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DESAFORTUNADA INTERVENCIÓ DEL
CARDENAL OMELLA EN LA MISSA A LA
SAGRADA FAMÍLIA PER LES VÍCTIMES
DELS ATEMPTATS A CATALUNYA
Església Plural lamentem profundament que la missa que els catòlics de
Barcelona oferíem en memòria de les víctimes mortals dels recents atemptats
terroristes a Barcelona i Cambrils, en solidaritat amb els ferits i els seus
familiars, i per la pau, no hagi comptat amb l'encert de les paraules de
l'arquebisbe de la diòcesi Juan José Omella, que han acabat agafant, alguna
d'elles, una dimensió política que cal posar en relleu.
Les seves principals intervencions, totes en castellà -igual que la del bisbe
auxiliar- han tractat les autoritats catalanes d'una manera poc adequada,
tan al president de la Generalitat com a l'alcaldessa de Barcelona, als quals en
cap moment s'hi ha adreçat pel seu càrrec sinó amb un genèric "autoritats
autonòmiques i locals", mentre que si ha mencionat al rei, al president espanyol
i a la vicepresidenta. Fins i tot el missatge que s'ha llegit del secretari d'Estat
del Vaticà, en nom del papa Francesc, ha sigut més sensible amb la realitat
catalana que les paraules de l'arquebisbe Omella.
Un altre moment desafortunat ha sigut quan s'ha referit a les forces de
seguretat, ja que la primera menció d'agraïment ha sigut per les forces de
seguretat de l'Estat i no ha fet cap esment al cos de Mossos d'Esquadra,
que han portat i porten tot el pes de l'actuació policial i la coordinació d'una
manera exemplar i amb reconeixement internacional i de la ciutadania.
El colofó del desencert ha vingut durant l'homilia, quan ha emprat sense cap
mena de matís, la següent expressió: "La unión nos hace fuertes mientras
que la división nos corroe y nos destruye" Unes paraules que semblaven
extretes de qualsevol discurs del president Rajoy o altres membres del govern
espanyol.
El cardenal Omella sabia perfectament que aquestes paraules serien titulars en
tots els mitjans de comunicació i utilitzades políticament.
Lamentablement, l'arquebisbe encara ara no ha pogut o no ha volgut entendre
la societat catalana, que, majoritàriament percep les institucions del seu país
com l'expressió de la seva sobirania i no pas com uns mers ens
descentralitzats. Una societat que també ara, en moments de dolor, ha donat

una resposta madura i responsable, i ha demostrat la seva voluntat i capacitat
d'autogovernar-se. Aquesta manca de sensibilitat també s'ha transmès per l'ús
que s'ha fet del català, ja que cap dels principals parlaments s'ha fet en la
llengua pròpia del país.
Finalment s'ha desaprofitat el moment per expressar la fraternitat amb les altres
religions, representants de les quals eren presents a la cerimònia. Un gest
públic conjunt de proximitat i compromís entre els representants religiosos
contra la violència i a favor de la convivència pacífica, hagués transmès un
potent missatge a la societat. Segur que el papa Francesc ho hagués fet.
Avui, els representants de l'Església de Barcelona han afavorit que se'ls pugui
veure una mica més lluny dels sentiments i de les aspiracions majoritàries del
poble que han de servir.
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