Abats i abadesses de Catalunya: "El moviment
polític i social català ha estat sempre pacífic"
Dm, 3/10/2017 per Catalunya Religió

Els monestirs catalans condemnen la violència i demanen un diàleg sincer i pacífic:
"Preguem perquè els polítics cerquin solucions i no deixin enquistar un problema
que per la força, com la viscuda ahir, o amb posicions maximalistes, sols s’agreuja;
preguem més que mai per la pau social i el respecte als drets individuals i
col·lectius de tots i cadascun dels ciutadans". Afirmen que volen "aportar una
paraula de pau davant els moments viscuts dimarts (...) perquè els catòlics formem
part d’aquest poble que tant estimem" i que "condemnarem sempre la violència,
sigui física, verbal o la que suposa negar la realitat, i lloarem una resposta sempre
cívica i pacífica".
És el primer comunicat conjunt d'abats i abadesses, després de la declaració dels
abats i de les abadesses de la setmana passada. Montserrat, Poblet, Sant Benet de
Montserrat, Sant Daniel, Valldonzela, i Solius, signen el comunicat. Remarquen
que "el moviment polític i social català ha estat sempre immensament i
majoritàriament pacífic i voler aturar-lo amb la violència no és mai prou
justificable ni prou proporcionat, ni tampoc elimina ni soluciona, sinó que agreuja
el problema existent".
Aquest és el text de la nota que han fet públic aquest dimecres 3 d'octubre:
Comunicat dels abats de Poblet i Montserrat, les abadesses de Sant Benet
de Montserrat, de Sant Pere de les Puel·les i de Vallbona de les Monges, de
les priores de Sant Daniel i de Valldonzella, i del prior de Solius
Els abats i abadesses, priors i priores dels principals monestirs de Catalunya han
elaborat un comunicat conjunt arran del que es va viure al nostre país ahir
diumenge, 1 d'octubre, que és el següent:
Els nostres monestirs, responent a molts cristians que se’ns adrecen, volem
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aportar una paraula de pau davant els moments viscuts ahir. Ho fem «perquè els
catòlics formem part d’aquest poble que tant estimem, i com ens ha recordat
recentment el papa Francesc, “ningú no pot exigir-nos que releguem la religió a la
intimitat secreta de les persones, sense cap influència en la vida social i nacional,
sense preocupar-nos per la salut de les institucions de la societat civil, sense
opinar sobre els esdeveniments que afecten els ciutadans” (Evangelii Gaudium,
183)», com ens recordaven els nostres bisbes l’octubre de 2014. La situació de
violència que es va viure ahir a Catalunya és deplorable; la resistència no es resol
amb violència, sinó evitant d’arribar a aquesta situació extrema amb un diàleg
sincer i pacífic entre les parts en conflicte; urgeix trobar una sortida pacífica i
democràtica; com també ens deien ahir mateix alguns dels nostres pastors.
L’hora que viu Catalunya és cada cop més delicada. El moviment polític i social
català ha estat sempre immensament i majoritàriament pacífic i voler aturar-lo
amb la violència no és mai prou justificable ni prou proporcionat, ni tampoc
elimina ni soluciona, sinó que agreuja el problema existent. De nou, «ni és la
nostra intenció, ni ens pertoca prendre part per cap altra cosa que no sigui la pau,
el diàleg, les llibertats d’expressió democràtica, la convivència social i el respecte
als drets individuals i als del nostre poble» (Comunicat dels abats de Poblet i
Montserrat de 21 de setembre de 2017).
Condemnarem sempre la violència, sigui física, verbal o la que suposa negar la
realitat, i lloarem una resposta sempre cívica i pacífica. Expressem el nostre
rebuig a l’ús innecessari de la força per part de qualsevol grup o poder públic, que
ha de ser el primer garant dels drets dels ciutadans. Preguem per la pacífica i
constructiva solució de qualsevol legítima reivindicació, no tornant a ningú mal per
mal, sinó mirant de fer el bé a tothom (cf. Rm 12,17). Preguem perquè els polítics
cerquin solucions i no deixin enquistar un problema que per la força, com la
viscuda ahir, o amb posicions maximalistes, sols s’agreuja. Preguem més que mai
per la pau social i el respecte als drets individuals i col·lectius de tots i cadascun
dels ciutadans.
Com recordava el darrer comunicat de la Comissió Permanent de la Conferència
Episcopal Española, aprovat per unanimitat, «en aquests moments greus, la
verdadera solució del conflicte passa pel recurs al diàleg des de la veritat i la
recerca del bé comú de tots, com senyala la doctrina social de l’Església. (...) Per
fer possible aquest diàleg, honest i generós, que salvaguardi els béns comuns de
segles i els drets propis dels diferents pobles que conformen l’Estat, és necessari
que tant les autoritats de les administracions públiques com els partits polítics i
altres organitzacions, així com els ciutadans, evitin decisions i situacions
irreversibles i de greus conseqüències que els situïn al marge de la pràctica
democràtica emparada per les legítimes lleis que garanteixen la nostra convivència
pacífica.» (Declaració de la Comissió Permanent de la CEE de 27 de setembre de
2017). Preguem perquè prevalgui la serenitat, el respecte, la concòrdia i la pau.
Josep Maria Soler, abat de Montserrat
Octavi Vilà, abat de Poblet
M.del Mar Albajar, abadessa de Sant Benet de Montserrat
Esperança Atarés, abadessa de Sant Pere de les Puel·les
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Anna M. Camprubí, abadessa de Vallbona de les Monges
M. Assumpció Pifarré, priora de Sant Daniel de Girona
Núria Illa, priora de Santa Maria de Valldonzella
Josep Peñarroya, prior de Solius
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