
Sí o no 
 
El dia 27 de setembre, hi han unes noves eleccions per a escollir els diputats del 
Parlament de Catalunya. Legalment, com ha succeït en totes les eleccions anteriors, 
s'escolliran els representants polítics que elegiran el govern autonòmic per als propers 
quatre anys. Tanmateix, el president de la Generalitat ha dit que aquestes eleccions 
tenen un caràcter plebiscitari, equivalen al referèndum que el 9N no es va poder 
celebrar. Aquestes dues interpretacions sobre l'actual procés electoral provoca, en 
algunes persones, confusió i expectació. 
 
M'ha semblat oportú oferir als fidels de la diòcesi alguns elements de reflexió per a 
il·luminar la qüestió que es planteja en aquesta contesa electoral i recordar el deure 
moral de la participació. 
 
Els qui afirmen que aquestes eleccions són plebiscitàries ho justifiquen a partir dels 
fets político-socials succeïts a Catalunya en els darrers tres anys. Concretament: les 
multitudinàries manifestacions ciutadanes a favor de la independència; la victòria en 
les darreres eleccions dels partits favorables al referèndum sobre la autodeterminació; 
i la prohibició reiterada d'aquest referèndum per part de l'Estat Espanyol. El camí que 
els dos grans partits independentistes han escollit per convertir aquestes eleccions en 
un referèndum és presentar una candidatura i un programa centrats en la 
independència i en el procés per a assolir-la. 
 
Els qui afirmen que aquestes eleccions només tenen caràcter autonòmic ho justifiquen 
fonamentant-se en l'obligació de respectar el marc jurídic vigent. Concretament: 
afirmen que la Constitució Espanyola defineix les competències i els límits de 
l'autonomia; que la reforma de la Constitució és possible, però per les vies que ella 
mateixa estableix; i que, en tot cas, l'autodeterminació de Catalunya només és 
possible a través d'un pacte amb l'Estat. 
 
Quan es faci públic el resultat d'aquestes eleccions, és molt probable que els partits 
polítics facin una interpretació en clau plebiscitària. Les candidatures 
independentistes, sigui quin sigui el resultat, afirmaran que el poble de Catalunya s'ha 
autodeterminat. Les altres candidatures, tant el en el cas d'una derrota de 
l'independentisme com en el d'un victòria exigua, diran que el poble de Catalunya no 
vol la independència. 
 
Tenint en compte aquestes consideracions, crec que he de recomanar vivament el 
deure moral de la participació. En primer lloc, per la transcendència de la qüestió 
plantejada. En segon lloc, perquè només una alta participació pot aclarir la voluntat 
real del poble de Catalunya sobre el seu futur polític i, resolt aquest debat, pot 
permetre afrontar tots junts, decididament i democràtica, els grans reptes de la nostra 
societat.  
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