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. dissabte 4 de maig de 2013 .

El passat dissabte 4 de maig, el periodista i escriptor Arturo San Agustín
va presentar el seu últim llibre, ‘De Benedicto a Francisco’, a la Llibreria
Serret de Valderrobres. El text és una crònica, quasi bé minut a minut, del
període transcorregut entre la renúncia del anterior bisbe de Roma i el
nomenament del cardenal Bergoglio com a cap de l’església, i apropa al
lector les claus d’este històric procés. Tot i la temàtica de l’obra, el seu
autor va defensar que “es llegeix com una novel·la, això em diuen els
lectors. I és que en realitat, què es la vida més que una novel·la”.
El primer dia de la Fira Ramadera i Comercial de Valderrobres, la Llibreria
Serret va tindre un convidat d’excepció. Arturo San Agustín, conegut
periodista i escriptor, identificat en els últims anys pels seus textos sobre
temes vinculats a l’església, va desplaçar-se fins la capital del Matarranya
per a donar a conèixer la seua última obra ‘De Benedicto a Francisco’. En
ella l’autor ha volgut descriure “una crònica d’uns fets que han passat en
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un determinat temps (canvi de Papa) en un escenari majestuós i tant
singular com es el Vaticà”.
El llibre, que en un elevat percentatge reflexa els diàlegs que l’escriptor va
mantindre en diferents personatges vinculats directament a la cúpula de
l’església catòlica, es converteix en una clau que li vol donar al lector la
capacitat d’entendre millor el procés viscut entre la renúncia de Benet XVI i
el nomenament de Francesc I. En este sentit, l’autor va defensar que “tot
el que ha passat, i que ha convertit este moment en històric, ha sigut
conseqüència de la renuncia de Benet”.
El viatge que porta d’un bisbe de Roma a un altre també serveix per a
aprofundir en ambdós personatges, un dels quals, Francesc, l’escriptor va
conèixer personalment quan era cardenal a Buenos Aires. “En lo
essencial, Benet i Francisc pensen exactament igual… Tot i que sí que és
veritat que Francesc pot canviar la posició de l’església en temes menys
importants com són el que els divorciats puguin prendre la comunió o el ús
del preservatiu. La veritat és que en els temes importants, els dos pensen
igual. I és que com una vegada em va dir un important cardenal: ‘los
periodistas pensáis que hay cardenales progresistas y conservadores,
pero tenéis que entender que sólo hay cardenales’. És a dir, que en
essència tots els cardenals son conservadors”, va mantindre l’autor.
En la mateixa línia, i respecte a comentaris de lectors que es van preocupar pel possible futur del
nou Papa, San Agustín va explicar que “a Barcelona una monja em va dir que si Francesc és tal
com dic el mataran. Jo li vaig dir que no, que ell no és cap ingenu, que, metafòricament, és un
gran jugador d’escacs, pel que penso que farà un bon paper”. Per un altre costat, l’escriptor
també va voler destacar que “tot això va començar amb Benet XVI, un papa al que no s’ha
conegut i que tot i que aquí el van tatxar d’inquisidor, és un dels pocs intel·lectuals honestos que
es poden trobar en l’actualitat”.
Finalment, Arturo San Agustín va reconèixer que “escriure sobre temes religiosos a un estat com
el nostre és complicat perquè encara existeix un anticlericalisme elemental que no es dóna en
cap altra país civilitzat” i que “la gent ha d’entendre que vulguem o no, les religions, a Europa la
tradició jueva-cristiana, formen part de la nostra cultura. Com exemple, sinó coneixes la ‘historia
sagrada’, que es deia a la meva època, no pots entendre la majoria de obres d’art”.
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1. Francesca Aliern: “La vida és a tot arreu igual”
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3. Arturo Barba ha inaugurat, amb un concert d’orgue, el Festival de Música de Morella
4. Francisco Esteve defensa el paper de les comarques i creu que “el més important és el veí del territori”
5. “Quo vadis Benet XVI?”
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