La veu de l’episcopat
Dm, 2/10/2012 per Carles Armengol
Vent de cara
L’Església jeràrquica no té que pronunciar-se, com a tal, en la qüestió de la
configuració política de Catalunya. No hi ha en joc criteris de fe o de moral que
justifiquin un pronunciament sobre aquesta matèria. Encara que no plagui a
tothom, trobo força evident aquesta afirmació. Per ara l'enquesta d'aquest portal
també dona un resultat unànim en el mateix sentit.

Però, alhora, crec que despatxar la qüestió amb un “els bisbes no s’han de
pronunciar sobre la independència de Catalunya” em semblaria massa
simplista i un cert abandó de les funcions pastorals de l’episcopat.
Tant clar em sembla que els bisbes no s’han de pronunciar sobre “independència:
sí o no”, com inqüestionable resulta que els prelats estan obligats a il·luminar la
realitat amb la doctrina social de l’Església. Per imperatiu d’aquesta doctrina, que
emana dels valors de l’evangeli i es fruit del magisteri, l’Església té molt a dir
en el moment polític en els que ens trobem.
Hi ha dos principis en aquesta doctrina especialment il·luminadors. D’una banda el
reconeixement del dret d’autodeterminació dels pobles i, d’altra, la
primacia de la voluntat popular, democràticament expressada, per sobre
dels mecanismes de la força o de la coacció en la vida política.
No hi ha massa ambigüitat en aquests principis, que evidentment no tenen per que
se compartits fora de l’Església, però si en el seu si i, encara més, entre
l’episcopat.
Per tant, ateses les veus diverses que comencen a sentir-se i certes apel·lacions a
la força, fins i tot de les armes, per sobre de la força dels vots en eleccions,
consultes o referèndums, potser ja és oportú que des de la jerarquia catòlica es
recordin aquests principis. Si més no, per orientar els creients.
Estaria bé que ho fes l’episcopat català, però encara seria més lògic i oportú, i
tenint present d’on surten majoritàriament les veus que fan apologia de la força, o
de la violència, per resoldre qüestions polítiques, hauria de ser l’episcopat
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espanyol que s’avancés a proclamar la primacia de la democràcia sobre
qualsevol altre mitjà per dirimir conflictes polítics i recordés que
l’autodeterminació és un dret plenament reconegut en la doctrina social de
l’Església.
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