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S’acosta la visita del Papa a Barcelona i es comencen a posar en marxa
diverses campanyes i accions per expressar la posició dels diversos grups i
entitats enfront l’estada de Benet XVI al nostre país. Ja es veuen les costoses
campanyes entusiastes de recolzament a la visita i també s’han fet públics
manifests i declaracions contràries a la mateixa. La visita d’un Papa és una
ocasió excepcional per aclamar o qüestionar la seva actuació i el model
d’església que representa.
Des d’Església Plural creiem que hem d’anar més enllà de la figura del Papa
Benet i aprofitar l’ocasió per a promoure una reflexió profunda sobre, l’origen,
la transformació al llarg dels segles i el sentit actual del ministeri de Pere, i al
cap i a la fi, cap on s’hauria d’orientar una necessària reforma del papat. Cal
que ens qüestionem quin és el model de papat que demanda l’església actual.

El Papa és el cap visible d’una extensa estructura que no es percep sempre
amb prou claredat, i on els aspectes mundans, polítics i econòmics no s’acaben
de distingir de la funció pastoral i de lideratge espiritual.. La doctrina oficial de
l’Església defineix el papat com el vicari de Crist i pastor de tota l’Església i que té sobre aquesta una potestat
plena, suprema i universal, que pot exercir sempre lliurement. Atribueix a Jesús la institució jeràrquica de
l’Església, quan la realitat és que ha estat fruit d’una evolució constant al llarg del segles, no sempre coincident
amb les exigències evangèliques, si no més bé assimilant l’organització del poder secular que millor contribuïa a
assumir, mantenir i incrementar el poder del papat en cada moment històric.
Proposem que en aquestes setmanes prèvies a la visita, reflexionem sobre aquests aspectes importants del
papat. Creiem que cal conèixer i debatre els mecanismes d’elecció del papa, el rol de la cúria vaticana, la funció
de nuncis i cardenals, la col·legialitat dels bisbes, la sinodalitat i la representativitat de les esglésies locals, i el
sentit de Poble de Déu, entre altres. El Concili Vaticà II no va entrar a debatre amb la profunditat que era
necessària el rol del papat i de la jerarquia en general, aquesta mancança ha estat aprofitada per aigualir la
reforma conciliar i ens ha conduit fins la realitat eclesial que ens toca viure a dia d’avui, on la personalitat de
cada Papa ha estat determinant, com també ho ha estat, i a vegades fins hi tot molt més, el rol de la cúria
vaticana, que en determinats moments condiciona alarmantment les decisions papals.
És per això que al llarg de les properes setmanes anirem afavorint aquest debat i reflexió. A nosaltres ens
qüestiona la visita d’un Papa que supera de llarg l’edat de jubilació de la resta de bisbes; que ostenta un poder
absolut i absolutista, que es manifesta tan radicalment contrari a la ple reconeixement de les dones amb els
mateixos drets que els barons, que persegueix implacablement la dissidència i les expressions de pluralitat
interna. Ens incomoda el seu rang de cap d’estat amb les conseqüents implicacions logístiques i protocol·làries;
estètiques i de coherència evangèlica, però per damunt de tot volem denunciar la impossibilitat de qüestionar
les actuacions del Papa i de dialogar pacíficament sobre l’ofici evangèlic que hauria de representar el papat,
sense ser demonitzats, perseguits i insultats, i comminats a marxar de l’Església.
El papat no és un fet inamovible i inqüestionable. És per això que considerem imprescindible promoure, amb
motiu de l’estada de Benet XVI a Barcelona, aquesta reflexió i abordar amb serenor i humilitat i amb confiança
en l’acció de l’Esperit una . reflexió profunda sobre la manera d’acostar el papat a les realitats i valors del nostre
temps.
Convençuts del valor de la pregària, sobre tot quan es fruit d’un anhel comunitari, convocarem, juntament amb
totes les entitats de base que hi vulguin col·laborar, un acte de reflexió i pregària el dissabte 6 de novembre al
vespre a la ciutat de Barcelona.
La recerca d’autenticitat cristiana, l’amor per l’Església i la ferma convicció en l’acció de l’Esperit, que tot sovint
és utilitzat per a justificar l’actuació d’uns pocs, és el que ens empeny a convocar aquest acte per demanar i
demanar-nos que la reforma del papat sigui un dels objectius de tota l’Església.
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