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ncara no havia començat el conclave
quan, per una enquesta de la secció de
Societat d’aquest diari, vam demanar

a gent d’Església com creien que hauria de ser
el nou Papa. El monjo de Montserrat Berna-
bé Dalmau (Igualada, 1944) va dir: “El nou
Papa ha de ser una veu moral per a tota la hu-
manitat quan trontollen els valors i les perso-
nes cauen en una desertització espiritual. Ha
de continuar la purificació de la cúria i ha de
desterrar el carrerisme. Ha de renovar l’es-
tructura del personal i agilitzar-ne la gestió.
Ha d’augmentar el diàleg amb el món i tro-
bar el llenguatge per transmetre l’Evangeli.”
Quatre dies més tard escollien Jorge Mario
Bergoglio, arquebisbe de Buenos Aires, que
s’assemblava a Joan XXIII i que en sortir al
balcó el primer dia, amb les seves sabates ve-
lles i una simple sotana blanca, es va presen-
tar no com a Papa sinó com a bisbe de Roma,
tota una declaració d’intencions. Un jesuïta
de Llatinoamèrica que prenia el nom de sant
Francesc d’Assís i que basava el seu discurs al
voltant dels pobres.

Semblava que els desitjos expressats pel
pare Bernabé començaven a fer-se realitat.
Per això aquest monjo, teòleg i director des
del 1986 de Documents d’Església, que té una
veritable vocació periodística, no va tardar ni
quatre dies a adonar-se que tot el que estava
fent i dient aquest nou papa (que demana als
sacerdots: “Sigueu pastors amb l’olor de les
ovelles”) era important i calia analitzar-ho.
Interpretar els seus discursos i els seus gestos
ens podia tenir preparats per comprendre la
seva personalitat i, per tant, el nou tarannà
que imposarà a l’Església. Les floretes del papa
Francesc, doncs, és un llibre que recull els
principals discursos i gestos d’aquest papa i
els seus antecedents, un llibre que ha fet Dal-
mau perquè està convençut que des del 13 de
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març del 2013 “una alenada d’aire fresc tra-
vessa l’Església i el món”.

Aquest papa ha renunciat al luxe, va amb
les seves sabates velles, ha renunciat a viure a
la residència papal i s’ha traslladat a Santa
Marta amb els altres bisbes i cardenals que
viuen al Vaticà. Aquest papa és més d’una es-
glésia comprensiva i humana (reivindica la
misericòrdia), més afí a la sensibilitat del
Concili Vaticà II que de l’Església inquisido-
ra i carrerista d’aquells capellans que es cre-
uen amos. Dalmau recorda que els sectors
més tradicionalistes de l’Església no estan
ben bé en aquesta línia i explica que si bé
Francesc trencarà molts esquemes no farà
una revolució. Que ningú no esperi –diu–

que aquest papa reconegui els matrimonis
gais, o el sacerdoci femení o l’avortament.
Això no ho farà. Però sí que farà trontollar
l’estructura de l’Església i retornarà el mis-
satge de Jesús. Bernabé Dalmau creu que el
papa Francesc “presenta la figura del prevere
com un home amb una missió, i que es dóna
a ella” i opina que “les grans reformes que
l’opinió pública espera i considera necessà-
ries seran secundàries per a ell” perquè ell, en
definitiva, té com a principal prioritat “la
transmissió de la fe”. S’espera que Francesc,
diu Dalmau, “potenciï l’evangelització, tin-
gui en compte la perifèria existencial, eviti el
perill d’autoreferencialitat i combati la mun-
danitat espiritual”. ❋
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Balada del Noi d’Almacelles
 Ponent ha nascut una nova editorial
de poesia, Bookland, la República
dels Llibres, com va promulgar l’en-

tusiasta editor i poeta Jordi Prenafeta i Pàm-
pols a la presentació del poemari a la ja míti-
ca sala del bar Horiginal de Barcelona.

El llibre d’Amat Baró, On has deixat la
falç?, és el primer d’aquesta nova col·lecció
de poesia que apareix en plena crisi econò-
mica que afecta el món de la cultura. L’edi-
ció del llibre està feta amb gran cura i les il-
lustracions d’Àlvar Bonet li posen un to
d’alta qualitat.

Dolors Miquel, al pròleg, afirma que el
paradís s’ha perdut: “La infantesa com a pa-
radís la tenen gairebé tots els nens que seran
–o han sigut o són– els humans del futur.

A Tant si han estat nens feliços, com si no ho
han estat tant.” El poeta versifica els records
d’infantesa des del prisma de l’home que és
ara que s’endinsa en el món dels nostres
dies.

Una veu poètica que creix
Amat Baró (Almacelles, 1982) és un jove
poeta i un trobador de la terra catalana. Ha
participat en nombrosos recitals poètics a
Ponent i a arreu de Catalunya. La seva obra
prima va ser Abracadabra! Poemes i Cançons
(2008) i ara amb On has deixat la falç? fa un
pas de gegant amb la seva veu poètica. Una
jove veu que ens parla del seu poble, de la se-
va ciutat, del seu país. El recull poètic de Ba-
ró consta de vint-i-vuit poemes dividits en

quatre apartats: Rosa dels vents, Idil·lis, On
has deixat la falç i Petita festa.

Són poemes que ens parlen de tot de re-
cords d’Almacelles, de passejades nocturnes
a la riba del Segre lleidatà, de lluites per la
llibertat de Catalunya. Són versos que por-
ten títols molt suggeridors, com ara: Genolls
pelats, Balada d’un jove de Tijuana, Idil·li al
canyissar, La doctora Llull, Passeig pel Segre,
Ara o mai, Quartet revolució i el formidable
poema La Casa del Sol Ponent. Poema per a
la Vera, la bella cambrera eslava del Cafè del
Teatre, amb versos com ara: “Brama, si et
veig, una foguera! / Ets l’esclat de la prima-
vera...” I l’Amat Baró aixeca la seva falç per
clamar: “No morirà la terra catalana / si es-
colta els trobadors.” ❋
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