
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRASCO I FORMIGUERA, 

catòlic i republicà (II) 

El Rosari Monumental són tots els misteris que hi ha 
camí de la Cova, a Montserrat. Quan Carrasco era 
secretari de la Lliga (Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat) la junta va culminar el conjunt. I va 
culminar-lo en un sentit al·legòric i simbòlic fonamental  
perquè li va correspondre fer el misteri de la Resurrecció 
de Jesucrist. En un text molt bonic de Prat de la Riba 
s’associa la idea de la resurrecció de Catalunya, que no 
deixa de ser el mateix plantejament que l’Aberri Eguna 
del Partit Nacionalista Basc: amb Jesús ressusciten les 
pàtries. Aquest és el missatge de la Lliga Espiritual en la 
culminació del Rosari Monumental i l’últim misteri. 
... una entitat dels anys deu dels segle XX que es 
planteja passar de ser només una entitat pietosa... –
sense deixar de ser pietosa – comença a dialogar com a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
catòlics i catalanistes amb la resta de la societat 
catalana. Aquest canvi, que ve a dir que els catòlics 
catalanistes tenen un missatge per al conjunt del país, 
es dona durant el període de la junta a la qual pertanyia 
Carrasco i és el que ell  
voldrà explicar a la soci- 
etat a partir de l’any  
1932 (de l’entrevista de  
Mireia Roureda a Lluís  
Duran, (a El Punt Avui  
del dia 8 de juny de   
2019). 
 

A la presó ja s’anuncia la llibertat. 

El que sembla un fracàs en la lluita pels               
drets humans i els valors del Regne de               
Déu posa de manifest la força i la veritat d’aquesta 
lluita, més que la de qualsevol forma de                
violència que les volen silenciar. Els qui pateixen 
presó, exili i persecució són veus poderoses, 
consciència social, far i referent, que recorden la 
llibertat com el valor suprem de la dignitat humana: 
llibertats d’expressió, manifestació, d’associació, 
de moviment, polítiques i religioses. No són valors 
materials però sí morals i ètics, que també fan la 
vida millor de la humanitat; són els valors que no 
passen i que defineixen la naturalesa humana, i 
que donen les condicions de la felicitat desitjada 
per cada persona. I els valors no el trobem fora de 
les persones que els fan seus i paguen el preu del 
rebuig. És la força de l’amor que cerca el bé de les 
persones i delata el mal dels qui discriminen. Si 
cada poble té els governants que es mereix, hem 
d’estar orgullosos de tots els qui tan patit per 
nosaltres, per la nostra llibertat; governants i líders 
en tots els àmbits, actors de la nostra cultura, de 
tots els qui promouen iniciatives en pro de la 
llibertat. La coherència valenta i conseqüent amb 
aquests valors farà creïble el polític i cada ciutadà 
actiu en el seu lloc a la societat. 
            J. Miquel Baylach G. 
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Una mort, llavor de resurrecció. 
 
Les ànimes dels justos estan en mans de Déu i 
cap turment no els podrà tocar. Als ulls dels 
insensats semblava que morissin, la seva 
partença era tinguda per un mal, el seu 
traspàs, aparentment, era un desastre. Però 
ells han trobat la pau. Els homes  veien només 
les penes que sofrien, i ells, en canvi, tenien 
l’esperança segura de la immortalitat. 
Després de corregir-los amb moderació, Déu 
els donarà una felicitat immensa, perquè els 
ha posar a prova i ha trobat que eren dignes 
d’ell. Els ha depurat com l’or al gresol i els ha 
acceptat com una víctima oferta sencera 
sobre l’altar. Quan el Senyor vindrà a visitar-
los, s’alçaran com una flama, com les 
guspires que incendien el rostoll; governaran 
nacions i dominaran pobles, i el Senyor 
regnarà entre ells per sempre. Els qui tenien 
posada en ell la confiança comprendran la 
veritat… (Sv 3, 1-9). 

Hem de parlar en nom dels indefensos 

que han estat silenciats a la Xina o ens 

convertirem en còmplices de la tirania . 

    (Albert Ho Chunyan). 

 

 



95 anys de la mort de 
JOAN SALVAT-PAPASSEIT 
 

Més alt que les banderes i els altars, cobertors de 
crims i de pillatge, estan els que treballen i no 
poden menjar... 
 
Som de la Llibertat i per la Llibertat: de suara i per 
sempre. Allí on clami un esclau, allí nosaltres... 
 
La llibertat no és cara per escassa, sinó escassa 
perquè s’ha de guanyar... 
 
Jo no puc conformar-me que en nom de la unitat 
d’un Estat qualsevol em fermin els grillons de 
l’esclavatge... 
 
L’Estat és un mal pare qui corrompeix llurs filles per 
a vida innoble. Aquestes –les nacions- protesten i es 
rebel·len... 
 
M’estimo els insurgents més que no els 
conformistes i oprimits... 
 
Sou boig perquè us ho diuen quan així us 
expliqueu? Feu-vos, doncs, una gran mèrit d’ésser 
separatistes... 
 
Fem coses. A aquells que no fan mai res no els 
tingueu en compte, si no és per di’ls-hi això: Feu 
coses o calleu. 
 

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

 
15 d’agost, festa de l’Assumpció de Maria  

Festa de la Llibertat. 
 
Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer 
d'entre tots els qui han mort. ... a la fi, quan ell 
destituirà tota mena de sobirania, d'autoritat o de 
poder, com a coronament de tot, posarà el Regne 
en mans de Déu, el Pare. Perquè ell ha de regnar 
fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota 
els seus peus. El darrer enemic destituït serà la 
Mort... (1Co 15, 20-27a). 

 
Festa de l’alliberament humà, últim i ple.  
Maria portada al cel és imatge de la humanitat 
alliberada per Crist, que participa de la seva 
resurrecció, vençudes totes les esclavituds. 

Notícies de llibertat... 
28 de juny: 50 anys quan els clients del bar gai 

Stonewall Inn de Nova York van dir prou a les 

humiliacions en les batudes policials, i es van revoltar. 

2 de juliol: catalans van cap a Estrasburg per 

protestar contra la exclusió dels seus eurodiputats en 

la constitució del Parlament Europeu. 

5 de juliol: conferència a Montornès “Situació actual i 

República Catalana”, de Vicent Partal. 

5 de juliol: xerrada a Aiguaviva sobre el “Procés i 

Consell per la República”. 

6 de juliol: inici a Llançà del Correllengua reivindicatiu 

de la llengua catalana arreu dels països catalans. 

6 de juliol: Òmnium Cultural organitza parades 

informatives sobre la campanya “Ho tornarem a fer”. 
13 de juliol: l’escriptor Col Tóibín denuncia hi hagi 

presos polítics catalans i critica Europa no faci res. 

13 de juliol: arxiven les últimes causes contra els 

docents de l’IES de Sant Andreu de la Barca i es 

conclou que els mestres exercien la llibertat 

d’expressió, i ningú demana disculpes. 

14 de juliol: els manifestants prodemocràcia a Hong 

Kong no afluixen la pressió al govern local i la Xina. 

16 de juliol: els insults racistes Trump no silencien les 

congressistes negres dels EE.UU. i fan sentir la seva 

veu sense por. 

23 de juliol: Jordi Savall i 27 músics més recull la 

música de més de quatre segles d’esclavatge a Les 
rutes de l’esclavatge. 

22 de juliol: el PAH creen un grup de treball per 

reallotjar els desnonats. 

25 de juliol: la UE exigeix a l’Estat espanyol mesures 

per millorar la qualitat de l’aire. 

25 de juliol: dimiteix el governador de Puerto Rico 

pels seus comentaris homòfobs. 

25 de juliol: el Parlament es referma en 

l’autodeterminació i en la reprovació al rei. 

26 de juliol: un autocar organitzat per Òmnium 

Cultural recorrerà tot el país per conscienciar de la 

situació que viu el país, la repressió i l’existència de 

presos polítics: “Ho tornarem a fer!”. 

 

La condemna de l’exili 
 
No se m’acudeix una condemna més terrible per a un 
ésser humà que la d’haver d’abandonar la teva família, 
amics, la teva pròpia llengua i tota la teva identitat 
(Pedro Sánchez, president espanyol, al Col·legi de 

Mèxic, amb motiu dels 80 anys de l’exili republicà). 
 

Octubrem-nos! 
I si ens octubrem tots plegats? És a dir, i si ens amarem 
de nou  d’aquelles actituds de l’1-O; d’unitat, 
autoexigència, confiança, respecte, pacifisme i 
determinació? Vaja! Com ho fan tants ciutadans per tots 
els racons del país (Jordi Turull). 


