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Hi havia una pel·lícula italiana, de la qual no recordo el nom, en què un 

capellà, des del púlpit, instruïa els fidels en vigília d'unes eleccions. Si fa 

no fa els deia: "No em pregunteu a quin partit heu de votar, que no us 

podré contestar, perquè l'Església no es fica en política. Voteu a qui 

vulgueu, però amb la condició que el partit al qual representen els 

candidats sigui demòcrata i, a més, cristià. Recordeu-ho bé, germans: 

demòcrata i cristià. Sou lliures; voteu en pau". 

 

Devia tenir la pel·lícula en el subconscient l'amic que em va venir a veure 

per explicar-me el malson que li està costant el procés electoral, que 

culminarà el 9 de març vinent. Va decidir consultar-ho amb el portaveu 

de la Conferència Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, amb qui un 

familiar que té a Madrid ha tingut alguna relació. "Vota a qui vulguis, 

amic: recorda que els bisbes no fem política i que tenim una Constitució 

que avala la teva llibertat. Lliure, però amb la condició que el partit al 

qual t'agradaria votar no hagi tingut contactes amb terroristes d'ETA en 

tota la legislatura i, si pot ser, que hagi assistit a alguna de les moltes 

manifestacions contra els del caputxó. Se m'oblidava: que no hagi 

recolzat tampoc al Parlament cap projecte laic. Són detalls sense 

importància que el Senyor t'agrairà". 

 

El meu amic està passant un moment molt difícil. El seu mal no el curen 

les institucions sanitàries. Ja sap que els rengles de l'Església són molt 

torçats, però no s'imaginava que ho fossin tant. Sense pretendre-ho, els 

bisbes han promogut un front anti- PSOE en el qual figuren els terroristes 



i el PP. Com es pot observar, la política dels prelats és complicadíssima. 

Al meu amic li està costant la salut. 


