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El Vaticà és sempre caut, però la visita del cardenal Bertone indica 

alguna cosa: Roma ha aplicat un correctiu al cardenal Rouco. El 

distanciament ve de lluny. El vendaval laïcista de la passada legislatura va 

molestar --i molt-- Roma. Però una cosa és manifestar disgust. Seriós. I 

una altra, un xoc frontal amb el Govern d'un país de majoria catòlica, on 

molts catòlics voten PSOE (o PSC) i l'Església conserva sòlides cotes de 

poder. Zapatero va enarborar la bandera del laïcisme però tampoc volia la 

guerra. Proves: el nomenament de Vázquez, un socialista catòlic (i 

pròxim a l'Opus) com a ambaixador al Vaticà; l'assistència de la 

vicepresidenta i de Bono a canonitzacions i l'avantatjós pacte de 

finançament negociat per Fernández de la Vega amb Cañizares, un bisbe 

dur però respectuós del Cèsar. 

 

Però l'arquebisbe de Madrid va imposar el xoc. Amb males maneres. 

Martínez Camino, el seu chuti, no va dubtar a utilitzar la ràdio de 

l'Església per a despietats atacs contra el PSOE. I Rouco va animar 

Acebes (no ho precisava) a fer servir la religió com a arma. Això explica 

les manis de bisbes i la nota episcopal --en plena campanya electoral-- 

incitant a no votar socialista per la negociació amb ETA. Va ser tan 

exagerat que el nunci del Vaticà es va afanyar a reunir-se amb ZP. I la 

COPE el va acusar d'amistats maçòniques. 

 

¿Què passa avui? ZP ha tornat a guanyar i Roma creu que és més 

rendible negociar que disparar. ZP vol seguir el seu programa però no vol 

conflictes i la vicepresidenta és una negociadora ferma però flexible. 



Rajoy creu que ha de suavitzar (fer sortir gent al carrer no fa guanyar 

eleccions). I, el que és més estrany, Rouco es manté inflexible i les seves 

palanques de poder segueixen a l'atac. La cèlebre ràdio episcopal no 

només ridiculitza ZP, sinó que fa mofa de Rajoy i es bressola amb 

entusiasme entre la dreta que el vol jubilar. I al líder del PP, home 

tranquil, ja li ha pujat la mosca al nas. No vol embolics de sotanes. 

 

En aquest quadro (sense Bush i amb Obama), Bertone ha parlat. Roma 

negociarà amb la duresa necessària per defensar el credo i la intendència, 

però no vol guerres. Si algú guerreja, ho farà per compte propi. I els 

bisbes tenen orelles. A més a més, Roma veu que l'Església catalana, 

moderada i plural, és tractada amb guants de seda pel socialista Montilla. 

I que la basca s'entén amb el PNB. Pensen que "mentre Déu ens castigui 

amb ZP, val més marcar-lo que disparar-li". I més si els que el volen 

liquidar voregen el ridícul i irriten fins i tot el cap de la dreta. 

 

Avui la indissimulada incomoditat amb Rouco és un sentiment compartit 

entre el líder conservador i el socialista. I no seria vaticanista continuar 

incubant irritació en els dos grans partits. 

 


