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L’Església
busca líder
Tot a punt pel conclave
que ha de triar el
successor de Benet XVI
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DOSSIER

Els cardenals i l’Església catòlica afronten la successió de Benet XVI enmig
d’un clima de desconfiança i amb la institució més qüestionada que mai

El conclave

Els cardenals assisteixen a missa a la basílica de Sant Pere, just abans
d’entrar en el conclave que va escollir Benet XVI, ara fa vuit anys. / EFE
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ls cardenals de l’Església ca-
tòlica escolliran el successor

de Benet XVI encara en estat de
xoc. Aquest serà el conclave més
inesperat, perquè, tot i que som
en ple segle XXI, l’Església no es-
tà acostumada a decisions més
pròpies d’una democràcia que
d’una estructura semimedieval, i
si bé la mort d’un papa és un es-
deveniment natural i assumible,
la renúncia d’un papa ha estat un
terratrèmol (o una revolució)
que molts encara no han encai-
xat però que sens dubte condi-
cionarà els seus successors (i
aquest funcionament «etern i
lent» de la cosa vaticana).

Els cardenals de
l’Església catòlica,
tant els que tenen
veu i vot com els
que només tenen
veu, que no vol dir
que siguin menys
importants, al
contrari, perquè
sovint són els que
tenen més in-
fluència, ja són
tots a Roma. Hi
van arribar a finals
de febrer per poder
presenciar l’escenificació de la
renúncia de Benet XVI el dia 28
(un esdeveniment sense prece-
dents en l’època contemporà-
nia) i ja s’hi han quedat. Estan
instal·lats a la residència Santa
Marta, annexa a l’edifici princi-
pal del Vaticà, a l’ala contrària
d’on hi ha la Capella Sixtina, on
es fan les votacions.

Tancats amb clau
Quan entrin al conclave –que en
llatí vol dir ‘tancat en clau’– no
podran tenir cap tipus de contac-
te amb l’exterior fins que no hi
hagi nou papa. Hauran de deixar
els mòbils, i a l’habitació no hi
haurà televisió perquè no pu-
guin ni rebre influències exter-
nes. En principi, i si tot funciona
com en els darrers segles, no hi

E
MIREIA ROURERA hauria d’haver filtracions, però

ja se sap que avui dia un mòbil es
pot amagar en qualsevol lloc i
que els cardenals són humans.
Humans? Massa humans! per ai-
xò el ja expapa Joseph Ratzinger,
a partir d’ara bisbe emèrit de Ro-
ma, n’ha fugit com de la pesta.

Renúncia sonada
El conclave per escollir el nou pa-
pa és un dels més accidentats que
es recorden. Potser perquè ara la
informació no es pot aturar i les
filtracions són contínues, el cas
és que dels 117 cardenals electors
que havien de participar en
l’elecció en un primer moment
ara ja només en són 115 (potser

encara en seran
menys. No ho po-
dem saber a l’ho-
ra de tancar
aquesta edició).
L’indonesi Dar-
maatmadja, ar-
quebisbe emèrit
de Jakarta, de 79
anys, va dimitir el
divendres 22 per
motius de salut.
Tres dies després,
dilluns 25, escla-
tava la bomba: la

dimissió del cardenal escocès
Keith O’Brien, després de trans-
cendir una queixa de tres sacer-
dots per haver mantingut rela-
cions sexuals amb ell en la dèca-
da dels vuitanta. Ell, que s’havia
mostrat especialment virulent
en contra dels matrimonis gais i
l’avortament!

O’Brien no ha pogut resistir les
pressions i ha acabat abando-
nant el seu lloc d’arquebisbe de
Saint Andrews i Edimburg. Benet
XVI el mateix dilluns va accep-
tar-li la renúncia (era el clergue
més veterà en la jerarquia catòli-
ca britànica) «per raons d’edat».

Dos dies abans de dimitir,
O’Brien havia sorprès el món
fent unes declaracions a favor de
suprimir el celibat. «M’adono
que per a molts sacerdots ha estat

molt difícil gestionar el celibat»,
va dir a la BBC.

Pressions
La renúncia d’O’Brien va passar
l’endemà mateix que el Vaticà
denunciés pressions dels mit-
jans de comunicació per influir
en el conclave. La secretaria d’Es-
tat de la Santa Seu i el portaveu
del vaticà, el jesuïta Federico
Lombardi, van denunciar dis-
sabte de la setmana passada la

La força dels
cardenals
anomenats
’popemaker’

Vaticanistes catalans expli-
quen una anècdota per il-
lustrar el poder dels ano-
menats popemakers, els
cardenals més influents,
que són els que en realitat
acaben fent pressió sobre
els altres per decidir un
papa. Se’ls coneix com els
«fabricants de papa». Són
cardenals amb molts anys
en l’ofici (gats vells) i que
influeixen sobre diversos
altres cardenals. Si la seva
influència és molt impor-
tant acaben imposant el
seu candidat.

Diuen que després de la
mort de Joan Pau I un dels

popemaker més influents
era el català Narcís Jubany.
Estava cansat i nerviós i
diuen que va dir: «Vull til-
la»... i aleshores els seus
cardenals afins van comen-
çar a cridar...“vull til·la”,
“vull til·la”... i van acabar
votant en Karol Wojtyla
que, efectivament, va ser
Joan Pau II. Naturalment,
és una broma, però serveix
per il·lustrar el poder dels
popemaker. Avui sens dub-
te els dos cardenals més
influents del món són els
italians Angel Sodano i
Giovanni Battista Re
(aquest darrer, molt i molt
anticatalà).

Benet XVI, ara ja només és cardenal / REUTERS
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deplorable campanya per influir
en els cardenals electors. El cert
és que des d’Itàlia i els Estats
Units s’havia fet una intensa
campanya en contra del carde-
nal Mahony, exarquebisbe de
Los Angeles acusat d’encobrir
129 pederastes nord-americans,
perquè renunciés a participar a
l’elecció del nou papa. El Vaticà
va acusar els mitjans de comuni-
cació de voler desacreditar l’Es-
glésia catòlica amb calúmnies.

Fins i tot el papa, quan va acabar
la seva setmana d’exercicis espi-
rituals i abans d’acomiadar-se
dels fidels en el seu darrer ànge-
lus públic, va parlar «del mal que
embruta la bellesa de Déu».

Encara no fa un mes que Benet
XVI va anunciar la seva renúncia
i tan ràpid han succeït els esdeve-
niments a l’Església que tot tron-
tolla. Benet XVI, lloat ara per tot-

hom i qualificat de valent per la
seva decisió, ja ho havia dit, que
potser dimitiria. S’havia mostrat
convençut que si un papa no es
veu amb cor de tirar endavant el
feixuc timó de l’Església o no te-
nia capacitats físiques o mentals
suficients havia de deixar-ho.
Ningú l’havia cregut. Però al fi-
nal el pes ha estat massa gran i
ell, un home de 85 anys, profes-

sor alemany que pensa i actua
com un professor alemany, que
es va atrevir a iniciar una neteja
però que en realitat mai li van in-
teressar les tasques de govern si-
nó la teologia, ja no podia més.

Ara es vol retirar a descansar en
un monestir pròxim al Vaticà
creant la situació insòlita que,
durant un temps, qui sap si du-
rant molts anys, hi haurà dos pa-
pes: un en exercici i un altre
d’emèrit, vivint al costat.

Imatge del conclave del 2005 en el qual va ser escollit el cardenal
Joseph Ratzinger, que va prendre el nom de Benet XVI /
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er lògica, el pròxim papa
hauria de ser de l’Amèrica

Llatina, si es té en compte que
aquest és el continent amb més
població catòlica i que la presèn-
cia de la religió, al contrari del
que passa al vell continent, en-
cara hi creix. Óscar R. Maradia-
ga, arquebisbe de Tegucigalpa,
té possibilitats de ser escollit, pe-
rò la lògica no sol funcionar en

P

Les travesses estan servides
Per lògica, el pròxim
papa hauria de ser de
l’Amèrica Llatina,
el continent amb
més catòlics

M.R. l’elecció del cap de l’Església ca-
tòlica, que obeeix més al resultat
d’una negociació entre lobbies
amb molts interessos entre
mans.

El fet que la majoria de carde-
nals amb vot siguin italians fa
pensar que el següent papa pot-
ser serà italià. L’arquebisbe de
Milà, Angelo Scola, és el més ben
situat, tot i que a Catalunya el
que més interessa és Gianfranco

Ravasi, que coneix bé les parti-
cularitats del país. L’actual presi-
dent del Pontifici Consell de la
Cultura és el preferit pels catò-
lics catalans. Com Tarcisio Ber-
tone, que, per edat i perquè s’ha
forjat moltes enemistats, té
menys possibilitats.

De fet, en l’origen del Vatileak
sempre s’ha dit que hi havia la
mà del totpoderós cardenal So-
dano, a qui Benet XVI va despla-

El cardenal ghanès Peter Turkson,
de 64 anys, és el president del
Pontifici Institut de Justícia i Pau. A
Catalunya agrada força / REUTERS 

El secretari d’estat del Vaticà, el
cardenal Tarcisio Bertone, té 79 anys.
Té «poques amistats» però és molt
amic de Catalunya / REUTERS

El cardenal italià Angelo Scola, de
71 anys, és l’actual arquebisbe de
Milà. És un dels més ben situats per
ser papa / REUTERS

L’arquebisbe de Viena, Cristoph
Schönborn, de 65 anys, té força
simpaties / AFP

Diccionari del Vaticà
Cardenal camarlenc. Cardenal
que s’encarrega d’administrar els
béns de la cúria romana quan la
Santa Seu queda vacant. És el sa-
lesià Tarcisio Bertone.

Missa «Pro eligendo romano
pontifice». Marca l’obertura del
conclave. Se celebra a la basílica
de Sant Pere el mateix matí que
comença la reunió. Després els
membres del col·legi cardenalici

es dirigeixen cap a la Capella Sixti-
na, on faran les votacions.

Capella Sixtina. Edificació de
planta rectangular que forma part
del conjunt d’edificis del Vaticà.
S’hi celebren els conclaves. Desta-
ca la cúpula amb pintures de Mi-
quel Àngel.

Conclave. Assemblea dels carde-
nals reunits per elegir papa. El nou

papa ha de ser elegit per una ma-
joria de dos terços dels electors.

Col·legi cardenalici. Conjunt
dels cardenal. El presideix l’italià
Angelo Sodano.

Cardenal (purpurat o príncep
de l’Església). Membre de l’Es-
glésia catòlica designat pel papa
amb una doble funció: assistir-lo
en el govern de l’Església i formar

Sota la
casulla, el
papa
sempre hi
porta l’alba,
una túnica
blanca que
simbolitza
la puresa
del cor del
ministre
litúrgic que
ha de fer la
celebració.

DOSSIER EL CONCLAVE INESPERAT
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arquebisbe de São Paulo, al Bra-
sil. De bo tenen que són relativa-
ment joves, 67 i 64 anys, respec-
tivament, i de mà ferma, però de
dolent tenen que, després d’un
papa polonès i d’un papa ale-
many, és poc probable que en
surti un altre d’aquelles latituds.

D’Amèrica del Nord i el Cana-
dà surten amb força Timothy
Dolan i Marc Ouellet, més el se-
gon que el primer, que fa dues

setmanes va haver de declarar
en una investigació per abusos
sexuals amb relació a certs sacer-
dots de Milwaukee quan ell
n’era arquebisbe. És probable
que no interessi per això.

Finalment, hi ha el ghanès Pe-
ter Turkson. És jove, 65 anys, pre-
sideix el Pontifici Institut de Jus-
tícia i Pau i té bona premsa. La
pregunta és: el món està prepa-
rat per tenir un papa negre?

çar de la secretaria d’estat per po-
sar-hi el salesià Tarcisio Bertone.
Sodano és massa gran per sortir,
però pot influenciar en favor
dels seus (i sobretot en contra de
Bertone). Si al final els italians
no es posen d’acord, cosa que és
molt probable, es podrien mul-
tiplicar les possibilitats de dos
europeus: l’arquebisbe de Vie-
na, Christoph Schönborn, i l’a-
lemany Odilo P. Scherere, actual

Catalunya
voldria els
italians Ravasi
o Bertone

El canadenc Marc Ouellet, de 68
anys, seria el primer papa no
europeu si sortís escollit. També té
força simpaties / AFP

El món està
preparat per
tenir un papa
negre?

L’arquebisbe de Tegucigalpa,
Óscar R. Maradiaga, de 70 anys, és
el més ferm candidat de l’Amèrica
Llatina / AFP

El cardenal Gianfranco Ravasi,
president del Pontifici Consell de la
Cultura, és un dels «candidats
preferits pels catalans» / REUTERS

El cardenal de Nova York Timothy
Dolan va declarar la setmana
passada sobre una investigació
d’abusos sexuals / AFP

part del conclave per elegir el nou
papa. És el títol honorífic més alt
que pot concedir el papa.

«Fumata».  Fum que surt de la
xemeneia situada a la Capella Six-
tina, amb el qual s’informa dels re-
sultats de les votacions. La fumata
negra indica que no s’ha aconse-
guit la majoria necessària i que cal
tornar a votar. La fumata blanca
vol dir que ja s’ha escollit papa.

«Annuntio vobis gaudium
magnum: habemus papam».
«Us anuncio una gran joia: tenim
papa.» Fórmula amb què, des del
balcó principal de la basílica de
Sant Pere, el cardenal protodiaca
(Jean -Louis Tauran) anunciarà al
món qui és el nou papa (nom de
l’elegit i nom pontifical).

Missa d’inici de pontificat.
Missa d’entronització que marca

el començament del papat. El nou
papa rep la imposició del pal·li i de
l’anell del Pescador.

Anell del Pescador. Anell usat
pels papes per autenticar perso-
nalment algunes de les seves mis-
sives. Representa sant Pere asse-
gut en una barca i tirant la xarxa a
l’aigua. Símbol del poder papal, es
destrueix sempre després de la
mort o renúncia d’un papa.

Sota el
birret, els
bisbes i els
cardenals hi
porten el
casquet
conegut
com a
solideu.
També són
caracterís-
tics dels
bisbes la
capa pluvial
i la faixa.
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l successor de Benet XVI
hauria de ser el continuador

de l’ambiciós projecte d’evange-
litzar el món, especialment Oc-
cident, on la societat és cada cop
més laica. Però l’actualitat mana
i el pròxim papa haurà de deixar
la Nova Evangelització i les
qüestions de l’esperit una mica
de banda per dedicar-se en cos i
ànima a qüestions més mate-
rials i a la tasca primordial de
l’Església en aquests moments:
recuperar la credibilitat.

El cas Vatileaks ha tret a la
llum les lluites ferotges i la cor-
rupció altíssima dins el Vaticà.
Que una institució amb més de
2.000 anys d’història que ha os-
tentat el poder absolut durant
segles és una maquinària molt

poderosa tothom ho sabia, però
que dins el Vaticà els cardenals
vagin amb ganivet s’està desve-
lant com una realitat massa
«poc cristiana» perquè els fidels
l’encaixin amb naturalitat.

El Vaticà està enverinat i Be-
net XVI s’ha vist incapaç de ne-
tejar-lo. Expresident de la Con-
gregació per a la Doctrina de la
Fe (la inquisició), és a dir, el KGB
del Vaticà, Benet XVI, que ho sa-
bia tot, va destapar l’afer de la
pederàstia per fer neteja. Va as-
sumir la responsabilitat de la je-
rarquia catòlica en aquests casos

E
M.R.

Els reptes de
l’Església
El nou papa haurà de recuperar la
credibilitat de la jerarquia catòlica

de corrupció de menors i va de-
manar perdó a les víctimes. En-
tre els pederastes desemmasca-
rats hi havia Marcial Maciel,
protegit per Joan Pau II, funda-
dor de la congregació dels legio-
naris de Crist, que, molt podero-
sa, ha quedat tocada –però no
enfonsada.

Ai, les congregacions!
Al marge de la pederàstia, Benet
XVI va voler treure poder a una
altra congregació «protegida»
per Joan Pau II, l’Opus Dei, i re-
tornar al seu lloc congregacions
històriques marginades per
l’anterior pontífex. El paper de
les congregacions, que tenen
molts interessos en joc, també és
una tasca que haurà de resoldre
el futur papa.

Però sens dubte la feina més
àrdua que tocarà fer al successor
de Benet XVI serà la de posar or-
dre a les finances. Perquè és
aquest punt, la lluita contra els
gats vells de la cúria romana, els
italians que ho dominen tot i
que, entre altres coses, són els
responsables econòmics de la
primera institució religiosa del
món, on Benet XVI s’ha estave-
llat. Va ser quan va intentar acla-
rir què passava i qui remenava
els diners, quan li va sortir el Va-
tileaks. «Hi ha feina per anys»,
diuen fonts ben informades,

que asseguren que el papa no és
que hagi plegat per un o altre in-
forme o per les filtracions de la
seva correspondència personal
–atribuïdes al seu exmajordom
però orquestrades en el si de la
cúria romana per desgastar-lo–.
No, el papa volia plegar feia
temps –ja ho havia dit–, però tot
això no ha fet res més que donar-
li més pressa. Els informes sobre
favors sexuals i homosexualitat

dins el Vaticà, que diuen que té
sobre la taula, són el fruit de la
investigació que ell mateix va
encarregar a l’espanyol Herranz
i dos cardenals més –tots tres no
electors– perquè investiguessin
el Vatileaks.

S’intueix que el resultat de l’in-
forme és escandalós i que s’en-
tregarà al futur papa perquè sigui
ell qui prengui mesures. Res que
no pugui superar si es té en

L’Església al món
CRISTIANS AL MÓN CATÒLICS AL MÓN

• L’any 1910 vivien a

• L’any 2010 viuen a

Europa
66%

Europa
25% Europa

23,9%Amèrica
36%

Orient Mitjà
Nord d’Àfrica
0,6%

Àsia-Pacífic
13%

Àsia-Pacífic
12%

Àfrica
subsahariana

23%

Àfrica
subsahariana

16,1%

2.200
MILIONS

1.100
MILIONS

CATÒLICS

800
MILIONS

PROTESTANTS
CRISTIANS

Intentarà aturar els escàndols
i fer neteja de conspiradors

La feina més àrdua que li tocarà
serà posar ordre en les finances
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Benet XVI, dirigint-se als fidels
concentrats a la plaça de Sant
Pere / EFE

compte que un informe similar
–sobre escàndols homosexuals
protagonitzats per religiosos a
Roma– ja va sortir a la llum el
2010 i va acabar per no passar res.

I, quan acabi de fer neteja, el
nou papa haurà d’agafar el timó
per dirigir el rumb de l’Església al
segle XXI, marcada pel perfil ul-
traconservador dels catòlics en
països emergents, com ara
l’Amèrica Llatina, i per les veus

que reclamen tímids canvis a Eu-
ropa. «A l’Església hi ha qües-
tions dogmàtiques bàsiques
d’origen diví, que no han de can-
viar, com ara l’oposició total a
l’avortament i l’eutanàsia, però
d’altres, com ara el celibat sacer-
dotal, no tenen aquest mateix
rang i poden ser modificades»,
va dir el cardenal escocès O’Brien
dos dies abans de dimitir –justa-
ment per un escàndol sexual–.

Aquestes paraules són comparti-
des per més cardenals? És un sig-
ne inequívoc que l’Església ha de
canviar? No ho sabem.

El que sí que sabem és que al-
gunes coses que l’Església sem-
pre havia considerat inamovi-
bles es mouen. El dijous 21 de fe-
bre, per exemple, l’Església ale-
manya, i en una decisió sense
precedents, va acceptar la pín-
dola de l’endemà en casos de

violació. «Les víctimes d’una
violació –diu l’Església alema-
nya– han de rebre atenció hu-
mana, mèdica, psicològica i es-
piritual.»

A mans del nou papa, doncs,
queda intercedir entre el nou
conservadorisme dels països on
el catolicisme creix més i els tí-
mids canvis que en propugnen
altres. De com resolgui aquestes
diferències abismals en depen-
drà la unitat de l’Església.
I és que un dels reptes del nou
papa serà polir diferències entre
les diferents faccions per evitar
un nou cisma. Aquest era un
dels altres objectius de Benet
XVI, que es va obrir a l’Església
d’Anglaterra i que va fer el gest

d’intentar rehabilitar bisbes le-
febvristes, oferint-los gestos sig-
nificatius de canvis en la litúr-
gia. Amb aquests actes va obrir
una ferida molt profunda que
molts li van criticar, però ho va
fer –diuen els experts vaticanis-
tes– amb la finalitat de trobar un
camí comú, d’arribar a una con-
ciliació i aconseguir dibuixar un
camí per on poder caminar totes
les ideologies catòliques i totes
les famílies. Per això, després
d’anunciar la seva renúncia, Be-
net XVI va parlar de tornar a in-
terpretar el Concili Vaticà II. No
per tancar l’Església i tirar enre-
re, sinó per evitar que es pro-
duïssin més cismes i trobar en
una interpretació hermenèutica
del Concili Vaticà II un camí on
encabir tothom en aquest difícil
segle XXI.

CARDENALS ELECTORS
• Preveres

• Països amb més catòlics al món
   (en milions)

Europa
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Àfrica i Àsia
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Amèrica 
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Orient Mitjà
Nord d’Àfrica
0,5%

Amèrica (nord i sud)
(Amèrica Llatina 39%)
65%

260
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ORTODOXOS

Font: Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life. 

ÀSIA

10

ÀFRICA

11
AMÈRICA LLATINA

19

EUROPA
60

(21 italians)14

ESTATS UNITS,
CANADÀ I OCEANIA

Brasil

Mèxic

Filipines

Estats Units

Itàlia

133

96
76
74
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La laica Europa i
la conservadora
Amèrica Llatina,
prioritàries
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