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Davant la situació que està vivint Catalunya, nosaltres, capellans de la diòcesi de 

Solsona que formem i ens reunim en el Fòrum Ondara, no solament contemplem com a 

espectadors el que està passant, sinó que volem ser actors de la nostra realitat. 

L’Església –i nosaltres som Església– ha d’estar immersa dins la societat que vivim i, 

per tant hem d’exercir de ciutadans i aportar el nostre gra de sorra també des del punt de 

vista cristià. 

 

La crisi general que vivim ens ha portat a adornar-nos, d’una manera més realista i crua, 

de la situació social i política que viu Catalunya des que va perdre les seves institucions 

per la força de les armes i de la violència genocida i la repressió sistemàtica, i a punt ha 

estat al llarg de la història de perdre també la seva llengua i la seva cultura mil·lenària. 

Gràcies a Déu, la dignitat s’ha anat conservant i això ha fet que hagi perviscut en mig de 

les tempestes. L’Església no hi ha estat al marge. 

 

Si el que va passar ara fa tres-cents anys passés ara, seria objecte d’un judici als 

tribunals internacionals –com ho veiem en esdeveniments recents–. Tanmateix, no 

podem judicar la història passada, però sí que se n’ha de rescabalar les conseqüències. 

L’única manera, però, de fer-ho és amb els valors de la democràcia i de la voluntat 

majoritària del poble. I ara el poble està manifestant el seu desig noble d’independència 

per mitjans pacífics i respectuosos. I els polítics, si veritablement són demòcrates, han 

d’escoltar el poble i fer possible que manifesti per les urnes el que vol. 

 

Contemplem, no obstant, atònits, com des d’Espanya s’intenta segar l’herba sota els 

peus i, amb amenaces explícites o velades i amb falsedats i maquinacions 

antidemocràtiques, atemoreix el poble, perquè acoti una vegada més el cap, perquè calli 

i continuï la dependència. 

 

Des de la nostra fe i des dels valors evangèlics de respecte a la dignitat de les persones i 

dels pobles, de pau, convivència i llibertat, denunciem les manipulacions per fer callar 

la voluntat popular i animem la nostra gent i totes les persones de Catalunya a què no 

tinguin por i manifestin pacíficament i per mitjans democràtics la seva voluntat. I si 

aquesta voluntat es dirigeix majoritàriament cap a la independència de Catalunya, no 

tinguem por, que la nostra dignitat com a nació farà que ens en sortim. 

 

Solsona, 6 de novembre de 2012  

 

  

 

 


