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“El País és un diari anticlerical” 
Arturo San Agustín: “si Teresa Forcades deixés els hàbits, deixaria d’encuriosir el 
que diu” 

Arturo San Agustín (Barcelona, 1949), va poder viure de primera mà tot el que 

es coïa al Vaticà durant el canvi de papat. El periodista, es va traslladar a 

Roma per poder escriure un llibre, en format crònica, de 313 pàgines. “De 

Benedicto a Francisco” (Fragmenta Editorial), ens permet descobrir el que 

pensaven periodistes, Monsenyors, vaticanolegs, monges o turistes. Tots ells 

ajuden a construir aquest relat. 

 

Després dels mesos, s’ha arribat a entendre el gest de Benet XVI? 

 

En petit comitè a alguns els costa d’acceptar la renúncia de Benet XVI, en veu 

alta tothom ho ha beneït i valorat positivament. Crec que alguns que diuen que 

ho entenen i la valoren, veritablement ni l’entenen, ni la valoren, ni els agrada. 

Per a molta gent el papa era una cosa diferent, no era un càrrec polític, i, en 

aquest aspecte, s’ha humanitzat més la seva figura i suposo que aquesta 

gent no ho ha paït. 

 

Al llibre podem llegir que li expliquen que Benet XVI no va confiar amb els 

que l'envoltaven. Això va ser un problema? 

 

Jo tinc bones fonts al Vaticà però, això que dic al llibre, no deixa de ser una 

informació que jo tinc però que no puc demostrar. Dos monsenyors 

importants em van comentar que a ells no els va estranyar que renunciés. 

 

Hi haurà canvis a la Cúria? 

 

La Cúria, com tot, està molt idealitzat. Com a tots els governs, hi ha intrigues, 

enveges, partidismes però no més que en altres governs. El que passa és 

evident  que la Cúria s’havia de renovar i ningú s’hi ha atrevit. 

 

El papa Francesc s’atrevirà? 

 

Aquesta és la gran incògnita. A la Cúria li diuen “el muro de goma”  i si em 

deixa li explicaré un acudit que em va relatar un monsenyor. 

 

L'escolto ...   

 

Quan Joan Pau II va ser elegit papa, es va plantejar dues coses: canviar la 

Cúria o canviar el món i diuen que va decidir canviar el món perquè li era més 

fàcil. S’hauria de reduir el nombre d'institucions que la formen i ser més 

variada. El papa Francesc ha fet el gest, de moment, creant aquest consell on 

estan representats tots els continents. Sembla ser que ara la Cúria canviarà, 

no serà tan italiana i serà més internacional. 

 

Creu que aportarà grans canvis el nou papa? 

 

Vostè comprendrà que sóc un humil periodista i no puc respondre. Tot i així, 

encara no ha passat res i creiem que ha passat molt. Això demostra que el 

Papa Francesc sap comunicar molt bé perquè tots els periodistes hem 

quedat fascinats per ell però, clar, són petits detalls, petits signes. Ha sobtat 

molt que portés les sabates negres o que firmés com a bisbe de Roma però 

també ho feia Benet XVI. 

 

No hi ha diferència doncs? 

 

La gran diferència és que sap comunicar i li agrada. T’explica històries 

internes que van passar. A excepció de la decisió de formar un consell on 

estiguin representats tots els continents, crec que encara no es pot dir que 

hagi fet res.  Ara, hi ha gent que em diu que podrien canviar algunes coses 

bastant importants. 

 

Expliqui... 

 

Els canvis es poden produir sobretot en la situació dels divorciats catòlics que 

no poden combregar, potser aquí hi podria haver un canvi.  Això és el que em 

diuen, però és molt condicional. 
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Arturo San Agustín 
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Un company italià li diu que el diari El País és un diari anticlerical. És bo per 

a un diari ser “anti” alguna cosa? 

 

Aquesta és l’opinió d’un col·lega italià i jo ho reflecteixo. No sé si és veritat o 

no, però sospito que sí. Un diari que la gent té com a referència no ha de ser 

“anti” res. Si a mi m’ho preguntés personalment, diria que estic bastant 

d’acord amb l’opinió del col·lega italià. 

 

Algunes monges ara comencen a parlar i a defensar el paper important que 

tenen dins de l’Església. Alguna cosa està canviant? 

 

A mi, el que em va cridar l’atenció és que una monja italiana va dir que si les 

monges desapareguessin, l’Església tindria greus problemes per mantenir-

se. Hi ha moltes monges que són conscients d’aquest paper. Respondre a si 

podran ser sacerdots, no ho sé. En qualsevol cas sí que m’agradaria dir-li una 

cosa, cadascú és lliure de dir el que vulgui , també de deixar-se manipular. Jo 

si fos amic d’alguna determinada monja, sobretot d’una, li diria:" Fantàstic el 

que diu, però segurament si vostè deixés de ser monja, els periodistes 

deixarien de fer-li preguntes i ja no interessaria". A vegades, a alguns 

periodistes, sembla que els agradin els fenòmens de fira.  Som un país 

bastant anticlerical, però només estem atents a algunes monges perquè 

diuen  coses quer fan gràcia, precisament perquè les diu una monja però 

clar... 

 

Està parlant de Teresa Forcades? 

 

Tot podria ser, sí. Tothom és lliure de fer el que vulgui. Jo intueixo que si 

deixés els hàbits, deixaria d’encuriosir el que diu i és dramàtic perquè, si el 

que comenta és interessant, hauria d’atreure. Li haig de dir que, a mi, 

m’agrada més la monja dominica, sor Lucía, és diferent, diu les coses de 

manera descarada i oberta però la veig menys manipulada. 

 

Tornem al moment de la renuncia. El dret de la Església ho permet. Malgrat 

tot va sobtar que ho fes. Aquest acte obre la possibilitat de que més 

pontífexs ho facin? 

 

La major part de la gent no sabíem que els papes podien renunciar.  La gent 

realment ben informada, no es va estranyar gens de la renúncia. Estava 

previst que ho podia fer però mai s’havien atrevit a renunciar. Benet XVI ha fet 

el més difícil que és renunciar, el gest és tan valent que, a partir d’ara, en 

l’elecció d’un nou papa es tindrà en compte que ho pot fer i ja no serà tan 

difícil donar el pas. 

 

Pot condicionar alguna cosa? 

 

En teoria no, perquè l’elecció del papa depèn de l’Esperit Sant i d’alguna 

ajuda terrenal. En aquesta ajuda humana o terrena podria influir, no dic que 

ho faci però podria. Està clar que a partir de la renúncia de Benet XVI tot canvia 

perquè qualsevol papa es pot atrevir. 

 

Primer papa que l’ha interessat. Què li ha aportat Benet XVI que no fessin 

els anteriors? 

 

Per sobre de tot és un gran intel·lectual i una persona molt culta que, fins i tot, 

et sap explicar la música. És un home que ha fet pensar, encara que fossin 

ateus, a molta gent. Crec que Benet XVI ha sigut el papa que necessitava 

aquest moment, és a dir, el diàleg entre la raó i la fe. Ha elevat el llistó del 

discurs al marge de les coses més substancials de la religió. 

 

Les homilies de Benet XVI ho han demostrat? 

 

Ha demostrat que la religió també és cultura. Conec molts capellans i els dic 

que prohibiria les homilies a no ser que sàpiguen enraonar. Una homilia 

sense components culturals ja no s’aguanta. Aquesta és la diferència entre 

un papa i altres. Aquest sempre t’introduïa elements filosòfics i culturals que 

t’interessaven. 

 

La comunicació de l’Església ha de millorar? 

 

Jo li tinc molta simpatia a Federico Lombardi. Al marge d’això, crec que ho ha 

tingut molt difícil fins fa uns cinc o sis mesos. El pare Lombardi substitueix un 

crack de la comunicació com és Navarro Valls que era íntim amic de Joan Pau 

II i això facilita molt les coses, Lombardi no ha sigut amic de Benet XVI. Crec 

que Lombardi ho ha fet de meravella. Si jo fos l’Homs com a signatura 

obligatòria estudiaria l’actuació de Lombardi.  L’Església, a poc a poc, està 

començant a saber comunicar. Fins no fa gaire, no en sabia perquè callava. 

Amb l’elecció de Francesc sí que ha sabut comunicar. Crec que a partir d’ara 

ho farà millor. / Una entrevista de Mireia Giné 

  

Maruja Torres deixa 'El País' 
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#12 Emilio, Barcelona. 21/05/2013 - 21:06   Respondre Valorar 

Decantarse por una u otra monja es como decir que prefieres cerveza o tinto de verano. Teresa 
forcades habla desde una perspectiva y Sor lucia habla para otro público y tambien se ha 
posicionado politicamente o al menos la gente que la apoya es de la derecha catalana cosa que 
Teresa es de CUP  

#11 Jm Barba, Barcelona. 21/05/2013 - 18:21   Respondre Valorar 

Tocar la Forcades és tocar un mite mediàtic i la gent , necessitada d'ídols, s'emprenya. Parlo de la 
gent que, si pensa en Benet XVI, només veu un vell retrògrad i no un gran intelectual.  
Pensar costa. És millor que la Forcades pensi per nosaltres...  
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#10 Merche, Sabadell. 21/05/2013 - 15:46   Respondre Valorar 

La Forcades no creu ni en Déu ni en sa mare i té raó aquest bon home que sense l'habit aquesta 
monja passaria desapercebuda.  

 

 

#10.1 Marchot, Casassas. 21/05/2013 - 17:55 Valorar 

Ets ridícula.  

#9 Albert BCN, BCN. 20/05/2013 - 19:26   Respondre Valorar 

Quina tonteria. L'Arcadi Oliveres també te molta audiència i no és monjo. El que passa és que a 
aquest senyor li deu molestar el que diu Forcades perque, com diuen aqui baix, deu ser algun 
conservador que no canvis a l'stablishment.  

#8 Vinicius, C. 20/05/2013 - 09:57   Respondre Valorar 

A mi no m'agrada El País ni tampoc m'agrada San Agustín perque és de dretes.  
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