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Església al món

Anàlisi

Davant de la impossibilitat de pre-
sentar tota la riquesa de la visita de 
Francesc a Bolívia, ens limitem a set 
flaixos significatius.

1. A l’aeroport d’El Alto, després de 
les salutacions oficials de protocol, 
Francesc fa un petó als infants que 
amb vestits típics de cada regió i 
ètnia li donaven la benvinguda. Un 
nen es fa una selfie amb el Papa i 
altres caminen al seu costat. Una 
escena de tendresa i afecte, amb 
gust evangèlic.

2. Baixant en papamòbil de l’aeroport 
a la ciutat de La Paz, Francesc s’atu-
ra al lloc on va ser trobat el cos cosit 
a bales de Lluís Espinal (1932-1980), 
sacerdot jesuïta màrtir de la fe i la 
justícia. El Papa diu que «el nostre 
company» va predicar l’evangeli i 
per això el van matar. Amb un mi-
nut de silenci i un Parenostre fina-
litza aquesta breu però simbòlica 
aturada de gran sentit profètic.

3. A la catedral de La Paz, en el seu 
missatge a la societat civil, exhor-
ta al diàleg, a construir ponts, no 
murs i suggereix que el problema 
del mar exigeix diàleg per trobar 
una solució equitativa per a dos pa-
ïsos germans. Ningú no esperava 
aquesta al·lusió.

4. En la multitudinària celebració eu-
carística de Santa Cruz, comentant 
la multiplicació dels pans, exhorta 
a alimentar la gent, sense exclou-
re ningú, malgrat el descart a la 
inclusió.
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5. A les religioses, religiosos, semi-
naristes i sacerdots Francesc els 
demana que s’acostin i escoltin el 
«sant Poble de Déu», que no siguin 
capataços sinó pastors, que no se 
sentin una casta superior, sinó que 
recordin els propis orígens.

6. A la segona trobada internacional 
de moviments populars els demana 
que lluitin per la feina, la terra i el 
sostre i respectin la creació per po-
der canviar la nostra societat ego-
ista i consumista en una societat 
alternativa que visqui una ecologia 
integral. I demana perdó pel geno-
cidi dels indígenes en temps de la 
conquesta, en la qual l’Església va 
participar.

7. Als 5.000 reclusos i recluses de la 
presó de Palmasola a Santa Cruz, 
que viuen en situacions molt pre-
càries, endarreriment de la justícia 
i amuntegament, el Papa n’abraça 
i besa molts d’ells i es presenta com 
un home que ha estat perdonat 
per Déu i que confia en la seva 
misericòrdia i els anima a mante-
nir-se units i amb esperança en el 
futur.

Aquesta visita ha estat una veritable 
missió pastoral en què Francesc ha 
confirmat la fe dels cristians i ha ani-
mat a canviar de model de societat. Al 
final, tots hem experimentat l’alegria 
de l’evangeli. Amb Francesc Déu ha 
passat aquests dies per Bolívia i ens 
ha fet una gran abraçada.

Francesc s’atura al lloc on va ser trobat 
el cos cosit a bales de Lluís Espinal.


