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Cultura

Vocabulari per entendre 
l'elecció d'un Papa.

Papa:
És qui representa  la màxima autoritat en l'Església 
catòlica.  També s'empre el terme Pontífex. 

Cardenal:
Un cardenal és un clergue que ocupa el segon rang 
jeràrquic  dins  l'organigrama  de  l'Església  Catòlica, 
immediatament  després del  papa,  que  és  qui  el 
nomena en unes cerimònies públiques anomenades 
"consistoris ordinaris". 

Conclave:
El  conclave  és  la  reunió  que  celebra  el  Col·legi 
Cardenalici  de  l'Església  Catòlica  per  a  escollir  un 
nou Bisbe de Roma, càrrec que duu aparellats el de 
Papa i el de Cap d'estat de la Ciutat del Vaticà. 

Camarlenc:
El camarlenc és el cardenal administrador dels bens 
de la Seu papal.  Però la seva responsabilitat més 
especial  és  la  d'exercir  com autoritat  suprema de 
l'Estat del Vaticà durant la Seu Vacant, certificar la 
mort  del  Papa,  destruir  l'anell  del  pescador  i  el 
Segell  oficial,  clausurar  les  estances  papals  i 
decretar la Seu vacant.

Capella Sixtina:
La Capella  Sixtina  és   la  capella  més  famosa  del 
Palau  Apostòlic  de  la  Ciutat  del  Vaticà,  residència 
oficial del Papa.  Es troba a la dreta de la Basílica de 
Sant  Pere  i  en  un  primer  moment  servia  com  a 
capella  fortalesa.   És  famosa  per  la  seva 
arquitectura i per les pintures al fresc dels artistes 
més importants del Renaixement.

D'ençà del papa Sixt IV, la capella ha servit com lloc 
per a diverses activitats papals. Avui dia és la seu 
del conclave, la reunió on els cardenals escolleixen 
el nou Papa.. 

Fumata blanca i negra:

La fumata blanca i fumata negra és la columna de 
fum que surt de la Capella Sixtina quan acaba una 
ronda de votació per elegir un nou Papa. 

Si no s'ha arribat als 2/3 dels vots, es cremen les 
paperetes  amb  palla  humida  per  tal  que  surti  la 
fumata negra, que indica que no hi ha acord.  Si hi 
ha  papa,  s'obté  la  fumata  blanca  cremant  palla 
blanca.   Per  evitar  confusions,  si  hi  ha  papa 
repicaran les campanes de la basílica de San Pere i, 
després, totes les de Roma. 

   

Anell del Pescador:
L'Anell  del  Pescador  és  part  dels  vestuari  dut  pel 
Papa, cap de l'Església Catòlica i successor de Sant 
Pere, pescador de professió. Mostra un baix relleu 
de Pere pescant a una barca, un simbolisme de que 
els apòstols eren "pescadors d'homes".  L'anell del 
Pescador  va  ser  el  segell  emprat  fins  1842  per 
segellar els documents oficials signats pel Papa.

 

Per a cada Papa es fa un anell nou en or.  Al voltant 
de la imatge en relleu està el nom del Papa regnant 
en llatí.

Algunes frases emprades en aquest procés:
-Annuntio vobis gaudium magnum; habemus 
Papam. 
Significat: Us anuncio un gran goig; tenim Papa.

-Benedicció 'urbi et orbi.  
Significat: Per a la ciutat i per al món.

-Extra homnes: 
Significat: Homes fora


