
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa Francesc adient…. 
 
Involucrar-se en la políticaés una obligació per a un 
cristià. No podem jugar a ser Pilat i rentar-nos les mans: 
la política és una de les formes més altes de la caritat, 
perquè  cerca el bé comú. Els laics cristians han de 
treballar en política. Diuen “la política està molt bruta”, 
però jo demano per culpa de qui? Jo què faig? És un 
deure treballar pel bé comú i sovint el camí per 
treballar-hi és el camí de la política ( Papa Francesc el 7 
de juny de 2013 a un grup de joves). 
 
La presó preventiva (quan de forma abusiva procura un 
avançament de la pena prèvia a la condemna, o com a 
mesura que s’aplica davant la sospita més o menys 
fundada d’un delicte comès) constitueix una altra 
forma contemporània de pena il·lícita oculta, més enllà 
d’un vernís de legalitat. La qüestió dels detinguts sense 
condemna s’ha d’afrontar amb la deguda cautela, des 
del moment que es corre el risc de crear un altre 
problema tan greu com el primer, si no pitjor: el dels 
reclusos sense judici, condemnats sense que es 
respectin les normes del procés (Papa Francesc a 
l’Associació Internacional de Dret Penal, el 24 d’octubre 
de 2014).  

 

 

 

 

 

 

JA NOMÉS VAL UNA CAUSA 
 
Tantes esperances al cor de les persones i dels pobles!, 
que són els somnis i les utopies de Déu i dels homes i 
dones, i de les nacions també: de justícia i llibertat, i de 
vida digna. Quan es faran realitat, hi arribarem, 
finalment a aconseguir-los? Els somiem, ens hi 
comprometem, i els treballem per fer-los realitat 
finalment: l’amor, la fe i l’esperança ens mouen. Hem 
aprés la paciència i que tot demana el seu temps per 
superar tantes resistències en la seva realització. Hi ha 
les ideologies i els interessos de classe que es volen 
apropiar d’aquest somnis de llibertat en exclusiva, els 
seus, únics i amb violència. Però la llibertat és diversitat, 
igualtat de condicions per a cada iniciativa, per a cada 
projecte, per a cada realitat plural. Però “El Regne de 
Déu ja és en mig vostre...”, ja bull en els moviments 
socials i en el cor dels pobles, només cal escoltar, 
discernir, formular, i donar viabilitat a les esperances 
humanes de vida. Abans ens cal patir el rebuig, la 
passió, la creu, la mort, després ja vindrà la resurrecció. 
La política serà (hauria de ser) la ciència, l’art d’aquesta 
llibertat, i no de la seva limitació, i no la resistència la 
seva substituta. La política per promoure els drets 
humans i la justícia per assegurar-los i no per a fer de 
les lleis tombes. Sempre els drets humans són la mesura 
de totes les coses perquè són les exigències primeres 
que fan possible el camí de la vida humana. 
Cal cultivar l’esperit crític i la consciència desperta, amb 
el silenci i la reflexió, i la informació plural i contrastada, 
i la reflexió, per posar-nos a la pell dels qui lluiten per 
fer de les esperances realitats i que ho han sacrificat tot 
pels drets humans del seu poble; i per cultivar 
sentiments de pau i no violència, i per viure desperts i 
agafar sempre una certa distància  del poder establer i 
els seus mites, distància dels relats dels poderosos que 
miren els seus interessos ocults; per cultivar l’esperit 
d’amor a tots, a les víctimes i també als adversaris. 
Ja només val una causa, una política, una religió: la del 
Regne de Déu de pau i amor, la de la llibertat de l’ésser 
humà, la de Jesús de Natzaret alliberador. 
 

J. Miquel Baylach G. 
 
 

 

Evangeli de la Llibertat 

... molt aviat sereu alliberats... estigueu alerta (Lc 21...) 
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UNA REPÚBLICA PRESENT! 
 

En aquell temps, els fariseus 
preguntaren a Jesús quan vindria el 
Regne de Déu. Ell els respongué: «El 
moment que ha de venir el Regne de 
Déu és imprevisible. Ningú no podré dir: 
“Mireu és a tal lloc” o “a tal altre””. El 
Regne de Déu ja és enmig vostre…». 
Després digué als seus deixebles: «… 
Però abans ha de patir molt, i la gent del 
nostre temps l’ha de rebutjar». 

(Lc 17,20-25) 

Cal treballar per vèncer les desigualtats, 

no les diversitats (Carme Ortoll) 

 



 

La bandera dels Drets Humans, 
de l’artista dissident xinès AI WEIWEI 
 

UNA PROPOSTA:  

FEM ESTONES DE "PRESÓ" I "EXILI"  
 
La de fer estones de "presó" i "exili" durant el dia, a 
nivell personal o també en grup. Estones de 
solidaritat amb els presos polítics catalans, i amb la 
situació que viu Catalunya, i tots els privats de 
llibertat a qualsevol lloc del planeta. De cercar 
moments i llocs de silenci, d'aïllament de la vida 
ordinària per a... 
. Sentir-nos solidaris amb ells;  
. Per tastar en la pròpia pell el seu aïllament i 
posar-nos al seu lloc...; 
. Prendre més consciència del moment que vivim; 
. Desenvolupar l'esperit crític i despert en nosaltres 
enfront la realitat social i política que vivim al país; 
. Alimentar la no-violència en nosaltres i al nostre 
voltant; 
. Cercar respostes adients a cada moment; 
. Avançar ja la pau desitjada. 
 

Ntra. Sra. de la Llibertat, 
pregueu per nosaltres! 

 

… es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi 

havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús, 

juntament amb els seus deixebles. Quan el vi s'acabava, 

la mare de Jesús li diu:No tenen vi.Jesús li 

respon:Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha 

arribat la meva hora.La seva mare diu als servidors:Feu 

tot el que ell us digui... (Jo 2). 

 

Mariaconvidada a una festa d’amor i de vida(imatge de 

la de Déu i la humanitat); i atenta a les necessitats...: 

s’ha acabat el goig de la convivència joiosa de 

l’amorfrater! Sí, ha arribat l’hora de Jesús, és l’hora del 

Regne de Déu de pau i amor, que vol dir respecte dels 

drets humans, i les llibertats personals i de país, i de la 

dignitat humana. Jesús és el seu compromís per la 

llibertat! 

BON NADAL A L’ADVERSARI 
 

¿Som capaços de desitjar bon Nadal a tothom, 
absolutament a tothom? I quan dic a tothom, 
em refereixo, també, als polítics que quan 
surten a la tele se’t fan tan insuportables amb 
el seu tremendisme del dia que canvies de 
canal. O als opinadors que no perden l’ocasió 
de convertir-se en addictes al seu propi 
putxinel·li provocador. És exigent, el Nadal, 
perquè el nen que va néixer a l’establia en una 
data com aquesta no va posar límits a l’amor, i 
en canvi ara el que es porta és tot el contrari, 
precisament: posar límits al respecte i l’afecte, 
delimitar exactament qui són els nostres i qui 
no. Si costa perdonar, encara costa més 
estimar. L’odi és el contrari del Nadal. La 
deshumanització de l’adversari és el contrari 
del Nadal. I per això, encara que em costi i 
pensi que és ingenu, malgrat tot, avui, desitjo 
bon Nadal a tothom (Antoni Bassas, al diari 
Ara del dia 24 de desembre de 2018). 

 

 

Causa general... 
 

Les causes judicials relacionades amb l’1 

d’octubre, obertes contra més de 1.200 

persones, l’amenaça fundada de més 

repressió per part de l’Estat... Ja està bé, 

primer perquè comença una causa general 

contra tots nosaltres; segon, perquè som el 

tribunal popular que els ha de jutjar a ells, el 

règim, des dels carrers i les places. 

A un judici polític, no si va només a 

defensar-se. S’hi va a acusar l’Estat de totes 

les vulneracions  de drets fonamentals que 

ha infringit a milions de persones, i a 

defensar el dret d’autodeterminació. Tenim 

dret a fer tot allò que vam fer. I hi 

tornarem. No podem normalitzar l’excepció 

democràtica... 

... Recordeu que tots ens asseiem al banc 

dels acusats i que nosaltres, des del carrer, 

som el jutge que dicta sentència. Per això, 

alcem-nos i aturem-ho tot. Quan jutgen la 

protesta , només ens queda protestar (Mireia 

Boya, veure l’article a La República del 22 al 28 de 

desembre de 2018, a la p. 4). 



LA LLIBERTAT DE 

JESÚS DE NATZARET 
 

LLUÍS MARIA XIRINACHS, Futur d’Església. 

Comunitat cristiana de base. Ed. Nova Terra. 

Barcelona 1976; pp. 66-69; 1a. edició. 

 

 

 
 
 
... he triat l’evangeli de Mateu, el més lligat 
a la llei i a les tradicions del judaisme, i no 
he trobat un sol capítol en el qual manqués 
una seriosa crida a la vida bàsica de llibertat 
segons l’esperit.  
Consulteu detingudament les citacions 
d’aquesta llarga llista de referències 
evangèliques, una a una, i comprendreu 
quin absurd és que es considerin cristianes 
les nostres comunitats tradicionals, i com és 
d’urgent la constitució i expansió d’unes 
valentes comunitats de base segons 
l’esperit de Crist.  
Jesús neix transcendint les clàssiques 
convencions matrimonials (1, 25). Neix en la 
humilitat i transcendeix la saviesa dels 
intel·ligents de la Terra (2, 1) i la força dels 
poderosos del món (2, 3). Preparat per 
Joan, el Baptista, que estava al marge de la 
jerarquia (3, 4) i que batejava també fora 
llei (21, 25), supera el baptisme d’aigua (3, 
11 i 16). Més aviat lluita amb l’esperit 
maligne que posseeix l’home, que no pas 
amb l’home que és posseït de l’esperit 
maligne (4, 1). La nova i suprema jerarquia 
serà formada amb pescadors ignorants (4, 
18). La seva assemblea serà de pobres, 
senzills, famolencs, assedegats i perseguits 
(5, 3-10). Vol la unió dels cors abans que la 
unió de l’assemblea ritual (5, 24). Vol la 
puresa del cor abans que la puresa legal (5, 
28). Vol la veritat del cor abans que la 
jurídica (5, 34). Vol l’amor abans que la 
justícia (5, 39). Vol el sacrifici del cor abans 

que l’extern (6, 5). Vol la pregària del cor 
abans que la pregària externa (6, 5). Vol el 
dejuni amagat abans que el dejuni extern 
(6, 16). Vol la fe abans que la prudència 
econòmica (6, 33). Vol la conversió pròpia 
abans que el judici dels altres (7, 1). Vol la 
donació total abans que l’enterrament dels 
morts (8, 21). Vol menjar amb els pecadors 
abans que amb els justos (9, 12). Vol 
misericòrdia i no pas sacrificis (9, 13). Vol el 
testimoni autèntic abans que quedar bé 
amb sanedrins i sinagogues (10, 17). Vol la 
guerra abans que l’ordre (10, 34). Vol la 
profecia abans que la jerarquia (10, 40). 
Anuncia la condemnació dels pobles 
impenitents que van fent la viu viu (11, 20). 
Tria els petits i deixa els savis i prudents (11, 
25). Vol que s’atengui el necessitat abans 
que guardar el repòs festiu obligat (22, 1). 
Vol la salut física abans que el repòs del 
dissabte (12, 10). La mansuetud és més 
forta que la força (12, 15). Exigeix el 
respecte a l’esperit, per damunt del 
respecte a qualsevol altra cosa, àdhuc per 
damunt del respecte degut a ell (12, 32). 
Assenyala la mort com a signe suprem de la 
vida (12, 39). Col·loca el parentiu espiritual 
per damunt del parentiu carnal (12, 49). 
Reserva als petits el coneixement dels 
misteris del regne (13, 11). Aprecia més les 
disposicions interiors que les paraules 
externes (13, 23). Té una seguretat tan gran 
en la transcendència dels bons que no té 
cap pressa a destriar-los dels dolents (13, 
29). Creu que el llevat que fermentarà tota 
la massa és format pels petits i senzills (13, 
32). Evidencia que els propers segons la 
carn no accepten l’esperit (13, 57), que els 
qui cerquen la seguretat s’enfonsen (14, 
30). Posa la paraula viva de Déu per damunt 
de la tradició (15, 6). Avisa que els pagans 
passaran davant dels jueus preferits de Déu 
(15, 27). Ataca els controladors de la religió 
(16, 11). Posa com a pedra fonamental de 
l’Església la fe inspirada per l’esperit del 



Pare (16, 17). Funda el seu regne en el molt 
sofriment i en la mort a mans del senat, 
dels grans, sacerdots, dels escribes i del 
poble (16, 21). Ens invita a seguir-lo en la 
mort (16, 25). Afirma el poder omnipotent 
de l’esperit (17, 20). Posa l’esperit per 
damunt del tribut del temple (17, 26). Posa 
la senzillesa enfront de la grandesa terrenal 
(18, 1). Perdona davant la veritable 
conversió, expulsa si no hi ha conversió (18, 
15). Anuncia la possibilitat de la continència 
lliure per causa del seu regne (19, 11). Posa 
la pobresa com a condició de cristianisme 
(19, 16). Combat l’esperit d’escalafó (20, 1). 
Presenta el governant segons el seu esperit, 
tot fent-se esclau del governat (20, 27). 
Arribat el moment, rei sense exèrcits, 
muntat en una somera, entra a la capital i al 
temple com a senyor (21, 1). Es posa a 
ensenyar allí sense l’autoritat del magisteri 
oficial (21, 23). Cal que sigui perseguit i 
mort com els profetes que el precediren 
(21, 33). Els jueus, convidats els primers, 
esdevenen els pitjors enemics (22, 1). Diu 
sense cap mena de por que hi ha algú més 
enllà del gran Cèsar de Roma (22, 21), que 
hi ha quelcom que va més enllà de la llei 
moral concreta (22, 34), que hi ha algú més 
enllà dels més grans reis de la dinastia 
nacional (22, 41). La gosadia de Jesús 
supera tota mesura. Destrueix tots els mites 
i ideologies bastits pels opressors de la 
humanitat. Desemmascara els responsables 
de la religió, que són uns alegres vividors a 
l’esquena del poble (23, 1), i els judica 
sense pietat (23, 13). Anuncia 
l’esfondrament del tinglado religiós de la 
capital (23, 37), l’esfondrament del temple 
(24, 1), del poble (24, 15) i la purificació 
total de la resta (24, 31), no per mitjà de 
purificacions artificials, sinó per la gran 
prova del foc de la general revolució 
evangèlica. Dóna confiança als qui esperen 
en l’esperit (25, 1). L’únic criteri de salvació 
és posar-se de part dels febles i oprimits 

(25, 31). Qui decreta la mort del més sant 
és el qui passa als ulls del món com el més 
sant (26, 1). Maria, la pecadora, és qui 
descobreix l’ungit de l’esperit de Déu (26, 
7).  
Jesús fa l’acte voluntari d’acceptació del 
sacrifici total (26, 18ss). Des d’ «ara» –
precisament quan el condemnen a mort– 
Jesús regna en el regne definitiu (26, 64). És 
rei quan està lligat davant de Pilat (27, 11), 
quan el pitjor malfactor és preferit a ell (27, 
15). És sentenciat a mort (27, 26), és burlat 
com a rei de titelles (27, 27). El rei dels 
jueus de debò puja al tron reial de la creu 
(27, 35). Allí li reten l’homenatge de llurs 
burles i escarnis el poble i els seus més 
qualificats responsables (27, 39). El qui és 
ple de l’esperit de Déu pateix l’abandó total 
(27, 46) i la mort (27, 50). Així, d’una 
vegada, s’esquinça el vel del temple etern, 
l’espès vel de la llei (27, 51) i neix la Ciutat 
eterna on habiten els espirituals (27, 53). Ja 
no hi ha guàrdies que valguin per a deturar 
el nou Crist (28, 4), ni valen fronteres. El 
Crist segons l’esperit es vessa enllà d’Israel 
a tots els pobles (28, 19).  
Realment, és emocionant i inesquivable el 
testimoni de l’esperit amagat en els 
evangelis. Però l’esperit –tot i que no se’l 
vol escoltar– es manifesta amb més esclat 
pel testimoni vivent dels espirituals d’avui, 
dels profetes i carismàtics d’avui que per la 
lletra escrita conservada zelosament fins als 
nostres dies. La lletra escrita és més una 
eina de treball en mans del profeta, que no 
pas un mitjà directe de transmissió de 
l’esperit. Les comunitats cristianes de base 
han pres decididament en el seu estil de 
vida totes aquestes veritats prohibides per 
l’estil de vida de la religió oficial, que 
s’assembla extraordinàriament a aquella 
religió oficial que condemnà Crist i els 
cristians a mort. Són la contestació 
permanent davant una religió social 
hipòcrita, refractària a la Bona Nova... 


