CARTA OBERTA AL CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA

Benvolgut Sr. Lluís Martínez Sistach
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Donades les circumstàncies actuals, ens veiem en l’obligació de dirigir-nos a vostè per
tal d’expressar-li la nostra perplexitat davant d’algunes notícies que ens arriben. Es
tracta d’un acte previst a Barcelona que porta com a títol “Por la vida, la família y las
libertades, unidos podemos!”.
En l’anunci d’aquest acte s’indica que no serà com el de Madrid que va ser litúrgic,
convocat per a cristians, per un bisbe (concretament Rouco, que va estar acompanyat de
molts altres bisbes, entre ells alguns de Catalunya). Allà, diuen, no es va fer referència
explícita a cap partit. En canvi en aquest de Barcelona, la propaganda que ens ha arribat
via internet, diu que sí que és tracta d’un míting polític, convocat per entitats diverses,
algunes de confessionals i altres no. S’hi deixa clar, doncs, a priori, que es parlarà de
política.
Abans de l’acte en si, està prevista la seva presència i s’espera que presideixi la
celebració Eucarística.
Tot plegat, allò de Madrid i ara això de Barcelona, crea una confusió en l’opinió pública
que es fa difícil de pair: és o no és política això que es procura amb aquestes
concentracions on es reuneix molta gent, com més millor, sota la presidència de
membres de l’altra jerarquia com són els cardenals? Quins interessos mouen la jerarquia
a secundar actes d’aquest tipus, organitzats sempre per grups integristes, al darrera dels
quals s’hi veu clarament la mà de determinats partits polítics?
Estem acostumats a què, per a la jerarquia, només compti la part de l’Església integrista
i reaccionària, mentre que els nombrosos grups de base, amb pocs recursos, no compten
per a res. Aquests, però, amb el seu treball continuat, són els pilars reals de l’Església, i
aquí hi podrem trobar la majoria de les dones i dels homes que encara resten en ella.
Ens va alegrar saber que vostè, el nostre Bisbe de Barcelona, no fou present a Madrid.
Ho varem interpretar com un senyal de prudència d’un Pastor que vol ser-ho de tothom.
Per això ara ens desorienta l’anunci de la seva presència en l’acte que comentem. Cal
recordar que en el si de l’església existeixen parers, posicions, i criteris diversos i que
això cristal·litza en el pluralisme polític propi d’una democràcia. Creiem que el Bisbe ha
d’evitar decantar-se per cap posició determinada perquè seria injust amb la pluralitat
existent, tota autèntica i respectable.
La pregunta sobre quin sentit té una Missa oficiada per un bisbe – cardenal en un míting
polític ens la fem en un estat personal, i de vegades col·lectiu, de revolta, que ens
adoloreix i ens desespera. Només aferrant-nos a la fe i a l’esperança en les benaurances
de Jesús podem seguir vivint dins d’aquest conglomerat incòmode en què es va tornant
la nostra Església, no sense la contribució de la jerarquia eclesiàstica que tenim.
Esperem paraules i gestos de misericòrdia i d’acolliment i ens trobem amb acusacions i

rebuig de persones. Esperem confort i perdó i ens trobem amb culpabilitzacions que,
ficades dins d’un mateix sac, resulten difícilment destriables.
No sabem si vostè ens podrà ajudar a desembolicar aquest troca on s’està ficant la
jerarquia, complicant cada vegada més tot allò que diu i fa. La senzillesa evangèlica
queda tan lluny de la parafernàlia eclesiàstica que el missatge que ens ha de transmetre
la nostra Església ens arriba desdibuixat i difícil de comunicar dins les nostres pròpies
famílies.
Li demanem excuses si l’hem molestat amb la nostra insistent impertinència.
Amb tota cordialitat
La Junta Directiva de la Plataforma d’Entitats Cristianisme al segle XXI

Barcelona, 20 de gener de 2008.

