent, de pensament alhora clar i profund, que va saber donar al càrrec de Papa
un to de sàvia discreció que ara a vegades trobo a faltar. Reposa en pau, Papa Benet. Estic
segur que les teves paraules aquí a la terra seguiran treballant.

 

Eduard Rey és provincial del Caputxins de Catalunya i president de la Unió de Religiosos de
Catalunya
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La muerte de Benedicto XVI, el
primer papa de habla alemana de
la era moderna, generó el sábado
en su país un alud demensajes de
condolencia y de reconocimiento
a su figura como teólogo y respon-
sable de dar forma a la Iglesia ca-
tólica de las últimas décadas. Pe-
ro la comunidad católica alema-
na, que en 2005 celebró con entu-
siasmo la elección del cardenal Jo-
seph Ratzinger, tiene también
muy presente el escándalo de los
abusos en el clero en el que se vio
envuelto durante supapadoy, per-
sonalmente, casi al final de su vi-
da. Su papel en la mayor crisis de
la Iglesia católica proyecta som-
bras sobre su legado.

Las portadas del sensacionalis-
ta Bild, el diario más leído de Ale-
mania, sirven como metáfora de
ese paso del júbilo a la decepción
en un país con una poderosa Igle-
sia católica que, aunque no deja
de perder fieles, todavía tiene
más de 23millones demiembros.
“SomosPapa”, tituló cuando se co-
noció que Ratzinger ocuparía la
silla de san Pedro, apropiándose
de su figura: “Nuestro Joseph Ra-
tzinger será Benedicto XVI”. Casi
17 años después, tras salir a la luz
el escándalo de su presunto encu-
brimiento de abusos sexuales en
la archidiócesis de Múnich y Fri-
singa, el periódico tiró del octavo
mandamiento para lanzarle un
dardo: “¡No mentirás!”.

Nacido en 1927 en Marktl am
Inn, en Baviera, en una familia
muy religiosa, Joseph Ratzinger
entró en el seminario con 12
años en Traunstein, la localidad
en la que entonces estaba desti-
nado su padre, un alguacil con-
trario al nacionalsocialismo. Po-
co después ingresó en las juven-
tudes hitlerianas, pero tal como
recuerda su biógrafo, Peter See-
wald, entonces era obligatorio y
todos sus compañeros pasaron
por la Hitlerjugend. Del mismo
modo que después, en 1943, to-
dos los seminaristas fueronmovi-
lizados. Él acabó destinado a una
batería antiaérea, puesto del que
huyó al año siguiente pese a que
los desertores corrían el riesgo
de ser fusilados.

Tras pasar unos meses en un
campo de prisioneros llegó a Mú-
nich, donde completó Teología y
Filosofía. Cuando participó en el

concilio Vaticano II, en 1962, ya
era un conocido profesor y uno
de los teólogosmás influyentes de
su generación. Si ya entonces des-
tacó por serunode los protagonis-
tas de tan destacado aconteci-
miento con solo 35 años, en 1977
hizo historia de nuevo cuando el
papa Pablo VI lo ordenó arzobis-
po de Múnich y Frisinga y lo con-
virtió, a los 50, en el cardenalmás
joven de la Iglesia católica.

El siguiente papa, el polaco
Juan Pablo II, le llevó a Roma en
1982 como prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe,
cargo que ocupó durante 23 años.

Durante su pontificado siguió
el curso conservador de su prede-

cesor. Los tabloides ingleses le
apodaban “el rottweiler de Dios”,
y los medios alemanes le llama-
banpanzerkardinal, como se le co-
nocía en Roma (panzer significa
tanque). En 2005 eligió el nombre
de Benedicto XVI en homenaje a
san Benedicto, impulsor de la vi-
damonástica, y a Benedicto XV, el
papa que condenó la I Guerra
Mundial como “el suicidio de la
Europa civilizada”.

Su mandato de ocho años se
vio ensombrecido por el caso Vati-
leaks ypor el escándalo de los abu-
sos sexuales en la Iglesia católica,
que en Alemania estalló en 2010.
Ese año Benedicto XVI fue el pri-
mer pontífice que se reunió con

víctimas de abuso. Así lo recuer-
da el que fue su secretario perso-
nal, el también arzobispo alemán
Georg Gänswein, en un obituario
publicado el sábado: “El Papa es-
cuchó en silencio y consoló los co-
razones atribulados de los afecta-
dos. Sumera presencia y sus lágri-
mas, que no pudo reprimir, valían
más que las palabras”.

En 2022, cuando llevaba casi
10 años retirado, estalló el último
escándalo, que esta vez tenía que
ver con su propio manejo de los
casos de abusos durante su época
como arzobispo de Múnich y Fri-
singa, entre 1977 y 1982.Undemo-
ledor informe del Arzobispado de
Múnich le acusó de encubrir o de
no haber actuado en cuatro casos
de los 497 documentados entre
1945 y 2019. El más destacado es
el dePeterH., un sacerdote trasla-
dado aMúnich tras haber cometi-
do abusos en su diócesis de Essen
(oeste de Alemania). Benedicto
XVI alegó no haber participado
en la reunión en la que se trató el
caso, pero después rectificó y atri-
buyó su primera declaración a
“un error de transcripción”.

El presidente de la Conferen-
cia Episcopal Alemana, Georg
Bätzing, le animó a pedir perdón
y a reconocer el encubrimiento.
Lo primero lo hizo, en una carta
abierta en febrero en la que pidió
perdóna las víctimas. Siemprene-
gó las acusaciones de inacción, y
en el caso de Peter H. defendió
que desconocía que hubiera co-
metido abusos en su parroquia.

Losmandatarios alemanes en-
salzaron la labor de Benedicto
XVI, “el papa alemán”, sin pasar
por alto lo polémico de su figura.
El canciller, Olaf Scholz, dijo en
una breve nota que la noticia le
llenaba de gran tristeza. Angela
Merkel, canciller durante su pon-
tificado, señaló que “la Iglesia ca-
tólica, Alemania y el mundo han
perdido a uno de los pensadores
religiosos más controvertidos e
importantes”.

Bätzing se refirió a él como
“impresionante teólogo” y lamen-
tó “la pérdida de una personali-
dadque dio esperanza y dirección
a la Iglesia, incluso en tiempos di-
fíciles”. Pero también se hizo eco
de la mancha de una brillante ca-
rrera en la Iglesia: “Pidió perdón
a los afectados, pero quedaron
preguntas sin respuesta”.

Benedicto XVI pasará a la historia no
solo por haber dimitido de un cargo
hasta entonces vitalicio, sino por ha-

ber dado vida a la figura del papa emérito,
que es en realidad el que hereda esa condi-
ción. Ha sentado un precedente —una
suerte de jubilación voluntaria— que pue-
de mantenerse o no, dependiendo de lo
que decidan sus sucesores. Su renuncia,
un acto de libertad total, prácticamente
sin precedentes si exceptuamos el cese de
Celestino V en el siglo XIII, es unhecho tan
sobresaliente que dominará para siempre
su notable biografía eclesiástica.

Sus 24 años al frente de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, disciplinan-
do a teólogos rebeldes y defendiendo la
pureza del dogma; su apuesta por la litur-
gia tradicional y su convicción de que el

misterio religioso reclama cierta magnifi-
cencia estética; sus múltiples escritos, in-
cluidos los tres tomos sobre la infancia de
Jesús que fueron éxito de ventas; sus encí-
clicas, exhortaciones motu proprio y dis-
cursos pronunciados en su pontificado
que atestiguan su condición de gran inte-
lectual… Un solo hecho, su renuncia, se
impone sobre los demás. Joseph Ratzin-
ger la justificó aludiendo a los achaques
de la edad. Le faltaban las fuerzas para
seguir llevando el timón de la Iglesia. Ya
había cumplido los 78 años cuando fue
elegido papa el 19 de abril de 2005, y acaba-
ban de instalarle un marcapasos. El suyo
iba a ser un pontificado de transición. Pe-
ro nadie imaginó que su duración, apenas
ocho años, fuera a marcarla el interesado
y no los designios del Altísimo.

Muchos entendieron su renuncia co-
mo una decisión lógica ante la permanen-
te rebeldía de la curia que le había dejado
en ridículo con el escándalo Vatileaks. Re-
cordarán que unmayordomo papal se de-
dicó a robar y hacer públicas cartas y
otros materiales confidenciales del pontí-
fice. Pero Ratzinger negó a su biógrafo
oficial, Peter Seewald, dos semanas antes
de anunciar su marcha, que aquel escán-
dalo tuviera nada que ver en su decisión.
Simplemente, se sentía sin fuerzas. La ex-
plicación era convincente y el tema hubie-
ra quedado zanjado de no ser por los mu-
chos años que Benedicto, que acaba de
morir con 95 años, ha sido capaz de sobre-
vivir. De hecho, su etapa de emérito ha
sido más larga que su pontificado. Y ese
detalle viene a reabrir la cuestión. ¿Qué

le decidió realmente a hacerse a un lado
para permitir que un nuevo cónclave eli-
giera al arzobispo de Buenos Aires, Jorge
Mario Bergoglio, como su sucesor? Si en-
tonces se sentía incapaz de dirigir la Igle-
sia, hay que preguntarse si no era aventu-
rado ya postularse como pontífice a los 78
años cumplidos. Y Ratzinger lo hizo.
Mantuvo un papel muy activo durante
las exequias de Juan Pablo II y en el
posterior cónclave, hasta el punto de con-
vertirse en la más sólida promesa de re-
generación de una Iglesia carcomida por
los escándalos. ¿Se trataba de preservar
a toda costa el legado y la memoria de su
antecesor, ante el estallido inminente de
los casos de abusos sexuales que han sa-
cudido a la Iglesia? ¿Le empujaron los
escándalos enormemente publicitados a
abandonar precipitadamente el palacio
apostólico? Probablemente nunca lo sa-
bremos. Su muerte deja espacio al papa
Francisco, eso sí, para plantearse una
posible retirada a la que ya ha aludido
alguna vez. Dos papas eméritos a la vez
hubieran sido demasiado.

La figura del teólogo se ve opacada en su país por el escándalo
de abusos sexuales mientras fue arzobispo en Múnich

El legado de claroscuros
del primer pontífice alemán

OPINIÓN / LOLA GALÁN

Los secretos que se lleva a la tumba

Juan Pablo II y Benedicto XVI, en Múnich durante una visita a Alemania en 1980. / ROLAND SCHEIDEMANN (GETTY)

ELENA G. SEVILLANO

LA MUERTE DE BENEDICTO XVI

Un demoledor
informe acusó al
papa emérito de
encubrir delitos

Ratzinger negó
los reproches de
inacción, pero pidió
perdón a las víctimas
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U
n missatge per SMS, siste-
ma que ja amb prou feines
feia servir, va fer sonar el
meu mòbil a la taula del
despatx de l’Institut Cer-

vantes a Roma. Eren les 11.04 h, un 10 de
febrer del 2013, i procedia d’un cardenal
amicquees trobava a la salaClementina:
“elPapahadimitit”. La font era fiable, de
manera que vaig transmetre la notícia a
l’ambaixador d’Espanya davant la Santa
Seu, Eduardo Gutiérrez, i a l’arquebisbe
de Barcelona, el cardenal Martínez Sis-
tach, que estava reunit amb els bisbes de
la Tarraconense. Tots dos van quedar
atònits. I en aquellmateixmoment al cel
romà, gairebé net, es va desencadenar
unafortatempestaquevatenirelseumo-
mentàlgida les 19.30horesamb lacaigu-
dad’un llampqueva impactara lacúpula
de labasílicadeSantPere, símboldel pa-
patperexcel·lència.
El meu pensament va volar en aquell

instant a la mateixa hora d’un 7 de no-
vembre del 2010, quan vaig poder com-
bregar de les mans de Benet XVI a la in-
auguracióde la basílicade la SagradaFa-
mília, a Barcelona. Recordo la seva
mirada, que asserenava i transparent, en
unsullspetits.Durantelsactesposteriors
d’aquell mateix dia vaig poder tornar a
creuar la meva mirada amb la del papa
alemany. Efectivament, eren petits però
vivaços,darreradelsqualss’amagavauna
personalitat tímida però intel·lectual-
ment inquieta. “Lluminosos”, va afegir
un anymés tard un gran amic gitano que
vapoderconèixerelromàpontífex,quan
l’11de junydel2011vamassistir aRomaa
una trobada amb comunitats gitanes de
tota Europa. “Aquest home diu la veri-

tat”,vaafegir.Iésqueelsgitanosafirmen,
des demolt abans que la criminologia ho
demostrés científicament, que les perso-
nes quementeixen no poden evitar dila-
tar les seves pupil·les. A diferència
d’aquell laboriós teòleg.
Acompanyant diverses personalitats

espanyolesaaudiènciesprivades, abans i
després de la seva renúncia, vaig acabar
de confirmar les meves intuïcions. En
una d’aquestes, a més d’un strudel com-
prat al barri Nomentano, se li va donar
unaMare deDéu deMontserrat que ha-
via comprat d’amagat, dies abans, al
claustredelacatedraldeBarcelona.Liva
encantar saber que era una rèplica de la
que va acompanyar un altre alemany,
CarlesV, al llarg de la seva vida, a qui ad-
mirava. BenetXVIno era per vocació un

pastorniungovernant, sinóunprofessor
deteologiaqueexerciamagisteria través
dels diversos serveis que l’Església li va
demanar. Parlava amb facilitat, a parts
iguals, dels pares de l’Església (especial-
mentdeSantAgustí) idel seucontextac-
tual.Malgrat el context filosòfic idealista
en què es va formar, el teòleg plantejava
la conversió interior, la transmissió per
testimoni, la vivència en comunitats i
l’exemplaritateneldiàlegentrefeicultu-
ra o, en termes augustinians, per trans-
formar la civitas terrenaen civitasdei.
Joseph Ratzinger sempre va voler ser

sacerdot i bisbe, peròmai deRoma.Ven-
cialasevatimidesaambesforç,perquèno
li agradaven els focus, fins que aquestes
forces li van fallar. Era humil, introspec-
tiu i treballador, no exempt d’un subtil

sentitde l’humor.Podiaonoagradar,pe-
rònoenganyavaningú:sempreeraell.La
llumnocanviamai,només la intensitat.
SihihaunaparaulaquepotdefinirBe-

net XVI, és autenticitat. No va enganyar
ningú quan va assumir el seu ministeri,
quan es va autodefinir com “un humil
obrer de la vinya del Senyor”, ni quan va
renunciar, reconeixentque li faltaven les
forces per governar l’Església, entre al-
tres coses, per iniciar la reformade la cú-
ria romana. Vigor va ser la paraula més
repetida de la seva declaració de renún-
ciaalpapat.Ungest,percert,per tots llo-
atperòperningúimitat.Desd’aquellmo-
mentvaviure“apartatdelsullsdelmón”i
va donar suport mitjançant l’oració a la
tascadelPapaFrancesc.Tot iaixí,encara
treia forcesperaalgunes trobadesperso-

nals,comlaquevatenirdemanerareser-
vada el 13 de març del 2016 amb Ana
Amado, la nena espanyola que es va sal-
var el 2004 d’un càncer terminal per in-
tercessió de les seves oracions al comen-
çament del seu pontificat. Aquell dia la
sevamirada brillava commai: la llum in-
terioraugustinianahaviaestat la llumdel
món balthasariana gràcies a la seva hu-
militat, lasevaconstància,lasevagenero-
sitat. La mateixa humilitat i generositat
ambquè el cristianismecelebradesde fa
dosmilanyselNadal, enquèel teòlegJo-
sephRatzinger,elpapaBenetXVI,veurà
“el jutgedefinitiude lamevavida, queno
és només el jutge just, sinó també elmeu
advocat”, comescriviael8de febrer.

El secret d’una mirada autèntica

Joseph Ratzinger
sempre va voler ser
sacerdot i bisbe,
però mai de Roma

Benet XVI ambAnaAmado, en una trobada emotiva el 13 demarç del 2016
*)('&*%%$#*'$ " *!+

Sergi Rodríguez López-Ros
Vicerector de la UAO CEU

E
l dia 19 d’abril del 2005 el
cardenal Joseph Ratzinger
vapassar de ser el teòlegdel
papa al papa teòleg, i suc-
cessor de Joan Pau II. Al

cap de quasi vuit anys, el 28 de febrer
del 2013, Benet XVI va convertir-se en
papa emèrit, després d’haver renunciat
a la seu de Pere l’11 del mateix mes de
febrer. Darrere aquestes dues notícies
hi ha un llarg itinerari vital, començat
enunpetit poble deBaviera el 16d’abril
de 1927. Ratzinger, que parlava fluida-
ment llatí i tocavaelegantment el piano,
va seguir els cursos dels professors ale-
manys i va ensenyar endiversesuniver-
sitats. En aquella època va viure direc-
tament a Tubinga els esdeveniments
trencadors del 68, juntament amb un
altre professor, Hans Küng, amb qui es
retrobaria a Roma, ja com a papa. Dos
homes i dues carreres diverses, tots dos
configurats per la seva pertinença al
món universitari i, en concret, a la teo-
logia, ja que van ser experts, l’un i l’al-
tre, del concili Vaticà II.
Aquest darrer punt és essencial en la

vida de Benet XVI. Als seus 35 anys, el
cardenal Frings va voler que Ratzinger
fos el seu teòlegdeconfiançaa lamagna
assemblea conciliar, i Ratzinger no va
abandonarmai la seva adhesió comple-
ta al concili Vaticà II, ni com a teòleg ni
com a papa. Les coses no van ser dife-

rents quan el 1981 el papa JoanPau II el
cridava de Munic, on era arquebisbe
des del 1977, a Roma, per tal que fos el
prefecte de la Doctrina de la Fe, l’antic
sant ofici. Ratzinger es va convertir en
el guardià de la fe de l’Església i en amic
personal de Joan Pau II, i era evident
que aquest el va considerar el seu suc-
cessor–cosaquevapassarde facto l’any
2005, no sense que al conclave el carde-
nal Bergoglio, el futur papa Francesc,
fes unpas al costat i facilités l’elecció de
Ratzinger com a papa–.
El papa Benet XVI era un home de

cultura i de pensament, un humanista
europeu. En donen fe els 16 volums que
conformen el recull complet de les se-
ves obres (opera omnia), la darrera de
les quals versa sobre Jesús deNatzaret.
De fet, la preocupació del papa Benet
per la figura de Jesús li venia de sem-

pre. El teòleg espanyolOlegarioGonzá-
lez de Cardedal explica que l’any 2004
va rebre una carta personal del carde-
nal Ratzinger en què aquest li deia que
els seus tres llibres sobre Jesús preteni-
en ser “una meditació teològica” sobre
la seva figura. Ratzinger, que va escriu-
re sobre l’Església, la litúrgia, els sagra-
ments, la revelació divina, la relació en-
tre fe i raó, va concentrar-se, al final de
la seva vida activa, en la persona de Je-
sús. I, de fet, el seu pontificat (2005-
2013) presentava un significatiu pa-
ral·lelisme amb la data de publicació
dels seus tres llibres sobre Jesús (2007,
2011, 2012).
La renúncia de Benet XVI va ser un

esdevenimentplede sorpresa i estupor.
Ratzingerhaviaarribat al finalde les se-
ves forces en l’exercici de la seva res-
ponsabilitat. Ell no era un home de go-
vern ni de multituds, sinó un gran pro-
fessor que exercia la tasca de bisbe de
Roma amb un magisteri ric i profund,
però que s’havia d’enfrontar amb pro-
blemes complexos, tant interns (la se-
cularització, el funcionament de la cú-
ria), com externs (el paper de l’Església
al món).
Meditada ladecisiódesde feiamesos,

i arribat als 85 anys, el papa patia el que
Andrea Riccardi va qualificar d’“el des-
gast d’un home”. Home respectuós i
sensible, espiritual i dialogant, fi d’es-

perit i coneixedor dels grans autors
cristians, sobretot Agustí i Bonaventu-
ra, estudiós de la figura de Jesús, el seu
món interior es tornava progressiva-
ment distant del que demana el govern
de l’Església.
Un darrer apunt. Ratzinger va visitar

Espanya sis vegades com a cardenal,
normalment per invitacions acadèmi-
ques (incloent-hi el conferiment d’un
doctorat honoris causa per la Universi-
tatdeNavarra, 1998), i tresvegadescom
a papa, dues per raó d’esdeveniments
(València, Trobada Mundial de les Fa-
mílies, 2006, iMadrid, JornadaMundi-
al de la Joventut, 2011) i una altra vega-
da (2010) amb motiu de l’Any Sant Ja-
cobeu(SantiagodeCompostel·la) i de la
consagració de la basílica de la Sagrada
Família (Barcelona). Aquesta darrera
visita va contribuir decisivament a pro-
moure l’església de Gaudí mundial-
ment. En efecte, Benet XVI va sentir-se
del tot identificat amb una església que
és un cant al missatge cristià, fet des de
la bellesa d’una arquitectura única, i va
qualificar aquella missa d’“una de les
més extraordinàries” de la seva vida.
El papa teòleg va deixar-se endur per

la fascinació d’un monument en què
s’expressa, demanera plàstica, la teolo-
gia cristiana de tots els temps, la teolo-
gia que ell va explicar durant tota la
vida.

Benet XVI, de
teòleg del papa
a papa teòleg

Armand Puig i Tàrrech
Rector Ateneu Universitari Sant Pacià



Mitjà: El Punt Avui

Publicat: 02/01/2023

Edició: GENERAL

Secció: INTERNACIONAL Europa - Món

Audiència: 106.000 Lectores

Difusió: 22.037 Ejemplares

Valor: 3.391€

16 | EL PUNT AVUI
DILLUNS, 2 DE GENER DEL 2023

Marca distàncies
amb Bolsonaro
prometent
“democràcia” i
“reconstruir” el país

Lula jura per
tercer cop com
a president
del BrasilEuropa - Món

Com “una espelma que
s’apaga lentament i sere-
nament”. Així, tal com el
seu secretari personal so-
lia explicar que vivia el pa-
pa emèrit, va morir dissab-
te als 95 anys Benet XVI,
al monestir vaticà on resi-
dia des de la seva històrica
renúncia, el 2013. Les exè-
quies se celebraran aques-
ta setmana, de manera sò-
bria i solemne, d’acord
amb la seva voluntat.

“Amb pesar faig saber
que el papa emèrit Benet
XVI ha mort a les 9.34 ho-
res al monestir Mater Ec-
clesiae del Vaticà”, va con-
firmar al matí la Santa Seu
en un breu comunicat tra-
duït a sis idiomes.

La preocupació pel seu
estat de salut havia sorgit
dimecres, quan el seu suc-
cessor, el papa Francesc,
va reconèixer que estava
“molt malalt” i demanava
“una pregària especial” als
fidels. Poc després, el por-
taveu de la Santa Seu,
Matteo Bruni, confirmava
que l’estat de Benet XVI
s’havia “agreujat a causa
de la seva avançada edat”.
Durant les hores se-
güents, la situació va pas-
sar a “estable” malgrat la

gravetat i, fins i tot, va po-
der assistir a una missa ce-
lebrada a la seva habitació.
Però Benet XVI ja havia
entrat en les últimes hores
de vida i ja havia rebut, di-
mecres, l’extremunció.

Hores després del tras-
pàs, el papa Francesc el va
recordar durant les prime-
res vespres de clausura de
l’any a la basílica de Sant
Pere: “Amb commoció, re-
cordem la seva personali-
tat tan noble, tan gentil.” I
hi va afegir: “Sentim en el
cor molta gratitud, grati-
tud a Déu per haver-lo do-
nat a l’Església i al món,
gratitud a ell per tot el bé
que va fer i, sobretot, pel
seu testimoni de fe i d’ora-
ció, especialment en
aquests últims anys de vi-
da retirada.”

Ara l’atenció es concen-
tra en els pròxims passos:
hi haurà vetlla del cos del
papa a la capella ardent

que s’obrirà avui a les 9 del
matí a la basílica de Sant
Pere fins dimecres, men-
tre que els funerals estan
anunciats per dijous, vigí-
lia de Reis, presidits per
Francesc en presència de
fidels i delegacions oficials
d’Itàlia i Alemanya, país
natal de Ratzinger. Altres
autoritats hi podran assis-
tir a títol personal.

Després serà inhumat a
la cripta de la basílica, on
reposen altres pontífexs.
El Vaticà no ha aclarit al-
tres detalls del ritual en el
cas de Benet XVI, el pri-
mer papa que va renun-
ciar al pontificat en sis se-
gles, ja que no existeix un
protocol preestablert per a
“emèrits”.

Elogis internacionals
Mentrestant, Ratzinger
ha reposat en una sala del
monestir on residia i on va
morir dissabte, i on va acu-
dir Francesc així que va
ser informat del traspàs
pel secretari personal del
seu antecessor, monse-
nyor Georg Gänswein.

Després que s’anunciés
la mort de Benet XVI, diri-
gents de tot el món van la-
mentar la pèrdua i el van
recordar com un gran teò-
leg defensor de la fe i la raó
i per la seva humilitat i vo-

cació de servei durant el
seu pontificat. Fins i tot el
president rus, Vladímir
Putin, el va elogiar per la
seva “ferma defensa dels
valors cristians tradicio-
nals” i per haver acostat
Rússia i el Vaticà. A Itàlia,
la primera ministra, la ul-
tradretana Giorgia Melo-

ni, el va qualificar de “ge-
gant de la fe i la raó” i “un
gran home que la història
no oblidarà”.

Per la seva banda, el se-
cretari general de l’ONU,
António Guterres, en va
destacar el “compromís
tenaç amb la no-violència i
la pau”. La mort del papa

emèrit també va ser la-
mentada, entre d’altres,
per la Unió Africana i els lí-
ders d’una desena de paï-
sos d’aquest continent, pel
primer ministre indi i el
president electe del Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva,
que ahir prenia possessió
del càrrec. ■

Adeu al
papa que
va plegar

Redacció
CIUTAT DEL VATICÀ

PÚBLIC · La capella ardent de Benet XVI, mort dissabte als
95 anys, s’obre avui a la basílica de Sant Pere fins al dia dels
funerals, dijous HOMENATGE · Francesc lloa el caràcter
“gentil” del seu antecessor i el “testimoni de fe i d’oració”

El papa Francesc va demanar
ahir pregar pels damnificats
de la guerra que castiga la po-
blació a “moltes parts del
món” i va instar a sortir de la
indiferència i actuar per fer el
bé, “embrutant-se les mans”
si cal. “Nosaltres, en l’inici
d’aquest any, necessitem es-
perança, com la terra neces-

11.02.2013
Benet XVI anuncia la seva
renúncia al pontificat. És el
primer papa que ho fa en els
darrers sis segles.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

Una foto d’homenatge a Benet XVI a la plaça de Sant Pere del Vaticà ■ FABIO FRUSTACI / EFE

sita la pluja”, va dir el pontífex
argentí en la primera missa
del 2023 a la basílica de Sant
Pere. “Per acollir Déu i la seva
pau no podem quedar immò-
bils i còmodes esperant que
les coses millorin”, hi va afe-
gir. Les paraules de Francesc
van arribar l’endemà que
Rússia tornés a llançar més

d’una vintena de míssils de
creuer contra objectius ucraï-
nesos, amb el resultat d’un
mort a Kíiv i vint ferits, se-
gons va informar l’alcalde de
la capital. Les autoritats
ucraïneses van condemnar
els atacs definint-los d’“acte
de terror en la nit de Cap
d’Any”.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Suport a les víctimes d’Ucraïna i de totes les guerres

RATZINGER L’ÚLTIM COMIAT 



Mitjà: La Vanguardia en català

Publicat: 02/01/2023

Edició: General

Secció: INTERNACIONAL Internacional

Audiència: 243.000 Lectores

Difusió: 40.412 Ejemplares

Valor: 9.349€

+ LA VANGUARDIA * ) ( ' & ) % $ " 8 ) % # DILLUNS, 2 GENER 2023

!76'5"84%#
*)('&% $"((4&#"!&)3

J
osephRatzingervaarri-
bar a la cadira de Pere
amb l’aurèola de carde-
nalconservador,deteò-
legortodoxi fidelconti-

nuador de l’obra de Joan Pau II,
de qui va ser la mà dreta. No va
defraudar aquelles expectatives.
Però li va tocar viure tempsmolt
difícils i gestionar una greu crisi
internaa l’Església, sacsejadaper
un escàndol moral devastador –
els casos de pederàstia– i intri-
gues intestines motivades, en
part,perirregularitatsfinanceres
heretades. Aquesta combinació
de factors, juntamentamblaseva
avançada edat, va fer que la deci-

sió més transcendental dels vuit
anys de pontificat de Benet XVI
no fos conservadora, sinó total-
ment revolucionària. La renún-
cia voluntària, l’11 de febrer del
2013, va sacsejar la institució i va
deixar perplex el món. No havia
passat en sis segles. Ratzinger
trencava el principi del papat vi-
talici. Encara que no fos un dog-
ma, s’havia imposat en la consci-
ènciacol·lectiva.
L’aradifuntpapaemèritvanéi-

xeraMarkl (Baviera)el 16d’abril
del 1927. Era el més petit de tres
germans.Elseupare,policia,des-
confiava obertament dels nazis.
No obstant això, com altres ado-
lescents de la seva edat, Ratzin-
ger es vahaverd’enrolar a les Jo-
ventuts Hitlerianes. Després es
vaintegrar,comaajudant,enuna

XVI, un breu document datat
l’agost del 2006, al principi del
seu pontificat, en què demanava
“perdóde tot cor” a tots aquells a
qui va “poder perjudicar” en la
sevavida, i téunapeticióespecial
per a tots els fidels: “Manteniu-
vos ferms en la fe! No us deixeu
confondre!”, escriu al text, difós
enalemany ien italià.
L’escrit també és una defensa

de la fe catòlica davant les inter-
pretacionsfilosòfiquesocientífi-
ques que la volen apaivagar, i
al·lega que després de seixanta
anys coma teòleg va veure caure
tesis que semblaven irreducti-
bles. Esmenta la generació libe-
ral i remarca els noms dels pro-
testants alemanys Adolf von
Harnack i Adolf Jülicher, l’exis-
tencialista Rudolf Bultmann i la
generació marxista. A parer seu,
moltesvegadessemblaquelesci-
ències naturals i la investigació
“són capaces d’oferir resultats
inconfusibles davant la fe catòli-
ca”, però ell diu que va poder

veure“lestransformacionsdeles
ciències naturals des de temps
llunyans”, i després “constatar
com, al contrari, s’havien esvaït
aparentscertesescontralafeque
van demostrar ser, no pas cièn-
cia, sinó interpretacions filosòfi-
ques només aparentment vincu-
ladesa laciència”.
Finalment, Benet XVI s’aco-

miada demanant que es resi per
ell. I acaba: “Perquè el senyor,
malgrat tots elsmeus pecats i in-
suficiències, m’aculli a la casa
eterna. A tots els quem’ha enco-
manat,diaadia,ésdecor lameva
oració”."

unitatd’artilleriaantiaèria.Arran
del’avençdelestropesaliadesi la
desbandada alemanya, el jove
soldatvadesertar iva tornaraca-
sa seva. Això no va evitar que fos
internat durant uns mesos en un
campdepresonersdeguerra.
Ratzingervadesenvoluparuna

vocació religiosa primerenca.
Desprésde la guerra va ingressar
al seminari deTraunstein ambel
seugermàGeorg,quetambéesva

Ambfamade
reformador, larevolta
delMaigdel68elva
portaradefensar
actitudsconservadores

Ratzinger a Barcelona durant lamissa de consagració de la Sagrada Família el 2010
*210/.-1,2+/

Durant la celebracióde lespri-
meres vigílies de tancament
d’any a la basílica de Sant Pere,
Jorge Mario Bergoglio va ex-
pressar la sevagratitudal seuan-
tecessor, a qui va qualificar de
“noble i gentil”. “Sentim al cor
molta gratitud, gratitud a Déu
perhaver-lodonatal’Esglésiaial

El pontífex alemany s’acomiada ambun
al·legat en defensa de la fe catòlica

món, i gratitud a ell per tot el bé
quevacomplir i, sobretot,pelseu
testimoni de fe i d’oració, espe-
cialment aquests últims anys de
vida retirada”, va assegurar.
Ahir, a les primeres aparicions
públiques de l’any, el Papa el va
tornar a recordar i el va encoma-
nara laMaredeDéu.
La Santa Seu també ha difós el

testament espiritual de Benet

Ve de la pàgina anterior

ment contestatari el que va em-
pènyer Ratzinger a adoptar acti-
tudsmésconservadores iaconsi-
derar que els principis tradicio-
nalsdelcatolicismehaviendeser
preservats, atès el perill de per-
dre completament la brúixola
ètica.
Malgrat la seva poca experièn-

cia pastoral, Pau VI va nomenar
Ratzinger arquebisbe deMunic i
Freising elmarç del 1977.Només
tresmesosdesprés seria ascendit
a cardenal. D’aquest període se li
retreu no haver actuat a fons da-
vant un escàndol de pederàstia,
tot i que aquesta era la pauta ge-
neraldel’Esglésiaenaquellaèpo-
ca. El novembre del 1981 Joan
Pau II el va nomenar prefecte de

fer sacerdot. Tots dos van ser or-
denatsaMuniceljunydel1951.El
futur papa, homemolt estudiós i
reflexiu, va prosseguir la forma-
ció teològica i es vadoctorar amb
unatesi sobreSantAgustíel 1953.
Cinc anys més tard va assolir la
càtedra a la Universitat de Frei-
sing, primera etapa d’un brillant
periple per altres universitats
alemanyes.
Durant el concili Vaticà II

(1962-1965), Ratzinger va actuar
com a consultor del cardenal
Frings, de Colònia. Aleshores va
guanyar fama de reformador i va
col·laborar amb teòlegs com
HansKüng,dequidesprésesdis-
tanciaria. Van ser sobretot els es-
devenimentsdelMaigdel68 i to-
ta la filosofia moral i de canvi de
costums que envoltava el movi- Continua a la pàgina següent

Joseph Ratzinger, guardià de l’ortodòxia, va lluitar amb els escàndols de la pederàstia i de Vatileaks

El conservador que va revolucionar l’Església

321 0/./- ,4*
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JOSÉ RAMÓN NAVARRO PAREJA 
MADRID 

El cardenal Antonio Cañizares, arzo-
bispo emérito de Valencia, fue un co-
laborador directo e inmediato del fa-
llecido Papa emérito. Primero como 
cardenal Ratzinger, en su etapa de pre-
fecto de Doctrina de la Fe, coinciden-
te con el tiempo en que Cañizares di-
rigía el secretariado homólogo en la 
Conferencia Episcopal Española. Lue-
go, sería Benedicto XVI quien le crea-
ría cardenal, en su primer consistorio, 
y acabaría encomendándole, en 2008, 
uno de los ministerios vaticanos, la 
Congregación para el Culto Divino. De 
tantos años de colaboración, surgiría 
una sincera amistad, acrecentada por 
su sintonía teológica y de pensamien-
to, que llevó incluso a que en ambien-
tes eclesiales se conociera a Cañizares 
como «el pequeño Ratzinger», un ape-
lativo que llegó a oídos de Benedicto 
XVI, quién bromeó con él en alguna au-
diencia con obispos españoles. 
—¿Cómo era el cardenal Ratzinger en 
aquellos primeros años de los 80 en 
que lo conoció? 
—Le conocí en Viena, en una reunión 
de comisiones episcopales de Doctri-
na de la Fe. Desde entonces nació una 
amistad muy grande entre los dos. 
Aprendí mucho con él, en dos senti-
dos, teológica y humanamente. Era de 
una cordialidad exquisita. Prestaba to-
tal atención a cada una de las interven-
ciones y tenía en cuenta todas las apor-
taciones. Con José Manuel Estepa, te-
nía una excelente relación y le llamaba 
«mi general», porque era el arzobispo 
castrense. Era cordial en todo momen-
to, incluso en las comidas, sin hacer 

distinción entre los colaboradores, ya 
fueran cardenales, obispos o sacerdo-
tes, como yo. Eso habla muy bien de la 
sencillez de un hombre que estaba al 
lado de su equipo de trabajo. 
—¿Qué destaca de su pensamiento? 
—Cuatro días después de ser nombra-
do obispo de Roma tuve que viajar a 
Roma para despachar con él, como pre-
fecto de Doctrina de la Fe, un asunto 
pendiente. Lo resolvimos muy rápido, 
y entonces me preguntó por mi nom-
bramiento y me dio un consejo que, 
creo que es la clave para entender su 
persona. «Usted sabe –me dijo– que 
Ávila es conocida por todo el mundo, 
no solamente por sus murallas, sino,  
por sus dos grandes santos, santa Te-
resa de Jesús y san Juan de la Cruz. Y 
para ambos: ¡Solo Dios!, ¡Solo Dios! Ese 
debe ser el horizonte de su episcopa-
do, como de todos los obispos, el hori-
zonte de la Iglesia. Solo Dios y el Evan-
gelio».  En ese sentido, él recordaba que 
el problema principal en este mundo 
nuestro es la secularización, que pres-
cinde de Dios como si Dios no existie-
ra. Cuando uno se aleja de Dios se ale-
ja del hombre. Esa es la clave. 
—Cuando fue elegido Papa había dos 
opiniones contrapuestas entre los 
periodistas. Algunos insistían en esa 
imagen del «Panzer  Cardinal», el 
hombre fuerte, otros, que lo cono-
cían personalmente, insistían que la 
realidad era bien distinta.  
—Era un hombre de la verdad, no en 
balde su lema episcopal era «Coope-
rador de la verdad», siempre la verdad 
por encima de todo. Verdaderamente  
la imagen que ofrecían los  medios de 
comunicación o algunos teólogos no 
se correspondía en absoluto con la rea-
lidad.  En realidad era un hombre, muy 
cercano. Incluso teólogos que había 
llamado a la Congregación para dialo-
gar sobre sus enseñanzas se queda-
ban admirados del trato recibido. Re-
cuerdo a un teólogo español, no diré 
el nombre, que fue citado por algunos 
problemas en sus escritos y después 
de hablar con el cardenal Ratzinger, 
me dijo : «Qué amabilidad, qué dulzu-
ra y qué pensamiento tan claro. Dice 
las verdades sin ofender, ni reñirte, 

sino todo lo contrario, me he sentido 
acogido como creyente en la Iglesia». 
—Él mismo contaba que antes del 
cónclave en que fue elegido rezó a 
Dios para no ser Papa. ¿Es otra mues-
tra de esa humildad? 
—La referencia que hizo de sí mismo 
en las primeras palabras de su ponti-
ficado le definen totalmente: «Un hu-
milde trabajador de la viña del Señor». 
Es el mejor perfil que se puede hacer 
de él. Y lo dejó claro cuando dijo que 
no tenía un programa propio, sino que 
asumía el programa que Dios tiene 
para la Iglesia. No he conocido a un 
hombre más sabio, más inteligente 
que él y sin embargo más humilde.  
—¿Cuál es la gran aportación de su 
pontificado? 

—Es todo. Hay unidad en todas sus ac-
ciones. Por ejemplo, en la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Colonia le dijo 
a los jóvenes que la eucaristía es la «fi-
sión nuclear acaecida en los más ínti-
mo de nuestro ser». Significa que la 
eucaristía es el centro de todo, porque 
es Dios que es amor y se revela en Je-
sucristo.  
—El valiente gesto de su renuncia es 
también un signo de esa humildad, 
de reconocer que ya no tenía fuerzas 
para seguir al frente. 
—Pero también dijo algo muy impor-
tante, que se está olvidando, que es 
Dios quien lleva la Iglesia. Con su re-
nuncia la dejó en manos de Dios. Y por 
eso se retiró a un monasterio de vida 
contemplativa. En la última visita que 
le hice me recordó que hay que poner 
a Dios por encima de todo porque así 
la Iglesia transparenta el cielo a toda 
la humanidad. 
—¿Cómo ha sido este tiempo de con-
vivencia entre dos Papas, uno en ac-
tivo y otro emérito? 
—Ha habido una relación espléndida 
por ambas partes. Francisco ha con-
tinuado completamente la trayecto-
ria de Benedicto XVI. Pongo un ejem-
plo que me contó directamente el Papa 

∑ El cardenal español, colaborador de 
Benedicto XVI, le define como una 
persona «de la verdad», que supo poner 
«a Dios y al Evangelio en el centro»

«No he conocido a un hombre 
más inteligente y sabio,  
y a la vez, tan humilde»
Antonio Cañizares Llovera 
Cardenal, arzobispo emérito de Valencia 

Antonio Cañizares saluda 
efusivamente al Papa 
Benedicto XVI en la 
ceremonia en que fue creado 
cardenal  // EPA

En la muerte de Benedicto XVI  // Sus lecciones

ANTIGÜEDADES
COMPROMUEBLES

Pinturas, espejos, relojes, monedas,
joyería...Vacío pisos. Visito pueblos.
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Reconocimiento
Pertenecemos a la misma
generación, con pocos años de
diferencia, suficientes para
haber vivido en nuestra juven-
tud experiencias distintas.
Hablo de los antifranquistas
que luchaban por las liberta-
des. Muchos fueron torturados
por tipos siniestros como Billy
el Niño. A ellos y a luchadores
de generaciones anteriores
debemos la recuperación de la
democracia. Es también obra
de su lucha la retirada, aunque
tardía, de las funestas condeco-
raciones a personajes indecen-
tes como el mencionado sica-
rio. Nunca agradeceremos
suficiente vuestra lucha digna
e imprescindible.

Javier Gimeno Perelló
Madrid

Cuando el mundo
tocó fondo
Según la ONU, en 2022 he-
mos alcanzado el nefasto
récord de 100 millones de
refugiados en el mundo. Ha
sido determinante la vil gue-
rra de Putin contra Ucrania,
pero no olvidemos que millo-
nes de personas más tienen
que huir de otros países como
Siria, Afganistán, Congo, Vene-
zuela y otros muchos, o des-
plazarse a otro lugar dentro
de los mismos por calamida-
des que un desalmado ser
humano provoca contra sus
propios congéneres y semejan-

tes. 2022 quedará tristemente
como el año en el que el mun-
do tocó fondo. Luchemos entre
todos, no solo con buenos
propósitos, por un 2023 más
digno y realmente humano.

Francisco José Eguibar
Padrón
Madrid

Apagar la tele
Han pasado un par de años
desde que me rebelé por
primera vez contra el incesan-
te ruido de las televisiones.
¿Llamo a mi abuela? Se escu-
cha de fondo. ¿Visito a mis
padres? Se entrecruzan las
conversaciones, presenciales
y telemáticas. ¿Intento leer en
un bar? Los chillidos de la
tertulia de turno se superpo-
nen a las páginas de mi libro.
No entiendo por qué el conte-
nido televisivo ha de decorar
todos y cada uno de los mo-
mentos que vivimos. Disfrute-
mos de la compañía, o del
silencio. ¡Que alguien apague
la maldita televisión!

Jaime Vázquez García
A Coruña

La agresividad del discurso de Año Nue-
vo de Vladímir Putin destiñó impoten-
cia y desesperación frente a las crecien-
tes dificultades rusas para mantener la

ofensiva contra Ucrania, con tropas desanima-
das y sin ninguna conquista significativa. Las
oleadas de misiles que cayeron en los últimos
días sobre Kiev, Jersón y otras ciudades ucranias
seguirán con el fin de someter indiscriminada-
mente a la población. La destrucción de las con-
diciones de supervivencia en la mayor parte del
país son el objetivo prioritario de un jefe político
ruso cuya estrategia ha dejado de tener objetivos
militares desde hace mucho tiempo: las prime-
ras semanas de este nuevo año no van a traer
nada nuevo para Ucrania, y tampoco piedad con
unpaís que Putin sigue considerando parte natu-
ral de su propia nación, lo quiera o no la ciudada-
nía ucrania. Las expectativas de alto el fuego o
de paz negociada han ido volatilizándose a cada
nuevo intento y nada hace pensar que puedan
regresar al primer plano mientras la devasta-
ción metódica siga siendo la estrategia de Putin.
El castigo infligido a Jersón recientemente nace
de la venganza por la expulsión de las tropas
rusas, sin que tenga posibilidad real de recupe-
rarla, en una política de tierra quemada con vi-
sos de crímenes de guerra. El desequilibrio de
motivación entre unas y otras tropas sigue pesan-
do en el campo de batalla: mientras unos defien-
den su país de una invasión, los otros la ejecutan
sin saber demasiado bien por qué. El discurso de
Putin de AñoNuevo invirtió de nuevo la realidad
para aparecer como víctima de un ataque de
Occidente contra él, con Ucrania como instru-
mento, pero difícilmente podrá lograr el objetivo
de alentar a sus tropas, pese a que acaban de
recibir la gracia, tanto los soldados como sus
familias directas, de suspender sus obligaciones
fiscales con Hacienda.

Los paquetes de sanciones internacionales
contra Rusia surten su efecto de forma lenta
mientras la defensa antiaérea se ha visto reforza-
da con el apoyo de las baterías antimisiles Pa-

triot comprometidas por Joe Biden. Pero nada
de eso tendrá sentido si la misma ciudadanía
occidental olvida la causa moral y política del
respaldo al país agredido en la frontera este de
Europa. Los sacrificios de la población forman
parte de la moderna guerra híbrida y los gober-
nantes europeos no pueden eludir la pedagogía
necesaria para fortalecer esa resistencia sin de-
jar a la vez de explorar cualquier vía de negocia-
ción de paz, incluida la que pueda proceder de
países con buenas relaciones con la Rusia de
Putin, como China o Turquía. El escenario de
futuro no puede pasar por un mundo repartido
de nuevo en bloques herméticos y enfrentados,
como si regresase una segunda Guerra Fría en
pleno siglo XXI. Los países occidentales están
obligados a caminar entre el deber de proteger a
sus sociedades y la necesidad de contar con Chi-
na y la misma Rusia como actores económicos
indispensables.

El riesgo interno más grave en la UE para el
nuevo año es el descontento social: el coste de la
energía y la elevada inflación dañan de forma
muy directa la vida cotidiana de la población
como efecto derivado de la guerra. El abono de
los nacionalpopulismos suele tener origen inno-
ble en las emociones primarias y las falsas solu-
ciones. Instrumentalizar el malestar social ha
sido un recurso clásico que la UE debe saber
neutralizar y combatir para no poner en riesgo
su propia estabilidad y, con ella, la determina-
ción de los Estados en apoyo aUcrania y la defen-
sa de su derecho a seguir existiendo como na-
ción independiente. Si la inflación sigue minan-
do el poder adquisitivo de la población, sería
posible incluso habilitar un nuevo instrumento
similar a los Next Generation, o prorrogarlos. La
tarea más ardua del nuevo año será razonar y
defender el precio material que las sociedades
occidentales van a seguir pagando mientras
Putin no desista de sus pretensiones neoimperia-
les de anexión de territorio ucranio sin otra cau-
sa que su voluntad de restituir a Rusia la grande-
za perdida tras la disolución de la URSS.

J oseph Ratzinger pasará a la historia co-
mo el Papa que renunció al pontificado.
Y esto será así, en buena medida, por-
que no fue capaz de pasar a la historia

con la misión que él mismo se había encomen-
dado cuando en 2005, ante los cardenales de
todo el mundo llegados a Roma para enterrar a
Juan Pablo II y elegir a su sucesor, exclamó:
“¡Tanta suciedad en nuestra Iglesia!”. El carde-
nal Ratzinger era, en ese momento, una figura
intelectual de primer nivel, con una formación
apabullante en teología, y la persona que con
más autoridad podía sostener una acusación y
un lamento tan grave. Era desde 1981 el prefec-
to de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
dedicada a vigilar la pureza de la religión católi-
ca y la rectitud de sus obras, y donde impuso
con beligerancia sus criterios hondamente con-
servadores frente a la teología de la liberación,
hasta expulsar de la Iglesia a Leonardo Boff, o
contra los movimientos laicos de signo progre-
sista.

El Vaticano parecía dispuesto a acabar con
“el silencio cómplice” en torno a la pederastia
en la Iglesia y con aquella consigna de Juan
Pablo II para que los trapos sucios se lavasen

en casa. Por primera vez, los superiores de una
treintena de órdenes religiosas y los represen-
tantes de 110 conferencias episcopales escucha-
ron en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma, en febrero de 2012, la voz de las vícti-
mas contando las atrocidades sufridas. Lo que
sucedió después ya se sabe: prácticamente na-
da. Los príncipes de la Iglesia siguieron deso-
yendo de forma sistemática las denuncias de
abusos que llegaban a sus diócesis, les quita-
ban importancia, las atribuían a intereses ocul-
tos o al sensacionalismo de la prensa, y cuando
no quedaba más remedio, como en el caso de
Estados Unidos, las tapaban bajo montañas de
dinero. Ratzinger, teólogo de prestigio y hom-
bre de gran cultura, se fue dando cuenta de
que el poder del Papa no era suficiente para
enderezar a la jerarquía eclesiástica, y tampo-
co para limpiar otro de los grandes focos de
inmundicia: el banco del Vaticano. En su ha-
ber, además del intento por poner coto a los
abusos, está el de no haberse convertido tras
su renuncia en un incordio para su sucesor, el
papa Francisco. Más que de la enfermedad o la
vejez, Benedicto XVI fue víctima (tardía) del
propio Vaticano.

El compañero de Pelé en el San-
tos, Pepe, no era hijo de emi-
grantes sevillanos como se de-
cía en el texto Aquel verano de
1959, publicado el pasado día
30, sino de emigrantes gallegos.

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más
de 100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apelli-
dos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el
derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre
estas colaboraciones. CartasDirectora@elpais.es

Solo personas

Nunca he salido del armario porque no lo he necesitado para
refugiarme del dedo acusador de los doctores de la moral al
ser una persona hetero. Vivo acorde al “canon” de los tribu-
nos de la “corrección biológica”. Sin embargo, una parte de
mis conciudadanos o bien viven en el armario para esconder
sus afectos, o bien dan el paso, valiente, y salen de tan lúgu-
bre lugar y exponen —y se exponen— ante el mundo su homo-
sexualidad. ¿Por qué unas personas, libres e iguales en digni-
dad y derechos, tienen que vivir bajo la coacción hetero-so-
cial? Educación, prejuicio, empatía e idelogía recalcitrante
forman parte de la ecuación homófoba. Mucho camino se ha
recorrido en España en el tortuoso devenir del colectivo gay;
aún queda mucho por andar. Todos tenemos derecho a vivir
sin ser juzgados y condenados en juicio sumarísimo sobre
cómo y a quién amamos. Cuando la infausta expresión “salir
del armario” desaparezca de nuestro acervo lingüístico podre-
mos gritar al fin ¡libres e iguales!

F. Javier Santos Pérez. Santiago de Compostela

MIQUEL BARCELÓ

Los fracasos de Ratzinger
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Temible posibilidad
La extrema derecha ha sortea-
do los obstáculos para conver-
tirse de facto en una opción
democráticamente posible en
numerosos países. Sus discur-
sos han calado en una sociedad
cada vez más exhausta debido
a las políticas que no parecen
mejorar la vida de los ciudada-
nos. Pero el hecho cierto es
que la crisis actual del sistema
de gobierno tradicional se
inscribe en una crisis global en
un mundo cada vez más com-
plejo y problemático. La extre-
ma derecha apela a una dife-
renciación entre un nosotros y
los otros: se forma parte de
una comunidad orgánica o se
está excluido. Así fue en los
regímenes fascistas del siglo
XX; así parece también que lo
será en los de hoy.

Glòria Barrachina Ferrús
Sant Cugat del Vallès

(Barcelona)

Un cuento de Disney
Desde que tengo uso de ra-
zón, mi plan, y ahora sé que
el de muchos jóvenes adultos,
era estudiar, ejercer algún
empleo mal pagado durante
un tiempo para coger expe-
riencia, pero luego conseguir
uno mejor, ahorrar, independi-
zarme y, eventualmente, te-
ner alguna propiedad o disfru-
tar del dinero ahorrado o
quizás tener hijos. A estas
alturas casi parece un cuento
de Disney. Muchas veces me
pregunto cómo se hacía an-

tes... aunque la pregunta
quizás sea cómo se está ha-
ciendo de mal ahora para que
todo esto nos resulte tan
lejano. Estancados en el se-
gundo paso, esa vida parece
inalcanzable porque saltamos
de prácticas sin remunerar a
trabajos con sueldos bajos e
irregulares con los que tene-
mos que pagar una vida que
no nos podemos permitir.

Rosa Oroya Villalta
Bilbao

Argumento falso
Entre los falsos argumentos
que se esgrimen para intentar
justificar las bajadas de im-
puestos se encuentra el de
que el dinero está mejor en
los bolsillos de los ciudada-
nos, pues esto les permite
gastar más y de este modo se
reactiva la actividad económi-
ca. Lo que no se dice es que
lo recaudado se destina, en
gran parte, a retribuir a médi-
cos, enfermeras, maestros,
policías y guardias civiles,
guardas forestales y a crear
nuevos puestos o a mejorar
sus condiciones laborales. Es
decir, se trata de un dinero
que va a salir de algunos
bolsillos para ir a otros, nue-
vos o más desfavorecidos,
pero que también consumen.
Que no se preocupen, por
tanto: la actividad económica
va a continuar, pero más
equilibrada.

Armando Alfonso López
Santa Cruz de Tenerife

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más
de 100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apelli-
dos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el

Inaceptable desdén

Al hilo del menosprecio con el que los dirigentes de la Federa-
ción Española de fútbol tratan a las jugadoras de la selección
nacional, comparto mi experiencia con el club de fútbol de mi
localidad, Colmenar Viejo. El pasado junio, les propuse for-
mar un equipo de veteranas. La idea les gustó mientras yo
reuniese a las jugadoras, cosa que conseguí, cumpliendo mi
parte del trato. Por parte del club aún no ha habido respuesta
y no la voy a esperar más, porque la falta de respeto hacia las
futbolistas está instalada en los dirigentes arcaicos, que no se
enteran de que el fútbol femenino trae nuevos valores muy
alejados de sus juegos de poder. Al igual que las 15 internacio-
nales, las veteranas de mi pueblo nos quedaremos sin jugar.
Aunque al menos a nosotras no nos obligan a pedir perdón y
asumir el “error” de ser mujeres, mayores de 30 y querer
jugar al fútbol.

Aurora Bellido Duque. Colmenar Viejo (Madrid)

MIQUEL BARCELÓ

CARTAS A LA DIRECTORA

Sin Año Nuevo en Ucrania
Las oleadas de misiles contra la población civil mantienen

incólume la estrategia de destrucción de Putin
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Joseph Ratzinger, cuyo falleci-
miento anunció el Vaticano el sá-
bado poco después de las 10.30,
tenía 95 años y llevaba años apa-
gándose, como advirtió en una
carta pública en 2016. Pero Bene-
dicto XVI, el Pontífice que acome-
tió la mayor revolución formal de
la Iglesia en la eramoderna, ya se
había ido una vez. El primer papa
emérito de la historiamoderna vi-
vía desde 2013 en el convento de
monjas Mater Ecclesiae, a esca-
sos centenares de metros del pa-
paFrancisco. Ambos vestían prác-
ticamente igual y ostentaron el
mismo título, pero él lo hacía reti-
rado de la vida pública, en silen-
cio. Así lo había prometido el 11
de febrero de 2013, al dar el paso
a un lado más trascendente que
se recuerda en la historia de la
Santa Sede (habían pasado siete
siglos desde la última decisión pa-
recida). Una revuelta cultural y
teológica, pese a su merecida fa-
ma de conservador, que confor-
mará su gran legado a la historia
de la Iglesia y marcará la manera
en que los papas deberán conce-
bir ya sus pontificados.

El pontificado de Benedicto
XVI duró solo ocho años. Menos
incluso que su tiempo como emé-
rito (casi 10). Pero fuemuchomás
convulso de lo que nunca hubiera
imaginado cuando elEspíritu San-
to —y un nutrido grupo de carde-
nales— le colocaron en la silla de
San Pedro. Comenzó con fuerza y
terminó muy debilitado y acorra-
lado por los escándalos del caso
Vatileaks, cuando se descubrió
que su propio mayordomo robó y
vendió documentos privados.
“Las aguas bajaban agitadas, el
viento soplaba en contra y Dios
parecía dormido”, advirtió él mis-
mo en su despedida acudiendo al
Evangelio. Joseph Ratzinger
(Marktl am Inn, 1927-Ciudad del
Vaticano 2022) afrontó la última

etapa de su vida con absoluta dis-
creción. Sus fuerzas habían men-
guado y llevaba tiempo preparán-
dose para estemomento. El ejem-
plo de su predecesor, Juan Pablo
II, languideciendo en el cargo, for-
jó a fuego su decisión. Él mismo
advirtió en una carta en Il Corrie-
re de la Sera de su situación. “En
el lento debilitamiento demi fuer-
za física, interiormente estoy en
peregrinación hacia la Casa”.

Hasta hace poco más de un
año, continuaba en ese discreto
tránsito saliendo a pasear con
su secretario personal y mano
derecha, Georg Gänswein, por
los alrededores del monasterio
Mater Ecclesiae, escondido en
los jardines vaticanos. Ratzin-
ger leía libros, contestaba cartas
y, cuando lasmanos no le traicio-
naban todavía, se sentaba al pia-
no a tocar algunas piezas. Sus
últimos días los pasó en silencio,
encerrado con Gänswein y cua-
tro monjas de Comunión y Libe-
ración. Una tranquilidad que
contrasta con los convulsos últi-
mos días que sacudieron dramá-
ticamente su pontificado, sumie-
ron al Vaticano en una de sus
mayores crisis y condujeron a
los cardenales a elegir a un suce-
sor que pusiera patas arriba la
Santa Sede y la Iglesia entera.

Pero Ratzinger, que vivió una

extraña evolución teológica que
le llevó de una moderna postura,
como firmar contra el celibato
obligatorio y criticar la encíclica
que condenaba la píldora anticon-
ceptiva, a convertirse en un inqui-
sidor de teólogos, dio la sensación
siempre de ser un incomprendi-
do. Cuando el 19 de abril de 2005
fue elegido papa con 78 años, re-
cuerda el historiador de la Iglesia
Giovanni Maria Vian, muchos se
sorprendieron. Durante sus 26
años de papado, Juan Pablo II ha-
bía nombrado a 113 de los carde-
nales elegibles. Pero la divina pro-
videncia dictaminó que la silla de
Pedro debía ser para uno de los
otros dos, los únicos creados por
Pablo VI. El nuevo papa era ale-
mán —el primero de la historia y
el segundo no italiano desde el si-
glo XVI— y tenía fama de conser-
vador. También de ser un extraor-
dinario teólogo, pero algo rígido y
ortodoxo.Dehecho, había sidodu-
rante 23 años el jefe de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe,
antes conocida como Santo Oficio
de la Inquisición. Unperfil perfec-
to para un Papa de transición, no
el de un Pontífice que trató sin
éxito de introducir cambios que
jamás fueron aceptados.

Benedicto XVI se encontró en
el último tramo de su gobierno
acosado por los escándalos de pe-
derastia y una incesante cascada
de indiscreciones que emanaban
del caso Vatileaks —propiciadas
por la dolorosa traición de Paolo
Gabriele, su mayordomo perso-
nal—. “Un pastor rodeado por lo-
bos”, le definió el siempre conteni-
do L’Osservatore Romano. Agota-
do desde hacía meses, Ratzinger
tomó de forma silenciosa la deci-
sión más mundana que nadie po-
día imaginar. “Mimomento había
pasado, di todo lo que podía dar”,
reveló a Peter Seewald en las
charlas que dieron pie en 2016 al
libro Últimas conversaciones.

Dejó escritas decenas de obras
de extraordinario valor teológico
y metafísico. Eso permanecerá.
Porque su silencio se impondrá
también sobre los diarios con re-
flexiones personales que ha escri-
to durante estos años de retiro y
que, según contó, pediría destruir
antes de su muerte y con los que
podrían perderse algunas de las
claves de su renuncia.

Un paso inesperado
El paso a un lado de Ratzinger en
2013 fue del todo inesperado. El
11 de febrero, ante un grupo de
cardenales, comunicó su decisión
en latín. No hay duda de que el
reloj biográfico tuvo su peso. Rat-
zinger había asistido al penoso de-
clive de Juan Pablo II, sin fuerzas
ya en sus últimos días para resis-
tir las presiones internas y losma-
nejos de un importante sector de
la curia. El temor a convertirse en
un muñeco en medio de la tor-
menta le empujó a tomar una ini-
ciativa sin precedentes moder-
nos. Pero la renuncia, que apenas
conocían cuatro personas, se fra-
guó en agosto de 2012.

Más allá del agotamiento físi-
co evidente, se apuntó entonces a
innegables presiones internas, de
“cuervos” acechando y de un cier-
to acorralamiento. El padre Fede-
rico Lombardi, presidente de la
Fundación Vaticana Joseph Rat-
zinger y portavoz del Vaticano du-
rante el papado de Benedicto XVI
y parte del de Francisco, rechaza-
ba de plano esa idea en la última
conversación que tuvo con este
periódico. “Lo de las presiones no
tiene ningún fundamento. Tomó
libremente la decisión, delante de
Dios, pero con consideraciones
muy evidentes y razonables. Se
sentía cansado para hacer viajes,
celebraciones, audiencias. Fue
una decisión del todo razonable, y
el tiempono hacemás que confir-
marlo”, insistía Lombardi.

La coexistencia de ambos pa-
pas fue motivo de leyendas y has-
ta de fantasiosas películas que
edulcoraron la realidad. Nunca
antes dos papas habían convivido
a tan pocos metros. Y su perfil,
además, era antagónico: uno culti-
vaba una compleja retórica teoló-
gica, el otro se expresa como lo
haría un cura de barrio. Sus figu-
ras se convirtieron en bandos que
alimentaron los sectores progre-
sistas y tradicionalistas de la Igle-
sia para librar una violentísima
guerra cultural. Pero ambos pa-
pas evitaron cualquier conflicto.

Los puntos negros del legado
deBenedictoXVI quedaronnítida-
mente expuestos con su renun-
cia. La galopante corrupción de
su entorno, la falta de atención a
las cuestiones sociales o la inefi-
caz lucha contra la pederastia, pe-
se aque fue unprecursor legislan-
do contra esta lacra, le empuja-
ron a tomar la decisión. Y aprime-
ra vista, podría parecer que Bene-
dicto XVI fue un papa de transi-
ción entre un coloso como Juan
Pablo II y la revolución social de
Francisco.

Pero su legado, el de un papa
que pudo irse dos veces, obligará
a cualquier Pontífice a plantearse
los límites de su poder y la caduci-
dad de su mandato. También le
sucederá al propio Bergoglio, que
aseguró a su llegada que tomaba
buena nota de aquel gesto y que,
ahora, sin otro papa a su lado, se-
rá libre de abrir el camino más
adecuado.

Joseph Ratzinger fue el primer
Pontífice de la era moderna

en renunciar a su cargo, asediado por
una de las peores crisis de la Iglesia

El Papa que
se fue dos veces

LA MUERTE DE BENEDICTO XVI

DANIEL VERDÚ, Roma

Benedicto XVI, en la plaza de San Pedro del Vaticano, en septiembre de 2008. / ALESSANDRA BENEDETTI (GETTY)

Vivía desde 2013 en
el convento de Mater
Ecclesiae, retirado
y en silencio

Tenía fama de
extraordinario
teólogo, pero algo
rígido y ortodoxo

Los escándalos de
pederastia y el ‘caso
Vatileaks’ marcaron
el final de su papado
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Una mujer reza con un rosario por el pontífi ce fallecido en la Plaza de San Pedro de Roma

EFE/EPA

L
la Plaza de San Pedro 
y la Via della Conci-
liazione  ya han sido 
adaptadas para aco-

ger la extraordinaria afl uencia 
de fi eles que van a querer ren-
dir homenaje, a partir de esta 
mañana y hasta el próximo 
miércoles, al Papa emérito. Se 
han instalado toda una serie 
de vallas para canalizar a la 
multitud que desde las nueve  
de la mañana hasta las siete de 
la tarde de hoy podrán acceder 
a la Basílica de San Pedro.

Antes de esa hora, y de forma 
privada, los restos mortales de 
Joseph Ratzinger revestidos 
con los paramentos litúrgicos 
serán trasladados desde la ca-
pilla del Monasterio Mater 
Ecclesiae, donde han sido ve-
nerados por los miembros de 
la llamada «familia pontifi cia», 
al máximo templo de la cris-
tiandad.

Las cifras que se barajan son 
imponentes: se estima que ya 
hoy lunes pueden ser 35.000 
las personas que se pongan en 
fi la y se sometan a los severos 
controles de seguridad; la ma-
yoría de ellos serán romanos o 
italianos, pero ya hemos podi-
do comprobar que no es pre-
cisamente pequeño el porcen-
taje de los que han llegado a 
Roma con el único objetivo de 
dar un último adiós a un Papa 
más amado de lo que se supo-
nía. La Gendarmería y los «Ca-
rabinieri» adelantan la hipóte-
sis de que el jueves 5 de enero, 
día en que se celebrará el fune-
ral en la Plaza de San Pedro, la 
multitud podrá superar la cifra 
de 60.000 presencias.

Son datos por ahora hipoté-
ticos, pero que revelan desde 
ya una realidad incontestable: 
Benedicto XVI, desde su sen-
cillez y sin pretender nunca ser 
un Papa «popular» (como lo 
fue su predecesor Juan Pablo 
II), ha entrado en el corazón de 
muchos católicos, pero no 
solo, porque otros cristianos, 
judíos e incluso musulmanes 
han manifestado su dolor y 
tristeza por su desaparición 
que han privado al mundo de 
una fi gura singular que entra 
por derecho propio en los ana-
les de la historia.

¿Un Papa 
popular?

Opinión

Antonio Pelayo
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hi ha precedents de funeral d’un pa-
pa emèrit–, la vestimenta amb què 
serà enterrat. El cos sense vida de 
Joseph Ratzinger porta el mantell 
vermell, color de dol papal, sobre la 
túnica blanca que també forma part 
de la indumentària pontifícia, i so-
bre el cap la mitra. 

A les mans hi té un rosari, però no 
l’anell del Pescador, que representa 
simbòlicament el poder papal i que 
acostuma a passar d’un papa al se-
güent, destruint-lo per fer servir l’or 
en la forja d’un nou anell, que por-
ta sempre la imatge de sant Pere 
pescador. Amb la renúncia de Benet 
XVI el 2013 va tenir lloc un fet inu-
sual: l’anell no es va destruir sinó 
que simplement es va marcar amb 
una creu per no ser utilitzat de nou, 
i el papa Francesc va optar per for-
jar un nou anell papal amb un mate-
rial menys sumptuós, la plata dau-
rada, com a símbol d’un papat més 

auster i senzill. L’anell de Benet 
XVI, però, no serà enterrat amb ell. 

Avui el cadàver del papa emèrit 
serà traslladat a la basílica de Sant 
Pere, on la seva capella ardent serà 
oberta al públic perquè se’n puguin 
acomiadar des de les 9 del matí fins 
a les 7 del vespre. Els dos dies se-
güents encara s’ampliarà l’horari, 
de les 7 del matí a les 7 del vespre. I 
finalment dijous, a les 9.30 del ma-
tí, començarà el funeral solemne, 
presidit per Francesc. 

El Vaticà no tenia protocol 
El ritu funerari havia aixecat expec-
tació perquè el Vaticà no té cap pro-
tocol per a la mort d’un papa emèrit, 
una figura de la qual no hi ha prece-
dents en l’era moderna. L’últim pa-
pa que va renunciar al càrrec –en 
aquell cas sembla que va ser forçat– 
va ser Gregori XII al segle XV. De 
fet, serà la primera vegada que un 
papa en actiu presideix el sepeli del 
seu predecessor. En els primers de-
talls que van transcendir ahir sobre 
les exèquies, el Vaticà va explicar 
que el cos de Benet XVI no serà por-
tat en processó per la plaça com es 
va fer amb Joan Pau II. El portaveu 
del Vaticà, Matteo Bruni, va expli-
car que el papa emèrit serà enter-
rat a la cripta sota la basílica de Sant 
Pere, on reposen més de 90 pontí-
fexs. Però Bruni no va aclarir si se 
seguirà la tradició dels funerals pa-
pals pel que fa als fèretres, que acos-
tumen a ser triples: un de xiprer for-
rat de vellut carmesí, encaixat en un 
altre de plom de quatre mil·límetres 

Milers de persones 
acomiadaran el papa 

Benet XVI
El Vaticà vol un funeral senzill i auster, i els caps d’estat  

i líders polítics que hi vulguin assistir ho faran a títol personal

Mor Benet XVI, el papa que  
va deixar les regnes del Vaticà

perquè va preferir deixar anar les 
regnes de la Santa Seu a continuar 
dalt d’un cavall desbocat que ell sa-
bia que no podia dominar.  

Benet XVI va arribar al Vaticà el 
19 d’abril del 2005 després de la 
mort de l’emblemàtic Karol Wojty-
la i va ser escollit pontífex en la ter-
cera votació. De fet, Ratzinger va ser 
qui va oficiar la missa del funeral per 
Joan Pau II. El 2002 havia estat no-
menat degà del col·legi cardenalici, 
i per això va haver de presidir aque-
lla eucaristia el 2005. 

Nascut a la localitat bavaresa de 
Markt am Inn el 16 d’abril del 1927, 
va participar en la Segona Guerra 
Mundial en els serveis antiaeris ale-

El 2010 el papa Benet XVI va consagrar el temple de 
la Sagrada Família de Barcelona. ANDRES BALLESTEROS / EFE

de gruix, alhora encaixat dins d’un 
altre de fusta d’om. Es desconeix 
també si es decretarà el període de 
dol de nou dies a l’Església que tam-
bé acostuma a ser preceptiu quan 
mor un papa. 

A la cripta de Joan Pau II 
El 2020, el biògraf autoritzat de Be-
net, Peter Seewald, va ser citat dient 
al diari bavarès Passauer Neue Pres-
se que el papa emèrit havia preparat 

A partir d’avui milers de persones 
donaran l’últim adeu al papa Benet 
XVI, que va liderar l’Església catòli-
ca entre el 2005 i el 2013. El papa 
emèrit va morir dissabte a les 9.35 
del matí als 95 anys, i serà enterrat 
el dijous dia 5 de gener, després d’un 
funeral presidit, per primera vega-
da a la història, per un papa en actiu, 
el seu successor, Francesc. Entre 
avui i dijous, el cos de Benet XVI se-
rà exposat a la basílica de Sant Pe-
re perquè els fidels hi puguin pre-
sentar els seus respectes. El Vaticà 
va anunciar ahir que el funeral se-
rà solemne però senzill i sobri, com 
era desig del difunt pontífex, i per 
això no es convidaran tots els caps 
d’estat del món, com s’acostuma a 
fer en els funerals papals. S’ha con-
vidat només oficialment els caps 
d’estat d’Itàlia i d’Alemanya, país 
d’origen del papa emèrit, i la resta 
de líders polítics hi poden assistir 
si volen a títol personal. 

Ahir es van fer públiques les pri-
meres imatges de les despulles del 
papa emèrit, instal·lades provisio-
nalment en una sala del monestir 
Mater Ecclesiae, el lloc on residia 
retirat des de la seva històrica re-
núncia al papat l’any 2013, i on va 
morir dissabte. Darrere seu, un ar-
bre de Nadal i un pessebre. Amb la 
imatge va quedar revelada una de 
les moltes incògnites del protocol a 
seguir en els pròxims dies –ja que no 

BARCELONA
SÒNIA SÁNCHEZ

MOR EL PAPA EMÈRIT

Benet XVI va morir dissabte al ma-
tí al convent de Mater Ecclesiae, al 
Vaticà, on vivia apartat des de la se-
va renúncia. Tenia 95 anys i feia 
temps que estava molt feble. Gaire-
bé no caminava i parlava amb un fil 
de veu. Joseph Ratzinger passarà 
a la història per ser l’únic papa que 
no va voler ser papa, obrint un nou 
capítol a l’Església catòlica al re-
nunciar al seu pontificat. Va dimi-
tir, un fet que no havia passat mai al 
Vaticà en els últims 700 anys. Pre-
cisament per això serà recordat: 

BARCELONA
MÒNICA BERNABÉ

El cos de Joseph 
Ratzinger, ahir 
al monestir  
Mater 
Ecclesiae, on 
residia, amb un 
arbre de nadal i 
un pessebre. 
VATICÀ

manys que protegien una fàbrica de 
motors d’aviació de la BMW. Aques-
ta vinculació amb el nazisme li va ju-
gar una mala passada després, quan 
es va convertir en el papa número 
265 de l’Església catòlica i el sisè 
alemany des de Víctor II: algunes 
veus van criticar aquesta xacra en el 
seu passat, que Ratzinger va justi-
ficar per les circumstàncies històri-
ques del moment. 

Professor de teologia 
Després de la guerra, el jove Rat-
zinger va estudiar teologia i va ser 
ordenat sacerdot el 29 de juny del 
1951. Inicialment va optar per la 
docència com a professor de teolo-

Joseph Ratzinger en una imatge 
del 1965. REUTERS
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Opinió

C
ada cop es parla més del canvi 
climàtic, però continuem recla-
mant grans obres públiques, no 
sempre necessàries, oblidant, 

entre altres qüestions, que la fabricació 
d’acer i formigó genera una gran quantitat 
de CO₂. En alguns casos es demana en-
derrocar infraestructures que encara po-
dien tenir una vida útil de dècades per 
substituir-les per altres, com si fóssim 
nou-rics als qui, a part de contaminar 
molt, no els ve d’uns quants milions d’eu-
ros. 

Un exemple és la marquesina entre les 
estacions del tren a Girona. Segurament 
força gent no recorda que els dos edificis 
estaven connectats des de 2013 per un 
passadís totalment tancat, que es va en-
derrocar l’any 2017 a petició de l’Ajunta-
ment, per pressions de l’Associació de Ve-
ïns del barri. Era una connexió tancada i 

climatitzada, construïda i pagada per Adif, 
que feia que tot fos en la pràctica una ma-
teixa estació. És cert que tallava el pas en 
aquell punt del Parc Central, però la solu-
ció podria haver estat tan senzilla com po-
sar unes portes automàtiques a banda i 
banda del passadís, fos per entrar-hi o bé 
per travessar-lo d’una banda a l’altra. O, 
com a mal menor, suprimir els laterals i 
convertir-lo en una marquesina oberta. 
Ara bé, un cop enderrocat el passadís, 
amb un cost per l’Ajuntament de prop de 
300.000 euros, el que havia de ser la cons-
trucció immediata de la nova marquesina, 
també a càrrec del Consistori i amb un 
cost al voltant de 400.000 euros, s’ha anat 
eternitzant per renúncies dels adjudicata-
ris. Quan es faci no protegirà del fred, de la 
tramuntana forta ni de les tempestes més 
intenses, però tota l’operació acabarà cos-
tant als ciutadans gironins més de 700.000 

euros. 
Amb un cost infinitament superior ens 

podem referir a les propostes de soterra-
ment del tren convencional, que deixarien 
els 700.000 euros de la marquesina gaire-
bé en morralla. En aquest cas, per la gent 
de menys de 50 anys o que no havia viscut 
a Girona durant els anys setanta, és nor-
mal no conèixer la història del viaducte 
que travessa la ciutat. Fins a l’any 1973, els 
trens de la xarxa estatal creuaven la ciutat 
a nivell de carrer, com uns anys abans pas-
sava també amb els trenets d’Olot i de 
Sant Feliu de Guíxols. On ara hi ha el Parc 
Central i les places d’Espanya i Poeta Mar-
quina s’hi ubicaven les tres estacions, a 
més de la de mercaderies de Renfe. En al-
gun punt hi havia fins a deu vies en pa-
ral·lel a nivell de terra, que teòricament 
estaven prohibides creuar. Els vianants i 
vehicles només podien travessar pels pas-
sos a nivell del carrer Ferran Puig, el carrer 
Santa Eugènia o la carretera de Santa Co-
loma, prop de l’antiga fàbrica Simon. Al 
carrer Bonastruc de Porta hi havia un 
enorme terraplè que arribava a uns cinc 
metres d’alçada quan s’acostava al pont de 
ferro de l’Onyar. Aquesta gran barrera de 
terra només es podia travessar per sota al 
C/ Figuerola i a l’Avinguda Ramon Folch. 
El viaducte, que es va inaugurar l’any 
1973, juntament amb el que llavors era 
una moderna estació, va ser una gran obra 
d’enginyeria per al seu temps i va suprimir 
la gran muralla que partia la ciutat en dos. 

És evident que el soterrament és la mi-

llor opció a llarg termini, però hem de te-
nir en compte l’enorme cost d’aquesta 
gran obra, que pot arribar a ser de 15 a 25 
milions d’euros per quilòmetre, sense 
comptar l’enderroc del viaducte actual. A 
més de tenir encara una vida útil de vàries 
dècades, el cost ecològic de gestionar els 
residus de l’actual infraestructura és eleva-
díssim. Tot això mentre encara avui la ma-
joria dels municipis de l’àrea metropolita-
na de Barcelona mantenen les vies a nivell 
de carrer, és a dir, sense túnels ni viaduc-
tes. 

Encara una tercera obra qüestionable 
és l’estació de l’AVE a l’aeroport. L’aerò-
drom gironí ha passat de rebre més de 5,5 
milions de passatgers l’any 2008, a baixar 
progressivament fins al voltant d’1,5 mili-
ons d’usuaris actualment, descens degut 
de diverses causes. A més, ara mateix a Es-
panya hi ha poques estacions d’alta velo-
citat tan properes com Girona i Figueres, 
que en aquest darrer cas segurament es 
pot justificar per la funció fronterera de les 
instal·lacions de Vilatenim. Però amb una 
altra aturada a l’aeroport és evident que 
els combois no tindran temps material per 
assolir l’alta velocitat pels que estan con-
cebuts. Per això segurament seria més ra-
onable pensar en un possible ramal de 
l’aeroport a la relativament propera esta-
ció de Riudellots, connectant amb la línia 
convencional, cosa que, a banda de Giro-
na, permetria també un bon enllaç amb 
Flaçà, Sils, Caldes o Maçanet, per exem-
ple.

Obres públiques 
innecessàries?

Jordi Córdoba 

H
a mort Joseph Ratzinger, el 
Papa Benet XVI, figura clau del 
catolicisme dels darrers 40 anys. 
Un home que combinava una 

intel·ligència extraordinària amb una gran 
senzillesa i humilitat personals. Qualitats 
que es manifesten en la seva obra teològica, 
molt profunda i alhora entenedora pels no 
iniciats. 

Un teòleg amic meu em va explicar com 
a principis de l’any 2005 Joseph Ratzinger li 
compartia en una carta el seu desig de tor-
nar a Baviera i gaudir de la tranquil·litat per 
resar, llegir, i dedicar-se de ple a escriure la 
seva obra sobre Jesús de Natzaret. Unes set-
manes més tard, Joseph Ratzinger era no-
menat Papa. Va assumir aquest darrer servei 
al cap de l’Església durant vuit anys, mentre 
va considerar honestament que les seves 
forces li permetien assumir tan alta respon-
sabilitat. 

Com a bisbe, Prefecte de la Congregació 
per a la doctrina de la Fe i Papa va defensar 
la integritat de la fe davant les heterodòxies i 

les modes culturals i ideològiques pròpies 
del temps que li va tocar viure. Com a pen-
sador va ser sempre un home obert a dialo-
gar públicament. Ho va fer amb pensadors 
agnòstics o ateus com Jürgen Habermas o 
Paolo Flores d’Arcais. 

En l’entorn poc propici de la postmoder-
nitat, Ratzinger ha reflexionat agudament 
sobre els grans temes que donen sentit a la 
vida humana: Déu, amor, veritat, llibertat, 
fe, raó. 

En una època on la raó ha quedat reduï-
da a la seva vessant tècnica i instrumental, i 
supeditada al subjectivisme de les emoci-
ons, ha estat el gran defensor de la raó amb 
majúscules, aquella que inclou les veritats 
de la metafísica, l’ètica i la fe. Ratzinger recu-
pera la raó capaç de proporcionar sentit més 
enllà dels mers fets, superant així, per exem-
ple, la visió d’un Jacques Monod que, ne-
gant valor a tota explicació no científica so-
bre l’origen del món, era incapaç d’explicar 
com l’atzar i la necessitat cega poden expli-
car tota la perfecció de l’univers que la cièn-

cia ens mostra. 
En el seu discurs a la universitat de Ratis-

bona de l’any 2006 reivindica el valor de la 
raó a la religió, recuperant les paraules de 
l’emperador bizantí Manuel II Paleòleg en 
un antic diàleg sobre el cristianisme i l’islam 
de l’any 1391: «no actuar segons la raó és 
contrari a la naturalesa de Déu», i «qui vol 
portar una altra persona a la fe necessita la 
capacitat de parlar bé i de raonar correcta-
ment, i no recórrer a la violència ni a les 
amenaces». 

A la missa pro eligendo pontifice d’abril de 
2005, afirmava: «Es va constituint una dicta-
dura del relativisme que no reconeix res 
com a definitiu i que deixa com a última me-
sura només el propi jo i els seus desitjos». La 
primera vegada que vam sentir a parlar de la 
«dictadura del relativisme» no acabàvem 
d’entendre el significat d’aquesta expressió 
paradoxal. Avui ja la comprenem perfecta-
ment. Quan la dictadura del relativisme do-
mina en les lleis, en les decisions dels nos-
tres governants, en l’actuació de les admi-
nistracions públiques, a l’escola, als mitjans 
de comunicació, en allò que avui s’anomena 
«cultura» i en l’entreteniment, són més per-
tinents que mai aquestes preguntes del 
Papa-filòsof: És una voluntat no raonable 
realment una voluntat lliure? És una llibertat 
no raonable realment llibertat? Són real-
ment un bé per a la persona? 

Un dels seus grans llegats és el Catecisme 
de l’Església catòlica. Joan Pau II li va enco-
manar coordinar l’elaboració d’aquesta obra 
que sintetitza vint segles de doctrina catòlica 
des de la perspectiva del Concili Vaticà II, i 
que ha de permetre transmetre una visió 
completa de la fe a les futures generacions. 

El seu pensament com a teòleg i la seva 
doctrina com a Papa han estat profètics i 

s’han mantingut a l’alçada dels desafia-
ments del nostre temps. Això li ha suposat 
patir l’animadversió del pensament política-
ment correcte, que primer l’ha intentat pre-
sentar com un tradicionalista intransigent. I, 
més darrerament, l’ha acusat d’inacció da-
vant la pederàstia, la qual cosa respon més 
al propòsit de deslegitimar la seva figura i el 
seu llegat, que no a la realitat. Com a prefec-
te de la Congregació per a la Doctrina de la 
Fe va combatre la pederàstia en el si de l’es-
glésia en l’últim període del pontificat de 
Joan Pau II. Després, com a Benet XVI, va 
dictar normes molt dures per erradicar-la, 
va reconèixer públicament i va demanar 
perdó repetidament a les víctimes pels casos 
de pederàstia comesos per sacerdots, la gran 
majoria ocorreguts feia diverses dècades. 

Segur que Benet XVI ha viscut també 
amb dolor la situació que viu aquests dar-
rers anys l’Església a Alemanya. Una crisi 
que els bisbes alemanys s’haurien pogut es-
talviar, primer, si en comptes d’apostar per 
una església adaptada a la ideologia de gè-
nere, haguessin entès l’anàlisi de Ratzinger 
del fet que la pederàstia, dins i fora l’església, 
no l’ha provocat una moral sexual «restricti-
va», sinó precisament el pansexualisme i la 
supressió de les normes morals que es gene-
ralitzen a partir del maig del 68. I segon, si 
haguessin entès i acceptat la visió que ex-
pressava el teòleg Joseph Ratzinger l’any 
1969 sobre el futur de l’Església com una co-
munitat molt més reduïda, a la qual s’acce-
deix per una decisió personal, i en la que es 
viu la fe de forma molt més intensa. I «que 
de les divisions i proves que avui li toca viure 
en sortirà una Església interioritzada i sim-
plificada, però amb una gran força que tor-
narà a atreure els éssers humans en un món 
plenament planificat i despersonalitzat».

El llegat perdurable 
de Joseph Ratzinger

@ros_arpa

Carles Ros i Arpa
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El pessebre pren vida a la parròquia de Sant Joan
Dins de l’octava de Nadal, en la festivitat de la Sagrada Família de Natzaret, la històrica parròquia de Sant 
Joan Baptista ha reviscut el Misteri del Nadal amb la quarta edició del Pessebre Vivent després del llarg 
parèntesi pandèmic. Dotze escenes evangèliques, des de l’anunci del naixement de sant Joan Baptista fins 
el Baptisme de Jesús, s’han distribuït als altars i capelles del temple seguint un recorregut cronològic.

Concert per l’emergència 
climàtica a les Borges Blanques
Aquest divendres, el Cor Eurídice va oferir el concert ‘Som Natura’, 
un manifest al voltant de l’emergència per la crisi climàtica. 
L’actuació va tenir lloc al Centre Cívic de les Borges Blanques, i va 
comptar amb l’assistència d’un centenar de persones. 

La Dona dels Nassos despedeix l’any
amb llaminadures al Palau d’Anglesola
La Dona dels Nassos, que diu que té tants nassos com dies de l’any, es va passejar aquest dissabte pels 
carrers del Palau d’Anglesola. L’acompanyaven els nois i noies del Consell de Participació Adolescent CPA. 
Els qui van coincidir amb ella van rebre llepolies per endolcir aquest final d’any i desitjar-nos un bon 2023.

Lleida dona la benvinguda a 
l’Home i a la Dona dels Nassos
Lleida va donar la benvinguda a l’Home i la Dona dels Nassos que 
es van deixar veure pels carrers i places de la ciutat. Com diu la 
tradició, el darrer dia de l’any volta per Lleida un home –des l’any 
passat, aquest està acompanyat també per una dona– que té tants 
nassos com dies li queden a l’any.

L’Home dels Nassos recorre les Borges Blanques
Les Borges Blanques també va rebre aquest divendres l’Home dels Nassos, el qual va recòrrer els carrers 
de la localitat visitant diversos comerços, acompanyat pels nens i nenes del poble i dels grallers del 
Grup Vivall de les Borges Blanques. L’alcaldessa Núria Palau el va rebre a l’Ajuntament i va finalitzar el 
seu recorregut a la residència municipal.

El Camarlenc dels Reis Mags 
visita els nens de Castelldans
El Camarlenc de ses majestats els Reis d’Orient va visitar aquest 
divendres la Sala de la Llar de Castelldans, per poder rebre les cartes 
dels més menuts, que després es va encarregar de lliurar als Reis Mags.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 

su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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La Diputació publica un mapa del 
patrimoni cultural de Montseny
El document es pot consultar a través d’internet i té un total de 234 elements inventariats
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La capella de Sant Marçal, un dels elements inventariats dins del mapa de patrimoni cultural de Montseny que ha publicat la Diputació

Montseny

EL 9 NOU

La Diputació de Barcelona ha 
publicat un mapa del patri-
moni cultural del municipi 
de Montseny. El document 
es pot consultar per internet 
a la pàgina web <https://
patrimonicultural.diba.cat/
municipi/montseny>, i té un 
total de 234 elements inven-
tariats: patrimoni immoble 
76%, moble 8%, documental 
1%, immaterial 8% i natural 
10%. En destaquen, per la 
quantitat de fitxes, els ele-
ments de patrimoni immo-
ble, especialment els edificis. 
És menys nombrós el patri-
moni documental, natural, 
immaterial i moble.

Segons el mateix informe, 
Montseny destaca per la seva 
arquitectura d’origen medi-
eval tant religiosa, amb les 
esglésies d’origen romànic 
de Sant Marçal o Sant Julià, 
com civil, amb masies com el 
Molar o la Besa. També cal 
destacar el monument mega-
lític de l’Estela de la Calma, 
declarada Bé Cultural d’In-
terès Nacional (BCIN) per la 
Generalitat.

El patrimoni immoble 
documentat és el reflex del 
caràcter eminentment rural 
que ha tingut la població al 
llarg de la història. El nom-
bre de masies i elements 
relacionats amb l’explotació 
agropecuària així ho testi-

monien. Entre el patrimoni 
arquitectònic conservat hi 
destaca la presència de diver-
ses masies d’origen medi-
eval. Dins del mateix nucli 
urbà hi ha un dels edificis 
més notables de la població, 
l’església parroquial de Sant 
Julià, que tot i que fou refor-
mada en època moderna, 
conserva importants ele-
ments de l’edificació romà-
nica. És igualment important 
la capella de Sant Marçal, 
antic monestir benedictí que 
es troba documentat des del 
segle XI.

Cal destacar, a més, les 
construccions que aprofita-
ven l’energia hidràulica per 
obtenir farina, en els casos 
del Molí de la Llavina, Molí 
d’en Xifré i de Can Riera 
Moliner, i electricitat en el 
cas de la Central Hidroelèc-
trica de Can Riera Moliner. 
Finalment, cal esmentar les 
diverses barraques i corrals 
pel seu valor històric i etno-
lògic, entre les quals hi figu-
ren la de la Sitja del Llop, que 
té un valor simbòlic per ser 
el lloc on es va trobar l’estela 

prehistòrica de la Calma –un 
altre dels elements inventa-
riats al mapa.

UN MUNICIPI AMB 
RIqUESA híDRICA

Com a elements arquitec-
tònics, s’han fitxat un gran 
nombre de fonts que indi-
quen la riquesa hídrica del 
municipi, com la Font Bona, 
on neix el riu Tordera, del 
Pont, de Can Riera Moliner, 
o de Can Nena. En alguns 
casos estan associades a un 
safareig. També relacionades 
amb l’aigua, s’han inventa-
riat les basses de la Font del 
Bosc, del molí de la Llavina 
i del molí d’en Xifré. D’altra 
banda, s’ha inventariat l’em-
blemàtica Creu de Matagalls, 
situada a l’extrem del terme 
municipal, la de Sant Marçal 
i la de Picarín. També pel seu 
valor simbòlic, s’ha inclòs la 
Taula dels Tres Bisbes, on 
la tradició situa com a punt 
de reunió dels bisbes de 
Barcelona, Vic i Girona.

De referències de patrimo-
ni moble, s’han localitzat un 

total de vuit elements dels 
quals un destaca per la seva 
rellevància a nivell nacio-
nal: l’estela de la Calma, un 
monòlit de grans dimensions 
que té gravades diverses ins-
cripcions en forma de cercles 
concèntrics i semicercles. Es 
creu que formava part d’un 
menhir o una estela vertical, 
que era una fita territorial 
amb simbolisme religiós.

El patrimoni natural 
inventariat suposa el 10% 
de les fitxes. S’han inclòs les 
diverses fonts naturals del 
municipi, el riu Tordera, que 
neix a la mateixa població i la 
travessa, i la riera del Molí. 
Dins d’aquests cursos fluvi-
als, s’han inventariat el Gorg 
de les Dones d’Aigua i el 
Gorg de l’Home, i els embas-
saments de les Illes i de 
Ruideteix. Finalment, també 
s’ha inventariat la Pedrera 
de l’Adrobau. Al poble de 
Montseny també ha quedat 
registrat un arbre declarat 
monumental per la Genera-
litat de Catalunya, el Boix de 
Sant Julià de Montseny.

El mapa s’ha elaborat a 

partir de la recerca documen-
tal en arxius, biblioteques 
i serveis oficials on hi ha 
informació referent al patri-
moni cultural. Com a punt 
de partida s’ha consultat 
l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya 
(IPA) i l’Inventari del 
Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya 
(CCAA), l’Inventari del 
Patrimoni Industrial de 
Catalunya (IPIC), l’Inventari 
del Patrimoni Etnològic de 
Catalunya (IPEC), l’Inventa-
ri del Patrimoni Immaterial 
del Montseny, l’Inventari del 
patrimoni construït del Parc 
del Montseny, l’Inventari 
d’Arbres Monumentals de 
la Generalitat de Catalunya, 
l’Inventari d’Espais d’Interès 
Geològic de Catalunya, l’In-
ventari de Zones Humides 
de Catalunya i l’Inventari de 
Camins Ramaders.

A més, s’ha consultat 
l’Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental, l’Arxiu de la Coro-
na d’Aragó, l’Arxiu Nacional 
de Catalunya, l’Arxiu del 
Centre Excursionista de 
Catalunya, l’Arxiu Fotogrà-
fic i Documental del Servei 
del Patrimoni Arquitectònic 
Local i l’Arxiu Municipal de 
Montseny. La feina de docu-
mentació s’ha complementat 
amb el treball de camp, tot 
cercant, localitzant i visi-
tant els edificis, les fonts, 
els jaciments arqueològics 
i les masies que figuren en 
el Mapa. S’ha comptat amb 
la col·laboració de veïns i 
experts locals que han obert 
les portes de casa seva.

L’Oficina de Patrimoni Cul-
tural de la Diputació elabora 
des de fa més de 20 anys els 
Mapes de Patrimoni Cultural 
dels municipis de la demar-
cació que ho sol·liciten. Actu-
alment hi ha 210 poblacions 
on ja s’ha fet aquesta memò-
ria, i n’hi ha una vintena 
més en diferents processos 
de realització. El document 
té per objectiu la recollida 
de dades sobre el patrimoni 
cultural i natural d’un muni-
cipi i la seva valoració, cosa 
que permet a l’Ajuntament 
establir mesures de protecció 
i conservació.

Tota la informació es pot 
consultar a la plataforma 
digital dels Mapes de Patri-
moni Cultural de la Diputa-
ció a [patrimonicultural.diba.
cat], on es reuneixen més de 
40.000 elements inventa-
riats, amb una presentació 
visual i amb cartografia geo-
referenciada.

La majoria 
d’elements 

inventariats són 
de patrimoni 

immoble

Montseny 
destaca per la 

seva arquitectura 
d’origen 
medieval

Dins del nucli 
urbà hi ha un 

edifici notable, 
l’església  

de Sant Julià

L’estela de la 
Calma destaca 

per la seva 
rellevància a 

nivell nacional
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