El papa Francesc, la camiseta de La Roja i el
diàleg amb Catalunya
Dm, 16/04/2013 per Sandra Buxadera...
A la riba del Tíber
Sí, d'acord, a Francesco li encanta el futbol, tant o més que el tango. Ara bé,
d'aquí a que el president del govern espanyol Mariano Rajoy li regali al papa una
camiseta de "La Roja", la selecció espanyola de futbol, després de la primera
audiència privada al Vaticà, hi va un bon tros. Demostra poca sensibilitat cap a les
possibles preferències personals de Francesco -sense dubte, cap a la selecció del
seu país, Argentina-, i és un regal que simbolitza que Rajoy, en realitat, té poc a
dir-li al papa. De fet, Francesco l'únic que ha comentat en rebre el nacionalíssim
regal és que a ell ja li van regalar fa poc una altra camiseta -més estimada i que ha
estat regalada, per tant, amb tota la lògica: la del club de futbol de què és soci,
l'Atlético San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires.
Rajoy fa menys d'un mes admetia en privat que l'elecció del nou papa no li va
despertar cap emoció, ni bona ni dolenta. Ho va dir davant un grupet de
periodistes, i es va quedar tan ample. Tan senzill que hauria estat dir alguna
banalitat per sortir del pas, del tipus: "ah, sí, sembla que aportarà moltes novetats
a l'Església, oi? Ho seguirem amb interès". Però si Rajoy no ha après cap idioma
després de vuit anys preparant-se per a presidir el Govern des de l'oposició, no li
podem demanar que s'aparti de la pigrícia mental per tal de buscar algun
comentari sobre una elecció papal que ha despertat tantes expectatives entre
catòlics de tot el món.
Del contingut de la reunió, Moncloa no n'ha volgut informar, però sí ho ha fet la
Santa Seu, que explica en un comunicat, entre línies, algunes coses interessants.
La primera, ben òbvia, és remarcar el paper de matalàs que tantes institucions
catòliques, com Càritas, estan fent per amortir la crisi entre els sectors més
afectats. En un país fonamentalment anticlerical com Espanya, és bo recordar-ho.
La segona, és que s'ha tractat de la situació "político-institucional actual del país",
és a dir, de Catalunya, entre d'altres. Sense dubte, el govern espanyol intenta que
la Santa Seu jugui a favor dels seus interessos per frenar el moviment
independentista. Però el Vaticà no s'hi fica més que per demanar una cosa que per
ara no ha ofert mai Rajoy de debò: diàleg. El comunicat de la Santa Seu subratlla
al titular "la necessitat de diàleg entre tots els components de la societat, basat en
el respecte mutu i que tingui en compte valors com la justícia i la solidaritat en la
cerca del bé comú". Ho diu de manera suau, però ho diu -els comunicats vaticans
sempre són molt "delicats". Una petició adreçada també, naturalment, a les
institucions catalanes. Però en primer terme, adreçada a la persona que ha vingut
a Roma a regalar-li una camiseta de la Roja a Francesc, Rajoy. Altra cosa és que el
president espanyol es doni per al·ludit.
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