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Distès, fresc i dinàmic són alguns dels adjectius que els amics i companys de l'A rturo San Agustín utilitzen per definir el
seu nou llibre titulat De Benedicto a Francisco, una crónica vaticana que acaba de ser editat per Fragmenta. I aquests
també podrien ser els adjectius per expressar l'ambient que es va viure ahir 18 d'abril al vespre en la presentació del
treball a l'A uditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna.
Montse Alcàrria per a Flama.info, 19 abr. 13

El llibre relata la transició del Papat, des que Benet XVI va renunciar al càrrec quan ningú s'ho esperava el 11 de febrer
passat, fins l'elecció del Papa Francesc poc més d'un mes després. A través de diàlegs amb cardenals, monges i altres
veus autoritzades però també amb cambrers i d'altres persones que viuen de prop l'ambient del Vaticà, Arturo San
Agustín explica en forma de crònica, les sensacions i els moviments que es van experimentar al voltant d'un dels
conclaves que aspiraven a ser dels més reformistes de les últimes dècades.
L'endemà de la renúncia del Papa Benet XVI, l'autor ja era a Roma per interessar-se extensament pel tema. “L'A rturo és
l'autèntic periodista, amb ull clínic que abans de la renúncia per sorpresa ja intuïa que aviat es produiria un esdeveniment
important” perquè és “més que un vaticanista un vaticanòleg”, va assegurar a l'acte el seu amic i historiador el pare Josep
Maria Benítez.
De la seva banda, el periodista Jordi Basté va lloar la capacitat de San Agustín per retratar les situacions i converses que
va viure en aquells dies tot defugint “de l'opinió i centrant-se en l'observació” cosa que creu que no passa massa sovint
en el periodisme actual. “El llibre no és per creients sinó per a tots els públics, un article periodístic de 313 pàgines on
l'autor narra el que passa sense crear móns ficticis o novel·lescos malgrat que ho sembla per la gelosia, les intrigues i els
dubtes vaticans que apareixen reflectits”, va apuntar.
Així mateix, Basté també va opinar sobre l'elecció del nou Papa: “Ara que dir que ets creient no està de moda perquè
segons com et poden titllar d'un determinat color polític el més fosc possible, pels creients el llibre ens dóna esperança
però no d'una resurrecció sinó que ens fa veure que amb el nou Papa perdrem la vergonya de dir el que som”. A més a
més, va criticar alguns sectors més conservadors de l'Església que “si no ens han fet perdre la creença si ens ha fet
perdre l'afecció, ens han allunyat del camí i ens han apropat a una realitat antiga, gastada i carrinclona”. Per aquest
motiu, creu que “el Papa Francesc, encara que de moment no ha generat il·lusió, sí que ha creat atenció, ha posat en
estat d'alerta a creients, agnòstics i ateus i ens ha demostrat en poc més d'un mes que Déu ha fet aquest Papa terrenal
en un moment en el que la civilització reclama persones que escoltin al poble”.
Precisament, sobre aquest aspecte també va opinar la monja argentina dominica Sor Lucia Caram: “aquesta elecció és
l'inici del canvi i respon a les necessitats de reforma de l'Església (...) on el nou Papa ha obert finestres per tal que entri
aire fresc i també portes per sortir del Vaticà i viure com un més”. Així mateix, creu que “Bergoglio és un progressista
moderat que potser no tocarà certs temes però sí tractarà els essencials que són els de la causa de la justícia, la pau i el
compromís amb els pobres que és el motiu pel qual va venir Jesús al món”.
Finalment, l'autor que s'autodefineix com a “anarco-conservador” va explicar les seves vivències amb el Papa Francesc
quan encara era cardenal a l'A rgentina i la imatge de persona trencadora en certes directrius que se li van plantejar
després de sentir-lo en una missa on semblava atacar a certs polítics del país. No obstant, San Agustín també va voler
deixar clar que determinades expectatives sobre el nou pontífex potser no es compleixen recalcant que, tal i com un dia li
va dir el cardenal Rosalio José Castillo-Lara, “no hi ha cardenals conservadors ni progressistes, hi ha cardenals i la resta
ho heu inventat els periodistes”.
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