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Ignasi Miranda

Parlar de Federico Lombardi és 
parlar de Ràdio Vaticana. Com ha 
estat la seva vida a la ràdio del 
Papa?

En aquests 25 anys, he treballat du-
rant tres pontificats: gairebé la segona 
meitat del pontificat de Joan Pau II, 
tot el de Benet XVI i ara els primers 
anys del de Francesc. Ara la feina dels 
mitjans de comunicació de la Santa 
Seu, particularment la ràdio, és tant 
seguir l’activitat del Papa com fer una 
lectura apropiada de la realitat per a 
tota l’Església universal. Ràdio Vaticana 
es caracteritza per la multiplicitat de 
llengües i, per tant, per la dimensió 
internacional del seu servei. Intenta 
arribar a les diverses cultures i països 
del món i, en definitiva, presentar el 
missatge de l’Església, i del Papa en 
particular, de manera adaptada perquè 
sigui entès per cultures molt diferents, 
des d’Amèrica Llatina fins a la Xina, 
passant pel Pròxim Orient, utilitzant 
idiomes tan diferents com el xinès, el 
suahili, el vietnamita, a banda de les 
llengües europees més conegudes.

La ràdio és el mitjà que permet 
penetrar més en zones difícils per 
al cristianisme?

Portem dècades treballant per als 
països que no tenien llibertat religiosa, 
a l’Europa de l’Est o a l’Extrem Orient. 
Hem seguit fent-ho per als països 
asiàtics o del Pròxim Orient, on no hi 
ha prou llibertat religiosa. Intentem 
arribar als països de l’Àfrica on la tecno-
logia està poc implantada... En aquest 
cas cal treballar amb l’ona curta, al 
servei de persones que viuen soles i aï-
llades en barris perifèrics als països més 
dispersos. En definitiva, hem intentat 
viure amb un horitzó molt universal 
i, diguem-ne, sensible a les perifèries, 
avançant-nos a allò que sempre ha 
dit el papa Francesc quan parla d’una 
Església que mira cap a les perifèries i 
les situacions difícils del món.

Hi ha sempre una línia de conti-
nuïtat en tot aquest treball?

Aquesta és la missió que nosaltres 
tirem endavant i que continua sent la 
mateixa encara que els papes canviïn. 
Després, naturalment, hi ha també 
esdeveniments concrets que ens desa-
fien i, ara pel que jo també he pogut 
viure en aquests 25 anys molt intensa-
ment, el gran canvi de la tecnologia 
en la comunicació porta igualment a 
una modificació dels instruments i les 
maneres de comunicar, de les possibi-
litats d’arribar als diversos oients i, en 
definitiva, passar de la comunicació 
exclusivament o principalment en àu-
dio, la tradicional de Ràdio Vaticana, a 
la multimèdia. Hem desenvolupat, amb 
el pas del temps, la comunicació dels 
textos escrits, a través d’internet, i els 
hem enriquit amb fotografies i vídeos. 
Per tant, hem entrat durant aquests 25 
anys en la dimensió multimediàtica, 
en la convergència digital. I això ara 
ha de fer passos endavant de futur 
amb la creació de la Secretaria per a 
la Comunicació, on també ha quedat 
integrada Ràdio Vaticana. S’obren no-

«S’obren nous horitzons per a la com

ves possibilitats i nous horitzons per a 
la comunicació.

Tres anys de pontificat de 
Francesc

Francesc ha fet importants de-
claracions en entrevistes als mit-
jans de comunicació. Com ha estat 
i com és el Papa comunicador?

El Sant Pare és un comunicador natu-
ral i espontani, té una extrema llibertat 
espiritual i d’expressió. A més, té una 
proximitat a la gent que es manifesta 
tant en els gestos com en la manera 
de parlar. La gran experiència de caire 
pastoral com a arquebisbe d’una gran 
ciutat li dóna la capacitat d’adreçar-se 
als fidels amb un llenguatge directe i 
concret. També li agrada dialogar amb 
els joves, els sacerdots o els religiosos 
i les religioses. D’altra banda, és in-
teressant el fet que no coneix gaires 
llengües. Òbviament, és perfectament 

fluid en castellà o en italià, però no 
està preparat per parlar espontània-
ment en altres llengües com l’anglès 
o el francès, si bé llegeix perfectament 
els discursos durant els seus viatges. I 
no obstant aquesta dificultat, la seva 
expressivitat li ha permès dialogar 
amb els joves o amb els sacerdots de 
la manera més espontània, amb gran 
èxit i eficàcia. Això demostra que la 
comunicació no es fa només amb la 
manera de parlar, sinó també de ser, 
de manifestar-se, d’expressar-se amb 
el rostre, amb els gestos i d’altres 
maneres. En aquest sentit, Francesc té 
grans qualitats, que no s’han practicat 
amb un estudi sobre la taula, sinó que 
són expressions totalment naturals i 
espontànies. 

Què destacaria de la relació de 
Francesc amb els mitjans de comu-
nicació?

La dimensió del papa Francesc en 
les entrevistes i en el diàleg amb els 

periodistes o comuni-
cadors ha estat com un 
descobriment. Abans 
a l’Argentina no volia 
gaire relacions intenses 
o entrevistes llargues 
amb els representants 
de la premsa o les te-
levisions. En canvi, ara, 
la dimensió comuni-
cativa s’ha manifestat 
com una realitat es-
pecialment eficaç. Són 
característiques les llar-
gues converses amb els 
periodistes durant els 
viatges intercontinen-
tals. Sempre ha volgut 
que es produïssin a la 
tornada, és a dir, un cop 
el viatge ja s’ha com-
pletat i els missatges 
que volia transmetre 
al país que visitava ja 
s’han donat. Aleshores, 
ha estat disponible per 
a una reflexió i una 
trobada amb la premsa 
internacional present 
al vol. I aquestes llar-
gues entrevistes s’han 
convertit, d’alguna ma-
nera, en uns «clàssics» 

d’aquest pontificat, no només per la 
durada, sinó també per l’espontaneïtat 
que les caracteritza. Han durat almenys 
una hora cada vegada. I el Papa no 
ha posat mai cap límit a les preguntes 
que se li plantejaven. Compta amb 
una simpatia i una estima per part del 
món de la comunicació que són gairebé 
úniques en el món d’avui. 

Aquesta és la força del papa 
Francesc?

Sí. Es manifesta amb un llenguatge 
molt obert i disponible. És característic 
del seu pontificat el fet de tenir un en-
contre no formal amb els interlocutors, 
una disponibilitat a dialogar. D’alguna 
manera, és expressió de com viu el 
seu servei: com un estar en camí amb 
l’Església i amb la humanitat, dins el 
món i en el temps en què vivim. Estar 
en camí sota la mirada del Senyor i 
inspirant-se en l’Evangeli, però alhora 
sense tenir, davant nostre, una claredat 
o programació de quin serà el nostre 
futur. Es tracta de caminar buscant 
junts la voluntat de Déu, el bé comú 
i el millor per a tothom i, segons les 
responsabilitats que cadascú té. Però 
és un caminar ajudant-se també amb el 
diàleg. El Papa parla de sinodalitat, que 
vol dir precisament «caminar junts». 
És per això que també ha renovat el 
mètode del Sínode dels Bisbes, per fer 
notar que ell és en camí, al costat dels 
bisbes, en la tasca de buscar orienta-
cions adaptades i necessàries per a les 
comunitats de l’Església en els temps 
actuals.

Aquest diàleg ha superat totes 
les fronteres dins i fora de l’Es-
glésia?

Hi ha un diàleg, un estar en camí, una 
escolta i una lliure interlocució amb 
les persones, no només dins l’Església, 
sinó també fora. Això reflecteix la seva 

EL JESUÏTA Federico Lombardi té 73 anys. El 1991 va ser nomenat 
director de Ràdio Vaticana i, el 2005, director general. El 2001 va ser no-
menat director general del Centre Televisiu Vaticà, càrrec que va ocupar 
fins al 2013, quan va ser substituït per Dario Edoardo Viganò. L’11 de 
juliol del 2006 el papa Benet XVI el va nomenar director de l’Oficina de 
Premsa de la Santa Seu, en substitució de Joaquín Navarro-Valls, que havia 
ocupat el càrrec durant 22 anys. El nomenament de Lombardi a l’Oficina 
de Premsa de la Santa Seu va servir per unir les direccions de la Ràdio i 
la Televisió vaticanes, una situació que es manté. Durant aquests gairebé 
10 anys, el jesuïta portaveu i director de l’Oficina de Premsa de la Santa 
Seu ha anat veient consolidada la confiança del Papa, primer de Benet 
XVI i ara de Francesc, també jesuïta. El 29 de febrer passat, Lombardi va 
deixar la direcció de Ràdio Vaticana i tota la cadena pontifícia, després 
de 25 anys al seu servei. Continuarà, això sí, com a portaveu de la Santa 
Seu i director de l’Oficina de Premsa després d’una dècada en què ha 
viscut moments importants i positius i situacions també complicades dins 
l’estructura comunicativa de la Santa Seu.

Federico Lombardi, director de l’Oficina de Premsa de la Santa Seu

Federico Lombardi.



«El Papa és un 
comunicador natural 
i espontani, té una 
extrema llibertat 
espiritual i 
d’expressió»

«El moment de la 
renúncia el vaig 
viure amb gran 
sintonia amb el 
papa Benet XVI»

En primer pla

capacitat de dialogar amb persones lai-
ques, no creients, però alhora sensibles 
a la recerca del bé per a la humanitat 
d’avui. Tot plegat ha colpit i ha ajudat 
a entendre que és una persona no pas 
tancada en l’interior d’una Església a 
la defensiva i enrocada en les seves 
posicions, sinó que és el guia d’una 
Església en camí que està disponible 
i desitjosa d’entrar en una relació po-
sitiva amb totes les persones de bona 
voluntat per al bé de la humanitat. Per 
tant, les entrevistes o els diàlegs que ha 
tingut amb representants de la premsa 
internacional o del món de la cultura 
fora de l’àmbit eclesial han estat exte-
riorment expressió d’aquesta actitud.

Quin balanç fa d’aquests tres 
anys del pontificat de Francesc, 
amb tantes fites i fruits visibles?

Hi ha molts moments significatius 
d’aquest pontificat, que fins ara ha 
estat veritablement molt dens pel 
que fa a esdeveniments, entre ells els 
Sínodes de Bisbes, la publicació de 
l’encíclica Laudato Si, els intensos viat-
ges apostòlics... Hi ha un aspecte que 
m’impressiona. És la continuïtat del 
missatge essencial que el Papa trans-
met des del primer dia del pontificat. 
És l’amor misericordiós de Déu per a 
tothom. Ha expressat amb paraules 
i gestos des del primer moment del 
pontificat el fet que tots nosaltres som 
cridats a anunciar, com a Església, un 
Déu que ens estima, que està disposat 
a perdonar-nos, que vol el bé de totes 
les seves creatures. Ho ha dit de totes 
les maneres: amb accions, amb parau-
les i concretament amb el Jubileu de 
la Misericòrdia. 

Aquest Any Sant és la culminació 
de tot aquest estil?

Sí, perquè té una característica 
pròpia. Per exemple, les portes de la 
misericòrdia no es troben només a les 
basíliques romanes, sinó a tot el món, 
i aquesta és la qüestió principal que ell 
té per fer i dir com a Papa i cristià. És 
especialment significatiu, i ell ha acon-
seguit comunicar-ho al món d’avui, 
donar una visió de l’Església com el 
servei de l’amor i del bé de tothom, 
en lloc d’una Església que proclama 
consignes negatives o que està anco-
rada en el passat. En això, certament 
ha aconseguit donar una imatge molt 
positiva de la missió de l’Església en 
el món. D’altra banda, amb tots els 
viatges que ha fet arreu del món i amb 
els seus documents, el Papa ha crescut 
com a autoritat moral orientadora de 
la humanitat d’avui. En altres parau-
les, la credibilitat amb què ha parlat 
en seus internacionals transmet una 
persona a la qual el món d’avui i els 
diversos pobles miren amb atenció i 
amb esperança. És una autoritat cre-
ïble que té una paraula per dir nova, 
original i encoratjadora d’esperança 
per a un món que sovint es veu deso-
rientat, amb por de la Tercera Guerra 
Mundial per etapes de la qual el Papa 
parla, de les diverses manifestacions de 
violència i terrorisme, etc. El Papa és, 
doncs, la persona que sap transmetre 
una paraula creïble i orientadora per 
al món d’avui. 

La missió del portaveu

Com resumiria la missió més 
important d’un portaveu de la 
Santa Seu?

És un servei a la missió del Sant 
Pare. El Sant Pare es defineix com 
«el servidor dels servidors de Déu». 
Per tant, el Papa fa un gran servei a 
la humanitat d’avui, orientant-la cap 
al bé, encoratjant-la en els moments 
de dificultat. Les seves paraules són 
sempre absolutament precioses per 
al bé de l’Església i de les germanes i 
els germans que tenim al món d’avui. 
El director de la Sala de Premsa —o 
portaveu, si se li’n vol dir així— és un 
servidor d’aquest servei del Papa. És a 
dir, intenta ajudar a entendre i a conèi-
xer les paraules i gestos que el Papa fa 
per al bé de tothom. En definitiva, no 
hi ha res de nou que s’hagi inventat per 
part del portaveu. Es tracta simplement 
d’ajudar els nostres companys, espe-
cialment els qui treballen en el món 
de la comunicació, a comprendre bé, 
a tenir a la seva disposició, amb prou 
temps, els textos, a entendre’ls bé, a 
poder seguir de prop allò que el Papa 
fa per tal de difondre les seves paraules 
i gestos. Breument caldria dir que els 
comunicadors col·laboren amb la mis-
sió del Papa, i el director de la Sala de 
Premsa és un col·laborador que té un 
encàrrec particular, perquè ajuda tots 
els comunicadors a fer bé aquest servei.

unicació»

Amb el papa Francesc.

22 anys un treball impressionant.
Certament! Navarro és un mestre, 

una persona que veritablement ha 
marcat una època en el servei de la Sala 
de Premsa. El servei de Navarro-Valls 
s’identifica pràcticament amb tot el 
pontificat de Joan Pau II. Sabem que 
és un pontificat que ha tingut una im-
portància fonamental en la història de 
l’Església i de la humanitat, perquè ha 
acompanyat grandíssimes evolucions, 
com és el cas de la caiguda del comu-
nisme. Navarro-Valls ha estat el fidel 
intèrpret i el col·laborador de Joan Pau 
II en la comunicació dels seus missatges. 
El seu ha estat un paper absolutament 
important en la història recent de l’Es-
glésia i del món.

Com va viure la renúncia de 
Benet XVI?

Les persones que han seguit els 
meus 10 anys de director de l’Oficina 
de Premsa solen considerar que el 
moment més important del meu servei 
va ser el de la renúncia de Benet XVI 
i la preparació per al conclave en què 
va ser elegit Francesc, és a dir, el pas 
entre els dos últims pontificats, que va 
tenir aspectes totalment nous també 
en la història de l’Església, perquè la 
renúncia d’un Papa no s’havia produït 
des de feia segles. Efectivament aquest 
ha estat un moment especialment sig-
nificatiu del meu servei i, per mi, viscut 
espiritualment amb serenor. Em sentia 
molt proper a l’esperit i als motius de 
la decisió de Benet XVI. És un moment 
que no em va alterar excessivament, 
sinó que el vaig viure amb gran sintonia 
amb el papa Benet XVI. Ha estat certa-
ment un dels aspectes més importants 
de la meva vida fins ara, sobretot en el 
servei de la Sala de Premsa, però també 
acompanyant tots els nostres companys 
de cara a preparar-se, en aquell perío-
de, per a l’elecció d’un successor, com 
també a conèixer-lo en l’inici del nou 
pontificat.

D’aquests 10 anys, quins mo-
ments difícils destacaria?

Recordo temps difícils viscuts en el 
pontificat de Benet XVI: el Cas Willi-
amson, Vatileaks o el procés obert al 
majordom Paolo Gabriele... Tots són 
moments complicats, però també vis-
cuts amb transparència i serenor. He 
viscut també tot el temps del compro-
mís de Benet XVI a l’hora d’afrontar i 
gestionar, de la manera més correcta, 
la qüestió dels abusos sexuals, amb les 
noves normes que ell va donar, les tro-
bades amb les víctimes... És una època 
molt comprometedora, però crucial, 
per al creixement en l’actitud correcta 
de l’Església davant d’aquests fets gra-
víssims i per ajudar tots junts l’Església 
a trobar la manera de reaccionar jus-
tament, amb una conversió, amb una 
purificació, amb un compromís molt 
positiu de cara a assolir la prevenció i 
la protecció del menor. Aquest és un 
tema que he sentit i he viscut molt 
intensament i en el qual he intentat 
col·laborar de manera particular, 
amb una comunicació correcta, lleial 
i transparent. 

Tindrem pare Lombardi de por-
taveu per molts anys?

Això depèn del Papa. Jo penso que, 
per la meva edat, no hauré de fer un 
servei de gaires més anys. Però estic a 
disposició del Papa mentre consideri 
que sóc útil. Jo certament no faig cap 
pas enrere, però si hi ha algú que pot 
fer-ho millor, no tinc cap problema de 
cedir-li el lloc.

L’entrevista es va fer des de Ràdio Vaticana en connexió directa amb Ràdio Estel.

Per què no li agrada el terme 
«portaveu»?

És una manera no gaire exacta de 
definir-me, perquè el Papa parla per 
ell mateix, i no necessita ningú que 
parli per ell. Jo, d’alguna manera, 
ajudo a conèixer millor, a aprofundir 
i a interpretar les paraules del Papa, 
però Francesc no necessitaria de fet 
cap portaveu, perquè és ell qui parla 
mentre tothom escolta.

Joaquín Navarro-Valls va fer en 


