
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pregàries pels pròfugs i exiliats 
del missal catòlic. 
 

Senyor, per a vós ningú no és un estrany ni està 
lluny del vostre auxili. Mireu, compadit, els pròfugs 
i els exiliats, els homes rebutjats de la societat i els 
seus fills dispersos pel món; concediu-los el retorn 
a la pàtria i a nosaltres doneu-nos un cor bondadós 
envers els pobres i els forasters (Col·lecta). 
 

Senyor, que ens heu alimentat amb un sol pa i un 
sol calze, doneu-nos sentiments humanitaris 
envers els exiliats i els abandonats; així un dia 
mereixerem de reunir-nos tots en el Regne de la 
vida veritable (Postcomunió). 

 
 
 
 
 
 

 

 

La política de l’Èxode  
  
Déu a l’Èxode apareix com alliberador d’un poble 
esclau, oprimit i anorreat: Israel. Havia fet seu aquest 
poble amb una aliança d’amor; ja n’era el creador; a 
l’èxode d’Egipte surt per assegurar la seva llibertat. Vol 
defensar la dignitat i els drets d’aquest poble i de cada 
persona que hi forma part. La seva acció alliberadora 
restarà un paradigma per a tots els pobles de la terra i 
de totes les polítiques per sempre; amb ell ja resta 
fonamentat el dret dels pobles. Un Déu subversiu de 
l’ordre establert pels poderosos i els seus interessos. 
Ara ja no valen altres déus que no sigui el Déu de la 
llibertat. Lles lleis que donarà seguidament al Sinaí, 
seran per assegurar per sempre la llibertat conquerida; i 
ja les lleis només serviran per això: assegurar la llibertat. 
La litúrgia de l’Església vol ser també catequesi d’aquest 
èxode completat amb la Pasqua de Jesús, per 
transmetre els millors sentiments de caritat i solidaritat, 
també amb els qui pateixen per causa de la justícia; són 
misses que caldria celebrar sempre, i particularment 
aquí i avui, ara; són misses que es troben al missal pels 
moments oportuns que, malauradament, tornen quan 
creiem que eren per a altres indrets i èpoques. 
També la política és acció alliberadora, èxode 
permanent i dinàmic per als pobles, pas permanent de 
qualsevol forma d’esclavitud vers més llibertat. I 
aquesta política d’èxode hauria de precedir i presidir la 
justícia. La justícia només pot ser expressió de l’acció 
política alliberadora i respectuosa de la política que 
cerca el bé de les persones i expressió de la seva 
voluntat, també de les minories. Per això, les lleis mai 
poden ser per sempre; lleis flexibles que evolucionen a 
mida que els pobles fan el camí de la llibertat, atentes a 
no ofegar aspiracions, i sempre promotores d’iniciatives 
innovadores de llibertat; mai són eines del poder 
establert i els seus interessos. 
 
   J. Miquel Baylach G. 
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La memòria històrica, la millor política. 
 
Moisès digué al poble: «Recorre totes les 
èpoques que t’han precedit, des del dia que Déu 
creà l’home sobre la terra, investiga d’un cap a 
l’altre del cel, a veure si mai ha succeït un fet tan 
gran com aquest, si mai s’ha sentit dir que un 
poble hagi escoltat la veu de Déu que li parlés 
d’enmig del foc, com tu l’has escoltada, i hagi 
continuat en vida; si mai s’ha sentit dir que cap 
déu hagi intentat d’anar a treure per a ell un 
poble que vivia en poder d’un altre, combatent 
contra l’opressor amb senyals i prodigis, amb mà 
forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i 
extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu, ho 
ha fet per vosaltres a Egipte, i vosaltres ho heu 
vist amb els vostres ulls. Reconeix avui que el 
Senyor és l’únic Déu: ni dalt al cel ni aquí baix a 
la terra no n’hi ha d’altre; recorda-ho sempre en 
el teu cor. Compleix els seus decrets i els seus 
manaments que jo et dono avui, perquè siguis 
feliç amb els teus descendents, i visquis molts 
anys en el país que el Senyor, el teu Déu, et dona 
per sempre» (Dt 4,32-34.39-40). 

La política sempre és 
prèvia al dret (Raül Romeva) 

 



L’escletxa que cal 
 
¿Quantes persones admirables i rellevants de la història 
ho són precisament per haver anat més lluny del marc 
legal que imperava en el seu moment? La grandíssima 
majoria. ¿Com pot avançar una societat sense cap mena 
de tensió no violenta és clar, però una tensió sostinguda 
i coherent per canviar les coses?... ¿No és precisament 
més mediocre el conformisme, l’anar fent, l’acriticisme i 
el passar els dies sense grans somnis i projectes?... 
Cal reivindicar fins a la sacietat que no n’hi ha prou  a 
ser presoners de les lleis, ja que la legislació ha d’estar 
al servei de les persones i no al revés. Cal recordar que 
és sensat  fer un ús de les lleis en favor de les solucions, 
dels acords i no només per castigar, recriminar i 
menysprear. Cal repetir tantes vegades com faci falta 
que tot allò que tenim i que ara ja es considera normal 
s’ha assolit prèviament fruit de les lluites 
democràtiques, polítiques i socials, habitualment contra 
els poders fàctics. Cal constatar que tothom sol tenir 
una part de raó i que, per tant, el més raonable no és 
imposar, sinó votar i decidir col·lectivament, sabent ser 
generosos amb el resultat i respectar les minories... 
Massa vegades hem evidenciat com allò que és qualifica 
de provocació o de violència és, simplement, la voluntat 
d’existir. Existir de forma pròpia, amb coherència. I 
aquesta particularitat, la capacitat de ser allò que es 
vulgui, s’hauria de poder dur a terme amb naturalitat. 
Els rebels d’ahir són els herois d’avui i els que ara 
s’apoderen de futur són els imprescindibles per fer una 
escletxa: l’escletxa que cal per esquerdar el mur de les 
injustícies i que tard o d’hora sempre s’acaba ensorrant 
(JORDI MAYORAL, a El Punt Avui del 10 d’abril de 2018). 
 
 
 

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

 
Maria, lliure per estimar...: allà a l’anunciació 

de l’àngel, i en la visita a la seva cosina 

Elisabet, i a les noces de Canà..., i al peu de la 

creu, i a la primera comunitat cristiana..., 

perquè estaves compromesa amb Jesús pel 

Regne de Déu de pau, amor, justícia... Les 

teves advocacions parlen de llibertat de 

qualsevol mal. Tu sempre recordes el Déu 

ALLIBERADOR, que sempre provoca la 

llibertat allí on és matada, ignorada, 

malmesa... Avui la nostra pregària és pel 

nostre país Catalunya: per la democràcia i 

llibertat ara menystingudes. Amén.  

Notícies de llibertat... 
 
23 de maig: El col·lectiu Dones per la República  vindicarà 
cada dia 23 de mes les preses polítiques i exiliades. 
23 de maig: Crida de la comunitat educativa  a la llibertat i en 
suport de l’escola catalana, amb concentracions dels docents 
davant de les delegacions del govern espanyol a Catalunya. 
24 de maig: Es posa en marxa la campanya “Demà pots ser 
tu”, per denunciar el retrocés en drets humans fonamentals a 
l’Estat espanyol. 
25 de maig: La sentència del cas Gürtel condemna el PP per 
l’existència d’una caixa B i el finançament irregular del partit. 
29 de maig: Rafel Ribò, síndic de greuges, denuncia per 
abusiva  i desproporcionada la presó preventiva dels presos 
polítics i demana el seu alliberament en el seu informe sobre 
la vulneració de drets i llibertats a l’1-O i en l’aplicació de 
l’article 155. 
30 de maig: Els familiars dels presos polítics catalans, 
familiars dels joves d’Altsasu i un grup de suport a Valtonyc 
denuncien a la seu del Parlament Europeu l’Estat espanyol 
perquè no busca justícia, sinó venjança. 
1 de juny: Un groc multitudinari reivindicatiu es fa present a 
la festa de la Patum de Berga. 
7 de juny: La Fundació Tàpies exposa una cinquantena 
d’obres de l’artista que mostren la rebel·lia contra la 
repressió franquista. 
9 de juny: Els nacionalistes escocesos aproven una moció en 
suport als líders polítics catalans empresonats i a l’exili sense 
cap vot en contra. 
10 de juny: Més de 100 mil inscrits a la cadena humana que 
unia les tres capitals basques en defensa del dret a decidir. 
10 de juny: Centenars de docents demanen a Barcelona la 
despolitització de l’escola sota el lema “Deixeu l’escola en 
pau”. 
14 de juny: L’Audiència de Lleida arxiva la causa contra els 
professors de tres escoles acusats d’incitar a l’odi. 
15 de juny: A Brussel·les s’inaugura una exposició ”55 urnes 
per la llibertat” sobre l’1 d’octubre i el referèndum 
d’independència; urnes recreades per artistes es tornen 
símbols de llibertat i denúncia per la repressió de l’Estat. 
15 de juny: Membres dels CDR van ocupar l’ajuntament de 
Sabadell per demanar que es faci efectiva la proclamació de 
la República i la llibertat dels presos polítics i es dediqui una 
plaça a l’1 d’octubre. 
16 de juny: Diverses agrupacions castelleres van alçar setze 
pilars arreu de Catalunya i davant les presons on hi ha els 
presos polítics per demanar el seu alliberament i la dignitat- 
16 de juny: Vermut groc vora la platja de Roses per denunciar 
la situació dels presos polítics i els seus familiars. 
21 de juny: 86 alcaldes de la Catalunya nord signen un 
manifest per reclamar l’alliberament dels presos polítics i el 
retorn del exiliats i el respecte de les llibertats fonamentals 
dels ciutadans de Catalunya, i aquest document es enviat al 
president francès Emmanuel Macron. 
24 de juny: Les dones saudites ja poden conduir, sense 
necessitat d’anar acompanyades dels seus marits. 
24 de juny: El barri de Vallecas avala el dret a decidir i la 
república amb una consulta organitzada per Vallekas Decide. 
30 de juny: es presenta el documental “20-S” produït per 
Madiapro on s’aporten proves que desmenteixen el relat 
policial i judicial dels fets a la conselleria d’economia i a la seu 
de la CUP, i desmunten l’acusació de rebel·lió i sedició. 


