
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRASCO I 
FORMIGUERA,  
catòlic i republicà (I) 

 
La Lliga Espiritual de la Mare de Déu  
de Montserrat ha volgut rescatar de 
 l’oblit el polític republicà, catalanista i catòlic, Manuel 
Carrasco i Formiguera... afusellat pel règim de Franco el 
1938, però  abans havia estat perseguit pels anarquistes 
i comunistes pel fet de ser catòlic.  ... en una època  en 
què als catòlics els costava ser republicans, en què 
l’Església estava una mica tancada en sí mateixa... 
trenca tots els esquemes i ens diu que es pot ser catòlic i 
fervorosament republicà, que es pot ser catalanista i 
independentista  aconseguint un entorn  favorable, i que 
la Doctrina Social de l’Església es pot aplicar en la vida 
econòmica i social de les societats democràtiques, fent-
ho... no des d’un partit catòlic sinó des d’un partit de 
catòlics, i entenent que la pluralitat política dels catòlics 
no només és possible sinó que és necessària (de 
l’entrevista de Mireia Roureda a Lluís Duran, a El Punt 
Avui del dia 8 de juny de 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   OBRIM ELS ULLS! 
 
Els fets proven el grau de convenciment dels valors que 
creiem; les circumstàncies que la vida ens va oferint se 
n’encarreguen de fer-ho i posen a prova fins on estem 
disposats a arriscar, i quina és la vertadera implicació. 
Jesús, i tants d’altres, en són mestres del compromís 
incondicional amb la humanitat. El que es faci realitat el 
somni del Regne de Déu, i el d’una humanitat nova, 
passa per vèncer tantes resistències i seguretats i saber-
los traduir en els reptes socials i polítics de cada temps . 
És la creu. Però el treball persistent fa realitat els 
somnis. La decidida acció per la vida digna és un acte 
restaurador i creador. I és aquí que experiència religiosa 
i les utopies humanes es troben en un mateix espai: 
l’aposta creadora de vida i alliberadora de les realitats 
humanes de tota opressió i egoisme. I és llavors que 
apareixen pensadors, líders, activistes dels somnis 
capaços de formular nous camins de llibertat, 
insospitats, mai pensats, però possibles. La fe té 
formulacions diverses per a manifestar el mateix anhel 
de vida i llibertat. El repte és sempre el mateix: 
impregnar la cultura de drets humans i de valors del 
Regne per suscitar la civilització de l’amor. Els 
organismes d’aquesta cultura de la fraternitat són els 
encarregats de recordar la seva vulneració; cal també 
una justícia internacional per denunciar l’incompliment 
dels estats, i quan la justícia fa política, quan la justícia 
està al servei dels mites, o dels interessos econòmics i 
de les classes altes, i encara d’un estat corrupte..., 
perquè llavors es posa de manifest que “justícia” és 
només un entramat  legal d’uns interessos, d’una 
ideologia, d’una classe, d’una oligarquia; i els jutges 
l’altre braç del sistema, aparentment democràtic.  
Hem descobert l’engany en el que vivim i descobert el 
valor de l’esperit crític. 
    J. Miquel Baylach G. 
 
 
 

 

 

 

Evangeli de la Llibertat 

... molt aviat sereu alliberats... estigueu alerta (Lc 21...) 
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COMPARTIR ELS SOFRIMENTS DE CRIST 
 
No us estranyeu d’aquesta persecució que s’ha 
encès contra vosaltres per provar-vos. No té res 
d’estrany. Més aviat alegreu-vos de poder compartir 
els sofriments de Crist: també el dia que es revelarà 
la seva glòria desbordareu d’alegria. Feliços 
vosaltres si algú us retreu el nom de cristians: vol dir 
que l’Esperit de Déu, reposa sobre vosaltres. Que 
mai cap de vosaltres no hagi de sofrir per criminal... 
o per violar els drets dels altres; però si algú ha de 
sofrir perquè és cristià, que no s’avergonyeixi, sinó 
que glorifiqui Déu perquè pot portar aquest nom. És 
l’hora del judici de Déu... tots els qui sofreixen 
d’acord amb la voluntat de Déu que continuïn fent el 
bé i confiïn la seva vida al Creador, sabent que ell és 
fidel. 
                                             (1Pe 4, 12-19) 

 

Mentre els interessos passen, l’ideal és 

immortal: un dia o altre triomfa, i amb ell 

triomfen, més enllà de la vida, absents i 

presents alhora, els qui l’han estimat, els 

qui l’han defensat, els qui n'han estat els 

precursors escollits (Carles Rahola) 

 



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

 

DE LLUÍS MARIA XIRINACS... 

 
Però llavors hi ha Vidabona, una ermita que 
hi ha allà a prop; per a ell era el mite de 
l’apogeu nacional, a tocar de Ripoll, on es va 
coure Catalunya. El nom ja ho diu tot: la vida 
bona! Ep: no pas la bona vida que ens agrada 
a tots, sinó la vida bona de la plenitud, la 
satisfacció de fer el que has de fer encara 
que te la juguis... (p. 86) ... “... ganes de viure, 
de capacitat de treball... No puc desitjar 
més. Vida Bona. És cert que l’ample món 
rebenta d’injustícies, pobresa, guerres, 
opressió, irresponsabilitat, ignorància, 
malalties, morts violentes, etc. Crec que he 
lluitat contínuament contra aquestes xacres 
de la humanitat i de l’ambient. Però mai he 
pretès arreglar-ho tot jo...” (91). 
Perquè l’últim aplec de Vidabona havia tingut 
lloc el quinze de maig del 1948, amb paella de 
fideus, carn d’ovella i sardanes amb 
acordió..., quan centenars de romeus de 
Ripoll i comarca hi pujaven  a peu per la 
segona pasqua... (p. 99). 
Pels bons aplecs s’hi deia missa..., rifaven ous 
i aviram, ballaven els pabordes i treien la 
pols als grillons de cera, perquè de sempre la 
Verge havia estat advocada per alliberar els 
captius. Bastit al segle XII, el santuari va 
ser abandonat durant la guerra civil i es va 
enfonsar l’hivern del 1969, quan un llamp va 
esquerdar el sostre... (p. 104) 
 

JORDI LARA, Sis nits d’agost. Edicions de 1984; 3ª edició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies de llibertat... 
 

10 de maig: es crea el Parlament Ciutadà de Cultura, 

per garantir el suport i la visibilitat de les diferents 

realitats i manifestacions artístiques i culturals i 

dotar els espais de la cultura de codis ètics. 

12 de maig: milers de gal·lesos demanen la 

independència, a conseqüència del Brexit i de les 

polítiques d’austeritat. 

13 de maig: l’ajuntament de Santa Coloma de Farners 

organitza un acte de restitució als 125 ciutadans que 

van patir consells de guerra durant el franquisme. 

13 de maig: mor als 103 anys de Neus Català, 

lluitadora contra el nazisme i presonera als camps de 

concentració; va reivindicar la memòria de les 

combatents de la Segona Guerra Mundial. 

18 de maig: manifestació a Verges  contra el feixisme 

i la intolerància. 

22 de maig: Paula Grande, activista social i lluitadora 

feminista, treu dos nous discos. 

23 de maig: l’artista índia Nalini Malani és distingida 

amb el premi Joan Miró pel seu compromís amb els 

silenciats i els desposseïts, especialment les dones, a 

través de l’art, i denuncia les injustícies actuals. 

25 de maig: Ernest Benach vicepresident de la caixa 

de solidaritat convida a continuar col·laborant amb 

donatius per l’acció persistent venjativa de l’Estat. 

25 de maig: el director de cinema Albert Serra 

guanya el Grand Prix per la seva nova pel·lícula 

Liberté. 

25 de maig: celebració del 16è any de La Bressola que 

promou l’ensenyament del català a la Catalunya Nord. 

25 de maig: Càritas posa en contacte 580 persones 

que estan a l’atur amb empreses de serveis per 

promoure l’ocupació. 

28 de maig: el Teatre Nacional de Catalunya se suma 

a la lluita per la igualtat i programa 10 obres d’homes 

i 13 de dones per reivindicar les dramaturgues 

catalanes de principis del segle XX. 

29 de maig: l’ONU exigeix a l’Estat espanyol que 

alliberi els presos independentistes. 

29 de maig: els Ferrocarrils de la Generalitat es 

mouran al 100%  amb energia renovable. 

1 de juny: la Taula del Tercer Sector denuncia el 

repartiment injust del 0,7 social. 

1 de juny: la televisió canadenca denuncia el genocidi 

de les dones indígenes al Canadà. 

1 de juny: l’Institut del Teatre presentarà a Praga una 

obra interactiva per mostrar com l’art s’implica en la 

realitat política i social del país i els fets de l’1-O a 

Catalunya. 

3 de juny: International Trial Watch denuncia la 

descontextualització de les imatges del judici i que el 

tribunal no hagi atès el dictamen del Grup de Treball 

 



de l’ONU que demanava l’alliberament de Cuixart, 

Sánchez i Junqueras. 

4 de juny: augmenta un 16% les donacions d’òrgans a 

Catalunya. 

6 de juny: Laura Borràs, la portaveu de JxCat, fa 

escoltar al rei la veu de la presó i de l’exili en la seva 

visita a La Zarzuela. 

7 de juny: concentracions a tot el país en l’últim dia 

del judici amb pantalles gegants per escoltar els 

presos. 

7 de juny: neix l’entitat Democràcia i Justícia en 

defensa dels ferits durant l’1-O i la vulneració dels 

drets. 

8 de juny: la Xarxa Europea  contra el Racisme 

formada per 27 ONG denuncia la poca representació 

de les minories ètniques i racials al nou Parlament 

Europeu. 

9 de juny: Scott Warren, activista nord-americà és 

acusat de donar allotjament i atenció mèdica a sense 

papers; i grups defensors dels drets humans  deixen 

aigua i menjar al desert per evitar la mort dels qui 

creuen la frontera dels EE.UU. 

11 de juny: alliberen Ivan Goluov, periodista crític 

amb el Kremlin i que havia destapat cassos de 

funcionaris corruptes. 

11 de juny: Escòcia demana quedar-se dins la UE i 

Nicola Sturgeon diu de convocar una nova consulta 

independentista. 

13 de juny: la Fundació Arrels localitza les persones 

sense sostre a Barcelona i denuncia l’augment des de 

l’any 2018. 

14 de juny: el síndic de greuges s’ofereix a La 

Moncloa i al govern de la Generalitat com a mediador 

en el conflicte polític català. 

14 de juny: Òmnium Cultural organitza la segona 

edició del festival “Cultura contra la repressió”. 

19 de juny: l’ONU culpa Bin Salman del cas Khashoggi, 

crític amb el règim saudita. 

19 de juny: Laura Borràs demana a Pedro Sánchez 

atengui les peticions d’Amnistia Internacional  i l’ONU 

d’alliberar els presos independentistes. 

20 de juny: el síndic de greuges Rafael Ribó explica 

l’1-O al Parlament Britànic i demana diàleg polític en el 

conflicte català. 

21 de juny: a Hong Kong milers de manifestants 

encerclen la caserna de la policia cridant: “mai ens 

rendirem!” i contra el govern local per la proposta de 

llei d’extradició a la Xina. 

26 de juny: es creen els Encants Grocs per recollir 

fons de suport per els presos i exiliats. 

27 de juny: el Parlament insta a complir la resolució 

de l’ONU i alliberi els presos polítics. 

27 de juny: el president Carles Puigdemont retreu a al 

president de la eurocambra Antonio Tajani el silenci 

al vet d’eurodiputat. 

 

QUÈ DIU L’ONU? 

Dossier “Judici a un país”  
 

 Recull dels arguments que el grup de 
Treball sobre la Detenció Arbitrària 
de l’ONU inclou en el seu informe 
sobre la detenció dels senyors 
Cuixart, Sànchez i Junqueras a La 
República, 1 de juliol 2019. 
 

 

SENSE VIOLÈNCIA 

El grup de treball ha constatat que les 

accions dels senyors Cuixart, Sànchez i 

Junqueras, anteriors o posteriors  a la 

celebració de la protesta del 20 i 21 de 

setembre de 2017, no van ser violentes, 

tampoc van incitar a la violència, i les 

seves conductes no han donat com a 

resultat fets o actes de violència. Tot el 

contrari, van consistir en l’exercici 

pacífic dels drets a la llibertat d’opinió, 

expressió, associació, reunió i 

participació. 

 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

El grup de treball pren nota de la 

resolució d’un tribunal alemany que en 

analitzar l’extradició del senyor Carles 

Puigdemont (coacusat), no va trobar 

elements de violència en els fets 

imputats, necessaris per al delicte de 

rebel·lió, i va confirmar que les seves 

accions no es poden considerar un intent 

de derrocament polític violent del govern. 

Va indicar que els acusats buscaven la 

independència per mitjans democràtics. 

 

COACCIÓ 

La inexistència d’elements de violència... 

ha generat la convicció en el grup de 

treball que les acusacions penals contra 



Cuixart, Sànchez i Junqueras tenen com 

a objecte coaccionar-los  per les seves 

opinions polítiques  sobre la 

independència de Catalunya i inhibir-los  

de continuar amb aquesta pretensió en 

l’àmbit polític. 

 

REPRESSIÓ 

El grup de treball s’ha convençut que les 

acusacions penals contra els senyors 

Cuixart, Sànchez i Junqueras van tenir 

com a objecte justificar la seva detenció 

com a resultat de l’exercici de drets a la 

llibertat d’opinió, expressió, associació, 

reunió i participació política contravenint 

els articles 18 a 21 de la Declaració 

Universal de Drets Humans  i els articles 

19, 21, 22 i 25  del Pacte Internacional 

de Drets Civils i Polítics. 

 

JUDICI POLÍTIC 

El grup de treball considera que no van 

existir les bases per a la detenció 

preventiva i el judici i ha considerat 

arbitrària la privació de llibertat en tant 

que va destinada a reprimir membres de 

grups polítics per silenciar el seu reclam 

en favor de l’autodeterminació. 

 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA 

Vistos els pronunciaments d’alts 

funcionaris de l’Estat que han mostrat a 

la ciutadania una anticipada 

responsabilitat penal dels detinguts, fet 

que ha pogut arribar a influir sobre la 

seva imatge davant els òrgans judicials, 

el grup de treball s’ha convençut que s’ha 

violat el dret a la presumpció 

d’innocència. 

 

DETENCIÓ ARBITRÀRIA 

El grup de treball ha conclòs que la 

detenció és arbitrària per ser el resultat 

de l’exercici del dret a les llibertats 

d’opinió, expressió, associació, reunió i 

participació. D’altra banda, no s’ha pogut 

constatar que els jutges o el govern hagin 

analitzat i conclòs, conforme al Pacte 

Internacional de Drets Civils i Polítics, 

que hi hagi bases legítimes, necessàries i 

proporcionals per restringir aquests 

drets humans, a través de la privació de 

llibertat, des de l’octubre i el novembre 

de 2017 i durant el transcurs del judici. 

En conseqüència, es conclou que la presó 

preventiva ha estat en contravenció de 

l’article 9.3 del pacte. 

 

JUTGES PARCIALS 

S’han trobat elements que permeten 

suposar que els jutges que han tingut 

coneixement de l’assumpte han tingut 

idees preestablertes sobre el mateix 

assumpte. Es constata, per exemple, amb 

els assenyalaments derivats del procés 

davant la cambra d’apel·lacions  de 

l’Audiència Nacional, on es va fer 

referència  que determinats  fets són de 

coneixement comú i no necessiten ser 

provats. 

 

SENSE GARANTIES 

El grup de treball s’ha convençut que la 

privació de llibertat dels senyors Cuixart, 

Sànchez i Junqueras es va dur a terme 

en detriment de garanties fonamentals i 

d’un judici just –en particular pel que fa a 

la presumpció d’innocència- de ser jutjat 

per un tribunal competent i imparcial i de 

la defensa adequada. 

 

 

 

 

 

 

Tota revolució consisteix a 

esdevenir un mateix (Mireia Sallarès) 


