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1. Què és una nació? Què 
 és un Estat? com Es
 rElacionEn ambdós? 

Hi ha fonamentalment dues teories:(2)

a) Hi ha la interpretació racionalista del 
dret natural que considera l’ésser hu-
mà com un individu desvinculat dels 
seus llaços socials. Cada individu té, 
per naturalesa, drets i deures inali-
enables que l’Estat ha de respectar. 
L’Estat és un sistema jurídic i tècnic 
d’organització política basat en el 
consens dels ciutadans, sense neces-
sitat d’apel·lar a elements anteriors, 
com serien la cultura, la llengua o la 
història comuna. Margaret Thatcher 
representava molt bé aquesta pos-
tura quan deia: “No existeixen les 
ciutats, només existeixen els ciuta-
dans individuals.”

b) Aquesta postura racionalista s’ha 
vist potenciada en els darrers anys 
per l’onada postmoderna que ha 
portat a una autèntica apoteosi 
del “jo” sense vinculacions socials. 
Aquesta actitud conflueix amb un 
suposat cosmopolitisme o universa-
lisme que s’expressa amb la frase: “Jo 
no sóc nacionalista, jo sóc ciutadà 
del món.”

c) En contra, hi ha la interpretació més 
atenta a la condició històrica, orgà-
nica i concreta de la persona que 
afirma que l’ésser humà és primària-
ment part d’una comunitat (família, 
poble o ciutat, nació) determinada 
per la llengua i la cultura pròpies. 
L’Estat és la forma jurídica d’una o de 
diverses comunitats nacionals. 

2. Què hi diu la doctrina         
social dE l’Església?

La Doctrina social de l’Església, com 
que té la principal font d’inspiració 
en la història de la revelació de Déu 
en el poble d’Israel i en l’encarnació de 
Jesucrist al servei de tota la humanitat, es 
decanta clarament per la segona posició. 
En efecte, en el núm. 149 del Compendi 
de la Doctrina social de l’Església (publi-
cat l’any 2004)(3) s’afirma: 

“La persona és constitutivament un 
ésser social, perquè així l’ha volgut Déu 
que l’ha creada. (...) La vida social no és, 
doncs, extrínseca a l’home: aquest no 
pot créixer ni realitzar la seva vocació 
si no és en relació amb els altres.”

La forma cristiana d’entendre què és 
l’ésser humà plasmada en la Doctrina 
social de l’Església catòlica, proposa 
que cada ésser humà té una dimensió 

El dret a decidir avui a Catalunya
una opció pErsonal a la llum dE la doctrina social dE l’Església (1)

col·lectiva constitutiva que es desplega 
formant cercles concèntrics. Així apa-
reixen:

a) el matrimoni i la família, 
b) la tribu, el clan, el municipi o la ciu-

tat, i 
c) el poble o nació configurada per un 

territori, una cultura, una llengua, 
una història, una consciència i una 
voluntat col·lectiva expressades amb 
el llenguatge dels símbols (poesia, 
relats mitificats, llegendes, música, 
cançó) o amb el llenguatge reflexiu 
de la teoria política. 

I el que fa a la nació, el Compendi 
de la doctrina social de l’Església en el 
núm. 157 afirma que té:

a) “Un dret fonamental a l’existèn-
cia”;

b) Dret a la “pròpia llengua i cultura, 
mitjançant les quals un poble ex-
pressa i promou la seva ‘sobirania’ 
espiritual”; 

c) Dret “a  modelar la pròpia vida se-
gons les tradicions pròpies, 

d) excloent, naturalment, tota violació 
dels drets humans fonamentals i, en 
particular, l’opressió de les minori-
es”; i 

e) Dret a “construir el propi futur pro-
porcionant a les generacions més 
joves una educació apropiada”.

En múltiples ocasions els més alts 
representants de l’Església, els diver-
sos papes del segle XX, han repetit i 
explicitat aquesta doctrina. Així, Joan 
Pau II pronuncià un discurs memorable 
davant l’Assemblea General de les Naci-
ons Unides, el dia 5 d’octubre de 1995, 
amb ocasió del cinquantè aniversari de 
l’esmentat organisme. 

 “Sobre aquest fonament antropo-
lògic es basen també ‘els drets de les 
nacions’, que no són altra cosa que els 
‘drets humans’ considerats en aquest 
específic nivell de la vida comunitària. 
Una reflexió sobre aquests drets cer-
tament no és fàcil, tenint en compte 
la dificultat de definir el concepte de 
‘nació’, que no s’identifica a prio-
ri i necessàriament amb l’Estat. És, 
tanmateix, una reflexió inajornable, si 
hom vol evitar els errors del passat i 
proveir a un just ordre mundial. El seu 
dret a l’existència és certament el pres-
supòsit dels altres drets d’una nació: 
ningú, doncs —ni un Estat, ni una altra 
nació ni cap organització internacio-

nal— no està mai legitimat a afirmar 
que una determinada nació no és digna 
d’existir.”(4) 

3. catalunya és o no és una 
nació? 

El magisteri dels bisbes de Catalunya 
és molt clar en aquesta qüestió. En 
la carta pastoral Arrels cristianes de 
Catalunya, publicada l’any 1985 i ratifi-
cada en el document Al servei del nostre 
poble, publicat el 2011, afirmen:

“Com a bisbes de l’Església a Ca-
talunya, encarnada en aquest poble, 
donem fe de la realitat nacional 
de Catalunya, afaiçonada al llarg de 
mil anys d’història, i també reclamem 
per a ella l’aplicació de la doctrina del 
magisteri eclesial: els drets i els valors 
culturals de les minories ètniques dins 
d’un Estat, dels pobles i de les nacions 
o nacionalitats han de ser respectats 
i, fins i tot, promoguts pels Estats, els 
quals de cap manera no poden, segons 
dret i justícia, perseguir-los, destruir-
los o assimilar-los a una altra cultura 
majoritària.”(5) 

4. difErEnts manErEs dE      
concrEtar la dEfEnsa i 

 promoció dE catalunya  
com a nació

Entre aquests dos grans principis re-
coneguts pel magisteri de l’Església —
les nacions tenen dret a ser, Catalunya 
és una nació— i la manera jurídica i 
política de dur-los a la pràctica en cada 
moment històric hi ha una distància. 
Aquesta distància és la que dóna peu a 
la interpretació, o al que també s’ano-
mena, en l’argot clàssic de l’humanisme 
cristià, l’exercici de la virtut de la pru-
dència entesa com a última aplicació 
pràctica dels grans principis genèrics.  

Aquesta distància és la que dóna peu 
a la grandesa de l’ésser humà: haver 
d’elaborar una decisió lliure, personal 
i lúcida sobre quina és la manera més 
adequada de realitzar aquells princi-
pis generals en una cruïlla determinada 
de la història. I aquesta distància dóna 
marge —i actualment es fa molt evi-
dent en els debats públics i privats— a 
discrepàncies entre amics, companys i 
familiars, cristians o no, sobre les dis-
tintes maneres de concretar aquells 
principis en cada moment històric.

En aquest moment a Catalunya, un 
catòlic conseqüent amb el magisteri 
dels bisbes catalans i amb la Doctrina 
Social de l’Església té, bàsicament, tres 
maneres concretes d’aplicar-ho: aspirar 
a un màxim d’autonomia dintre de l’Es-
tat espanyol de les autonomies, optar 
per una articulació federal amb la resta 
de pobles d’Espanya, o decidir-se per 
un Estat propi i independent. 

5. nEcEssitat d’una consulta

Un gran nombre de ciutadans de to-
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tes tres opcions demanen ara una con-
sulta per saber en quina proporció els 
ciutadans de Catalunya es decanten per 
cada una d’aquestes tres possibilitats, 
tot i que partidaris de les dues primeres 
opcions no creuen necessària o troben 
poc oportuna la consulta. 

Tanmateix hi ha un argument raona-
ble per demanar una consulta indicati-
va: poder tractar-nos amb respecte en-
tre majories i minories —si n’hi ha—, i 
que ningú no s’atorgui la representació 
de suposades majories silencioses o no.  
Les possibles conseqüències polítiques 
del resultat de la dita consulta seran no-
vament motiu d’anàlisis, discerniments 
i de decisions concretes i també plurals, 
que caldrà dirimir de forma pacífi ca i 
democràtica. 

A propòsit, s’escau recordar que no 
és correcte afi rmar sense més que la de-
mocràcia es basa en el compliment de 
les lleis. Democràcia ve del grec demos, 
poble, i kratos, poder, i vol dir que el 
poder resideix en el poble que tria les 
lleis que regiran la convivència. Quan 
per l’evolució de la història i de les cir-
cumstàncies el poble majoritàriament 
canvia de voluntat, les lleis s’han de 
canviar respectant sempre les minori-
es. Aquest camí no es fa, òbviament, 
de manera mecànica i fàcil.

6. pEl rEspEctE i pEl                   
diàlEg EntrE lEs divErsEs            
posicions

L’emergència de l’aspiració sobiranis-
ta en els darrers quatre anys en l’àmbit 
quotidià, el de les relacions d’amistat, 
de família i de comunitat cristiana, ens 
obliga a tots a un exercici quotidià de 
debat i de diàleg ben argumentat. En 
efecte, cada posició ha de fer l’esforç 
d’aportar arguments. No podem caure 
en la desqualifi cació de l’altre d’entra-
da. Cal escoltar les seves raons i en tot 
cas rebatre-les una a una. Cal evitar les 
posicions fonamentalistes de totes ban-
des. El fonamentalisme creu posseir la 
veritat, i ja no concedeix cap espai ni a 
l’autocrítica ni a la discussió amb l’altre. 
El fonamentalisme no argumenta, sinó 
que imposa. 

Haurem de tornar a aprendre el gust 
de la discussió i el millor art escolàstic del 
“distingir” i discrepar. Fa massa temps 
que a les columnes i a les tertúlies en els 
mitjans de comunicació no s’argumen-
ta, sinó que  s’escridassa o s’aplaudeix. 
Cal una regeneració del discurs històric, 
ètic i polític. Recuperar la capacitat de 
debatre serenament amb arguments 
històrics, socials, antropològics, morals, 
democràtics i econòmics. 

La posició sobiranista té en aquests 
moments el que alguns anomenen una 
“hegemonia moral”(6). És a dir, en molts 
ambients apareix com “allò que és bo” 
o “convenient”, allò que no necessita 
ser demostrat perquè es viu d’una ma-
nera natural, com el que s’acosta més a 
la veritat. Cal que els qui se senten més 
inclinats al sobiranisme s’expliquin a si 
mateixos per què ho són. Cal que els 
qui se senten “amenaçats” per aquesta 
atmosfera no la desqualifi quin en bloc 
titllant-la de “totalitarisme soft”, sinó 
que contraargumentin. No és ètic in-
sultar com a “botifl ers” o “traïdors” els 
qui defensen una postura autonomista 
o federalista. Com tampoc no és ètic 
desqualifi car el sobiranisme com una 
cosa emocional i romàntica dit amb un 
deix despectiu. 

Hi ha qüestions en l’actual societat en 

què també existeixen altres hegemoni-
es morals que no tots compartim, per 
exemple, a propòsit de l’avortament, o 
de la ideologia de gènere, i bé cal tenir 
el valor d’anar contra corrent amb ar-
guments si un discrepa del pensament 
dominant. 

Tanmateix, la postura sobiranista fa-
rà bé de guardar-se respecte d’una pos-
sible tendència a viure el procés amb 
una mena d’esperança quasi-religiosa, 
tot fent del sobiranisme el que se’n diu 
una religió de substitució. Ja va passar 
en certa manera amb l’arribada de la 
democràcia a fi nals dels 70 del segle 
passat, i a l’entusiasme “religiós” inici-
al va seguir un gran desencantament i 
una “apostasia”  del compromís polític. 
És bo aprendre a col·locar i identifi car 
bé les motivacions polítiques perquè 
puguin ser de llarga durada. 

En defi nitiva, ens hem de reconcili-
ar amb la condició singular, concreta i 
“decisional” de cada ésser humà. No 
podem pretendre una unanimitat de 
tots sobre tots els temes. L’ésser humà 
és aquell que és capaç de prendre en di-
versos àmbits de la vida opcions respec-
te valors que considera fonamentals, 
opcions morals amb repercussions polí-
tiques que com a tals no es pot preten-
dre que siguin evidents per a tothom, 
perquè són fruit d’un procés personal 
de maduració i decantació de vivències, 
informacions, sentiments, refl exions i 
testimonis diversos (7). Però sí que cal 

que en sàpiga donar raó. I té dret a 
ser escoltat i té el deure d’escoltar les 
diferents opcions dels altres.

A propòsit del binomi entre idees i 
sentiments, és aclaridor recordar que 
les conviccions morals i polítiques són 
idees encarnades en i assumides per 
una persona concreta. Segons una an-
tropologia humanista d’àmplia accep-
tació, la consciència de cada persona és 
el centre intel·lectual, volitiu i afectiu 
on madura les seves decisions i d’on 
brollen els seus actes coherentment 
meditats. D’aquí que quan allò que 
ella considera un valor fonamental és 
menystingut o contradit, és obvi que la 
persona reaccioni implicant-hi la seva 
capacitat de raonar, de sentir i de deci-
dir. En rigor no té sentit, doncs, afi rmar 
coses com “per projectes polítics i soci-
als sí que val la pena discutir, però per 
sentiments, no; que cadascú pugui tenir 
els sentiments que vulgui”. És una falsa 
dicotomia, que suposadament relega 
les conviccions relatives a la identitat 
nacional a l’àmbit dels sentiments pri-
vats, però que en realitat a la pràctica 
dóna suport de facto a la identitat na-
cional dominant amb les seves idees, 
sentiments i imaginari col·lectiu que no 
necessita ser expressat ni defensat per 
què és el que s’ha interioritzat des de 
fa segles en els ciutadans.

En fi , hi ha qui diu que l’anomenat 
“procés” va per llarg, que ens hi hau-
rem d’acostumar, i que aniran quallant 
unes postures tals com ser “catòlic” o 
“protestant”, i que caldrà molt diàleg 
“ecumènic” i de tant en tant la decisió 
de les urnes per organitzar la convivèn-
cia segons majories i minories. 

7. QüEstions sobrE l’opció pEr 
un Estat propi i indEpEndEnt 

Un cop feta aquesta defensa del plu-
ralisme legítim de posicions i del res-
pecte i diàleg necessari entre totes, em 
permeto centrar-me en els arguments 
de la posició sobiranista des del punt de 
vista cristià. Catalunya, en el context de 
la seva relació amb Espanya, té dret a 
decidir el seu futur polític com a nació 
independent? 

7.1. El magisteri de l’Església no es 
pronuncia “a priori” sobre casos 
concrets

La Doctrina social de l’Església enun-
cia principis generals, recomana sempre 
obrar amb discerniment i, tal com ja 
s’ha dit, no es pronuncia sobre els casos 
concrets. En la pràctica, en les darreres 
dècades, la postura del Vaticà d’entrada 
ha estat respectar l’statu quo —la situa-
ció vigent— i en tot cas després dels fets 
consumats ha reconegut noves nacions 
com és el cas d’Eslovènia i Croàcia.

7.2. Dret dels pastors locals a 
pronunciar-se sobre qüestions 
socials concretes

Que des de la Doctrina social de 
l’Església no es pugui deduir necessà-
riament una resposta concreta, i que 
els màxims responsables de l’Església 
catòlica no es pronunciïn a priori sobre 
situacions concretes, no impedeix que 
els pastors a cada lloc tinguin el dret de 
pronunciar-s’hi. Ho recorda amb molta 
claredat el papa Francesc en la seva ex-
hortació Evangelii gaudium:

“Els ensenyaments de l’Església so-
bre situacions contingents estan subjec-
tes a majors o nous desenvolupaments 
i poden ser objecte de discussió, però 
no podem evitar ser concrets —sense 
pretendre entrar en detalls— perquè 
els grans principis socials no es quedin 
en meres generalitats que no interpel-
len ningú. Cal treure’n les conseqüèn-
cies pràctiques perquè ‘puguin incidir 
efi caçment també a les complexes si-
tuacions actuals’ (8). Els Pastors, acollint 
les aportacions de les distintes ciències, 
tenen dret a emetre opinions sobre tot 
allò que afecti la vida de les persones, 
ja que la tasca evangelitzadora impli-
ca i exigeix una promoció integral de 
cada ésser humà. Ja no es pot dir que 
la religió ha de recloure’s en l’àmbit 
privat i que està només per preparar 
les ànimes per al cel. Sabem que Déu 
vol la felicitat dels seus fi lls també en 
aquesta terra, encara que estiguin cri-
dats a la plenitud eterna, perquè Ell va 
crear totes les coses ‘perquè les gaudim’ 

12 octubre 2014II

Com s’han de
qualifi car els darrers 
quatre segles de 
pràctica sistemàtica 
d’intent d’assimilació 
de Catalunya a 
l’Espanya de matriu 
castellana?



(1Tm 6,17), perquè tots puguin gaudir-
les. D’aquí que la conversió cristiana 
exigeixi revisar ‘especialment tot el que 
pertany a l’ordre social i a l’obtenció 
del bé comú’”(9) (n. 182) 

I afegeix encara al número següent:

“Per consegüent, 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 esdeveni-
ments que afecten els ciutadans. (…). 
Una autèntica fe —que mai no és cò-
moda i individualista— sempre implica 
un profund desig de canviar el món, 
de transmetre valors, de deixar quel-
com millor darrere el nostre pas per la 
terra. Estimem aquest magnífic plane-
ta on Déu ens ha posat, i estimem la 
humanitat que l’habita, amb tots els 
seus drames i cansaments, amb els seus 
anhels i esperances, amb els seus valors 
i fragilitats. La terra és la nostra casa 
comuna i tots som germans. Si bé ‘l’or-
dre just de la societat i de l’Estat és una 
tasca principal de la política’, l’Església 
‘no pot ni ha de quedar-se al marge 
en la lluita per la justícia’(10). Tots els 
cristians, també els Pastors, són cridats 
a preocupar-se per la construcció d’un 
món millor.” (n. 183) 

Aquestes paraules del papa Francesc 
poden inspirar en els pastors de les Es-
glésies que caminen a Catalunya un ju-
dici prudencial —la responsabilitat del 
qual només és aplicable al subjecte que 
l’adopti— que es concreti en una pre-
sa de posició respecte de l’anomenat 
“procés”, amb la voluntat d’orientar 
—mai de forçar o coaccionar— la cons-
ciència dels catòlics i dels ciutadans que 
ho desitgin.(11)

7.3. El recurs a la història: oblit i memòria 

En l’entrevista concedida pel papa 
Francesc al periodista Enrique Cymer-
man, va distingir entre independència 
per emancipació (el cas de les colòni-
es americanes que es van emancipar 
dels Estats europeus) i independència 
per secessió, posant per exemple el 
cas de l’antiga Iugoslàvia. Referint-se 
a Catalunya va dir que cal estudiar molt 
bé cas per cas. I deia textualment: “La 
secessió d’una nació sense un antece-
dent d’unitat forçosa s’ha d’agafar amb 
moltes pinces i analitzar-la en tots els 
aspectes”(12).

Discernir si en la història de les rela-
cions entre Espanya i Catalunya hi ha 
hagut antecedents —o pretensions— 
d’annexió forçosa, vol dir enfrontar-se 
amb l’obra dels historiadors que donen 
compte d’una llarga història i especial-
ment dels darrers quatre-cents anys de 
les dites relacions. Com en totes les his-
tòries de confrontacions, de tensions i 
de guerres entre països o grups socials hi 
ha distintes versions: la versió dels ven-
cedors imposada en la memòria oficial, 
la versió dels vençuts transmesa durant 
anys clandestinament, i la versió dels 
historiadors distants que intenten bus-
car el màxim d’objectivitat possible. 

Per tant, també en això, en el fet 
de voler conèixer els fets històrics —en 
aquest cas la realitat de les relacions 
entre Espanya i Catalunya— es fa ne-
cessària una operació de discerniment 
que comporta inevitablement una op-
ció ponderada i justificada sobre a qui-

nes fonts històriques un decideix donar 
major credibilitat. 

Un nombre sòlid i ampli d’historia-
dors i de ciutadans de Catalunya con-
cedeixen prou credibilitat a obres com 
la Història de Catalunya dirigida per 
Pierre Vilar, especialment en els volums 
VI i VII redactats per Josep Fontana i 
Josep Termes, i a altres elencs de fets 
o disposicions relatives a la prohibició 
de la llengua, la cultura i les formes 
d’organització administrativa, jurídica 
i política de Catalunya, per part del go-
vern de Madrid (13).

Tenint en compte aquesta abundant 
i seriosa informació, és legítim i rao-
nable fer-se aquestes preguntes: com 
s’han de qualificar els darrers quatre 
segles de pràctica sistemàtica d’intent 
d’assimilació de Catalunya a l’Espanya 
de matriu castellana? La invasió de 
Catalunya per part de l’exèrcit borbò-
nic, el 1714, ara fa justament tres-cents 
anys, anul·lant les llibertats del poble 
català és un antecedent de pretensió 
d’annexió forçosa o no? La dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1931), reprimint 
una vegada més la llengua i la cultura 
catalana, és un antecedent de pretensió 
d’annexió forçosa o no? L’entrada de 
l’exèrcit franquista a Catalunya, amb 
l’abolició de l’Estatut del 32 i quaranta 
anys de persecució de la llengua i de 
la cultura catalana, és un antecedent 
de pretensió d’annexió forçosa o no? 
La campanya sistemàtica de grups po-
lítics i mediàtics molt potents en contra 
de l’afirmació de la identitat nacional 
de Catalunya és una pretensió present 
d’annexió forçosa o no?

S’hi pot afegir aquesta precisió: el fet 
que per part catalana la postura en el 

contenciós entre Espanya i Catalunya 
no hagi estat sempre unitària i que, 
en aquests diversos intents d’annexió, 
una part de la ciutadania catalana 
hagi optat per acceptar-la, no treu le-
gitimitat moral als qui han defensat i 
defensen el dret a la sobirania plena 
de Catalunya. 

Sobre l’exercici de la memòria histò-
rica és bo recordar l’axioma de Paul Ri-
coeur: Un excés de memòria pot resul-
tar paralitzant, però un excés d’oblit no 
és sa per al normal desenvolupament 
de les persones i dels pobles.(14)

7.4. La postura dels bisbes espanyols

Els bisbes espanyols —en els seus do-
cuments Valoración moral del terroris-
mo (2002) i Orientaciones morales ante 
la situación actual de España (2006)— 
donen a entendre que Espanya està for-
mada per diverses nacions, a les quals 
intenten mostrar que no tenen dret a 
decidir unilateralment. En el núm. 28 
del primer document afirmen: 

“Las naciones, en cuanto ámbitos 
culturales del desarrollo de las perso-
nas, están dotadas de una ‘soberanía’ 
espiritual propia y, por tanto, no se les 
puede impedir el ejercicio y cultivo de 
los valores que conforman su identi-
dad. Esta ‘soberanía’ espiritual de las 
naciones puede expresarse también 
en la soberanía política, pero ésta no 
es una implicación necesaria. Cuando 
determinadas naciones o realidades 
nacionales se hallan legítimamente vin-
culadas por lazos históricos, familiares, 
religiosos, culturales y políticos a otras 
naciones dentro de un mismo Estado 
no puede decirse que dichas naciones 
gocen necesariamente de un derecho 
a la soberanía política.” 

Més endavant, en el núm. 29, posen 
com a raó per limitar el dret a la sobi-
rania política d’aquestes nacions el bé 
comú de la comunitat cultural i política 
de la qual formen part (és a dir, l’Estat 
espanyol o la supranació espanyola).

Què respondre-hi? Aquí cal obrir 
una reflexió sobre què és el bé comú. 
Per bé comú el Compendi de la Doctri-
na social de l’Església entén: “la suma 
d’aquelles condicions de la vida social 
que permeten, tant a les col·lectivitats 
com a cada un dels membres, d’assolir 
amb més perfecció i rapidesa la pròpia 
perfecció” (núm. 164). 

Així doncs, anàlogament a com el bé 
comú suposa la defensa i promoció del 
desenvolupament ple de cada persona, 
també s’ha de respectar i promoure la 
plena realització de les col·lectivitats 
(nacions) a les quals pertanyen aquests 
individus. De manera que l’Estat, en la 
seva obligada recerca del bé comú, és 
en funció de les persones, les famílies i 
les nacions, i no a l’inrevés (les persones, 
famílies i nacions en funció de l’Estat). 

Retrobem aquí la gran coherència 
de la Doctrina social de l’Església: de 
la mateixa manera que defensa el dret 
dels pares a regir l’educació dels fills 
per sobre de l’Estat, també defensa el 
dret de les nacions al seu lliure i ple 
desenvolupament per sobre de l’Estat. 
Família i nació son realitats, segons la 
Doctrina social de l’Església, “anteri-
ors” i a la seva manera “superiors” a 
l’Estat, perquè responen a l’estructura 
constitutiva més pròpiament humana 
de la sociabilitat de l’ésser humà. 

Almenys cal concedir que el concepte 
de bé comú no és unívoc. Afirmar que 
cal defensar el bé comú no duu com a 
resultat una única manera d’articular 
el bé comú. Els bisbes espanyols reco-
neixen que Espanya està formada per 
diverses nacionalitats amb la seva per-
sonalitat històrica, però quan es tracta 
del bé comú retallen, de fet, el dret 
fonamental al ple desenvolupament de 
les altres nacions que formen Espanya. 
En un diàleg fratern caldria poder acla-
rir aquest punt clau sobre la manera 
d’entendre l’articulació justa del bé co-
mú d’acord amb el reconeixement dels 
drets complerts de les nacions segons 
la Doctrina Social de l’Església.

8. una aportació complE-
mEntària: la importància 
dEl sEntit dE pErtinEnça           
ExprEssat i alimEntat 

 En la cultura i El sEu         
món simbòlic 

En el recentment celebrat Congrés 
internacional sobre Pastoral de les 
grans ciutats (Barcelona 20-22 de maig 
de 2014), els teòlegs d’Amèrica Llatina 

12 octubre 2014 III

Il·lustració de Pilarín Bayés per a l’acte de Cristians pel Dret a Decidir.

Creure que Catalunya 
com a nació té el dret 
a decidir ara el seu 
futur és —com d’altres 
possibles— una opció 
ètica fonamental, 
una convicció moral 
i política



van fer unes interessants aportacions 
que, salvant les distàncies, crec que po-
dem aportar llum a la nostra situació. 
En concret voldria reproduir un extens 
paràgraf de l’inici de la conferència de 
Benjamín Bravo (Ciutat de Mèxic):

“Els paradigmes religiós, polític i 
social que ens van ajudar a entendre 
l’ésser humà d’Amèrica Llatina a la se-
gona meitat del segle passat, han es-
tat desplaçats i reemplaçats per un nou 
paradigma, el cultural. La cultura s’ha 
convertit en matriu d’interpretació que 
obliga a tot agent de pastoral a tenir-
la en compte per a qualsevol tipus de 
reflexió i de praxi (...) Cada dia s’unifica 
més la interpretació de la realitat total a 
partir d’anàlisis culturals que permeten 
entrellaçar els quatre ‘mons’ de l’ésser 
humà, o sigui, el món imaginari, l’her-
menèutic, el material (econòmic social) 
i el món del poder (polític). 

Aquest nou paradigma debilita sig-
nificativament la interpretació soci-
oeconòmica de la realitat d’Amèrica 
Llatina sustentada en la teoria de la 
dependència i en la teologia de l’allibe-
rament. Cau la utopia socialista i això fa 
disminuir organitzacions compromeses 
amb la justícia i amb l’alliberament dels 
oprimits. (...) 

L’experiència viscuda amb paradig-
mes anteriors ha ensenyat que la visió 
de l’ésser humà no ha de ser fragmen-
tada sinó que ha de ser integral. Cal 
prendre’s seriosament tant l’ésser raci-
onal de l’ésser humà com el seu ésser 
simbòlic, tant la raó com la corporeïtat i 
el seu fruit que és la cultura. (...) Convé 
avui insistir en dos ‘mons’ que van ser 
postergats pel pensament racional, el 
‘món’ de l’imaginari i el ‘món’ herme-
nèutic.”(15) 

Crec que aquest desplaçament del 

centre d’atenció de l’eix socioeconò-
mic a l’eix simbòlic i cultural s’ha donat 
també —si bé amb un altre context— a 
casa nostra. I aquesta pot ser una expli-
cació —entre d’altres— de per què en 
els últims anys a Catalunya s’ha donat 
una emergència de la consciència ca-
talana expressada especialment —no 
únicament— amb elements corporals i 
simbòlics (manifestacions al carrer, ca-
denes humanes, estelades...). Cal saber 
interpretar aquests fenòmens més en-
llà d’aquella ràpida desqualificació que 
els titlla d’emocionalistes i folklòrics. 

I encara una altra veu completaria 
també l’accent llatí. Aquesta per de-
nunciar precisament l’ofegament de les 
cultures minoritàries. La revista Docu-
ments d’Església, editada pel monestir 
de Montserrat, ha publicat la traducció 
al català d’una interessant síntesi del 
pensament del jesuïta i teòleg argentí 
Juan Carlos Scannone apareguda abans 
a la revista oficiosa del Vaticà La Civiltà 
Cattolica (núm. 3920 del 19 d’octubre 
del 2013).(16)  

En aquest article, l’autor, pioner en 
la formulació d’aquesta filosofia de 
l’acció històrica a l’Argentina dels anys 
setanta, descriu els signes del que ano-
mena la “nova qüestió social”, caracte-
ritzada per la globalització promoguda 
segons el “pensament únic” neoliberal. 
Aquest suposa un veritable atac a la 
humanitat, un atac a allò humà com a 
tal. Una de les conseqüències més fu-
nestes d’aquest atac és l’exclusió fora 
del sistema econòmic global de milions 
de persones, amb la desocupació es-
tructural i la precarització del treball. 

Però, una altra forma d’atac a allò 
humà com a tal, efecte d’aquesta glo-
balització despietada, és també el fet 
que la política es posa al servei dels 

poders econòmics i financers, i que la 
cultura promoguda per aquests a través 
dels mitjans de comunicació de masses 
ofega les cultures dels pobles, tractant 
d’imposar una uniformització de pau-
tes i conductes.(17) 

Crec que la situació del procés a 
Catalunya pot rebre molta llum d’aques-
ta filosofia de l’acció històrica. Aquesta 
filosofia, per una banda, intenta criti-
car els supòsits ideològics —fins i tot 
pseudofilosòfics— del pensament únic 
neoliberal dominant. I així desemmas-
cara aquell fals cosmopolitisme o uni-
versalisme  —“jo no sóc nacionalista, jo 
sóc ciutadà del món”— que, de fet, a 
la pràctica, imposa una de les cultures 
dominants segons l’àmbit geopolític —
l’anglesa, l’espanyola de matriu castella-
na...— a les cultures minoritàries. Aques-
ta filosofia de l’acció històrica intenta, a 
més, “elevar a concepte” la situació —en 
el nostre cas, la relació entre Espanya i 
Catalunya— per discernir-la, interpretar-
la, comprendre-la i il·luminar els camins 
de la seva superació.(18)

9. dEfEnsar El drEt dE 
catalunya a dEcidir El 

 sEu futur polític és una 
opció plausiblE, raonada         
i consEQüEnt

Creure que Catalunya com a nació 
té el dret a decidir ara el seu futur és 
—com d’altres possibles— una opció 
ètica fonamental, una convicció moral 
i política que, però, no resulta evident 
a tothom. A Catalunya per raons ideo-
lògiques, històriques, socials, afectives 
i culturals, hi ha actualment entre un 
20 i un 25 per cent dels seus ciutadans 
que no senten Catalunya com una nació 
sinó com una regió d’Espanya. Consta-

tem que una part d’aquesta minoria és 
catòlica. Ho respectem. Creiem tanma-
teix que pot ser una oportunitat per 
a un diàleg fratern, obert a la veritat 
i a la justícia, sobre la Doctrina Social 
de l’Església i la seva plural aplicació a 
Catalunya avui.

10. una aportació EspEcífica 
dEl cristianismE a aQuEst 
procés QuE Es viu 

 a catalunya

Enmig de tot plegat hi ha l’esperança 
cristiana que apunta al Regne de Déu 
com una realitat que acollim parcial-
ment ja ara i aquí, però que tindrà la 
seva manifestació plena en “un cel nou 
i una terra nova” (Ap 21,1). Aquesta 
esperança cristiana relativitza, en part, 
sense desactivar-les, cadascuna de les 
tres possibilitats esmentades, ja que cap 
d’elles no serà la plenitud del Regne 
que esperem. Aquest marge de rela-
tivització, però, és el que als cristians 
ens permet tractar-nos com a germans 
i compartir la mateixa Eucaristia, que 
és preludi anticipat d’aquella plenitud 
que ningú no pot reivindicar per a si, 
però vers la qual tots caminem, cadascú 
des de la seva opció pràctica diferent. 

Penso que seria molt sa per a l’actual 
procés potenciar una mena de principi 
secular o cívic d’això que en cristià en 
diem la distància entre el que serà el 
cel i la laboriosa realitat de la terra. 
És a dir, ens hauríem de conjurar tots 
plegats perquè mai cap de les postu-
res concretes no s’atorgués cap aurèola 
“religiosa”  o “sagrada”. Tots hem de 
treballar ara i en el futur per la plura-
litat, la convivència i el respecte endins 
i cap enfora.

Barcelona 29 de setembre de 2014
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