
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els drets dels pobles i de les nacions 

(Compendi de la Doctrina Social de l’Església - 

157  / Pontifici Consell «Justícia i Pau») 

 

El camp dels drets de l’home s’ha estès als drets 

dels pobles i de les nacions: En efecte, «tot el 

que és cert per a l’home, també ho és per als 

pobles». El Magisteri recorda que el dret 

internacional «es fonamenta en el principi de 

l’igual respecte dels Estats, del dret a 

l’autodeterminació de cada poble i de la lliure 

cooperació amb vista al superior bé comú de la 

humanitat». La pau es fonamenta no tan sols en 

el respecte dels drets de l’home, sinó també en 

el respecte dels drets dels pobles, en particular 

el dret a la independència. 

Els drets de les nacions no són sinó «els “drets 

humans” conreats a aquest nivell específic de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vida comunitària». La nació té «un dret 

fonamental a l’existència»; a la «pròpia llengua i 

cultura, mitjançant les quals un poble expressa i 

promou la seva “sobirania” espiritual»; a modelar 

la pròpia vida segons les tradicions pròpies, 

excloent, naturalment, tota violació dels drets 

humans fonamentals i, en particular, l’opressió de 

les minories»; a «construir el propi futur 

proporcionant a les generacions més joves una 

educació apropiada». L’ordre internacional 

requereix un equilibri entre particularitat i 

universalitat, a la realització del qual són 

cridades totes les nacions, el deure primer de 

les quals és el de viure en actitud de pau, de 

respecte i de solidaritat amb les altres nacions.  
 
 

El dret a la vida...,  
també dels pobles! 
 
Jesús sempre “aixeca i posa al mig” la persona, cada 
persona...: el centre de la seva atenció i preocupacions; 
la persona i les persones (país, nacions...) , les seves 
ganes de viure i de llibertat, lliures de tantes formes de 
paràlisi, també socials i religioses, ”... i recobri el 
moviment...”. Llavors vol dir que també les lleis i 
normes han de deixar pas a la voluntat de vida que es 
manifesta, que és deixar pas a l’amor que cerca el bé de 
les persones, i  també dels pobles i nacions.  Així ho 
reconeix també l’Església en la seva doctrina social: “tot 
el que és cert per a l’home, també ho és per als pobles”. 
Per damunt de tot sempre hi ha els drets humans, 
ineludibles; i el primer dret de tots és el dret a la vida, 
que és dret a la pròpia autonomia, identitat, 
personalitat, creixement, llibertat personal..., altrament 
no tenim individus, no tenim vida, no tenim pobles ni 
nacions. 
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Jesús:  
Què és permès en dissabte...? 
 
En una altra ocasió, Jesús va entrar a la 
sinagoga. Hi havia allí un home que tenia la 
mà paralitzada. Ells l'espiaven per veure si el 
curaria en dissabte i així poder-lo acusar. Jesús 
diu a l'home que tenia la mà paralitzada: 
«Aixeca't i posa't aquí al mig». Llavors els 
pregunta:  
«Què és permès en dissabte: fer el bé o fer el 
mal, salvar una vida o deixar-la perdre?».  
Però ells callaven. Jesús se'ls anà mirant, 
indignat i entristit per l'enduriment del seu 
cor, i digué a aquell home: «Estén la mà». Ell 
la va estendre, i la mà recobrà el moviment. 
Els fariseus sortiren i llavors mateix, 
juntament amb els partidaris d'Herodes, 
començaren a fer plans contra Jesús per fer-lo 
morir (Mc 3,1-6). 
 

En democràcia, manar és obeir la 

voluntat del poble (Lluís Mª Xirinachs). 

 



No et rendeixis (Marcel Capellades, 10 de 
novembre 2017). 
 
No et rendeixis, poble meu. 
Encara hi ets a temps d’aconseguir-ho i començar 
de nou. 
No et rendeixis, que la vida és això. 
Continua el viatge, persegueix els teus somnis. 
No et rendeixis, per favor, no et rendeixis, 

encara que la por et mossegui. 
Encara hi ha esperança en la teva ànima, 
 encara hi ha vida en els teus somnis. 
Recupera el somriure, i torna a alçar les mans 
enlaire. 
Desplega les ales, intenta-ho de nou. 
No et rendeixis, poble meu. Per favor, no cedeixis, 
no et rendeixis. 
Perquè cada dia és un nou començament. 
Perquè ara és l’hora i el millor moment. 
El meu poble no caurà dins els remolins de la 
mentida, dins el tumult de la violència, dins la fosca 
de les presons. Crec que la veritat i l’amor tindran 
sempre la darrera paraula. 
Crec fermament que, fins i tot en mig dels abusos i 
repressions que s’abaten sobre persones justes i 
bones, ens resta l’esperança d’una aurora radiant. 
Crec que un dia reconeixeran els nostres ideals. 
Crec que un dia regnaran sense esforç, perquè 
neixen de l’Amor. 
Crec que la bondat salvadora i pacífica dels nostres 
empresonats, arribarà a ser un dia la Llei. 
Crec que un dia ja ningú no haurà de tenir por. Crec 
fermament que ho aconseguirem. 
Perquè l’Amor és més fort que l’odi, l’Amor és més 
fort que tot. 
Perquè ara és l’hora i el millor moment. 
Perquè no esteu sols, perquè un poble us estima. 
Perquè Déu diu: Jo t’estimo! No et rendeixis! 
 

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

 
Hi ha imatges de la Mare de Déu amb un 

colom a la mà del Nen Jesús. Un “Aucell” que 

és l’Esperit de Déu, “que promet franquesa” 

(llibertat). Un Esperit que treu del no-res, 

de l’esclavitud i l’exili, i de la presó, i de la 

mort… Com a Pentecosta, la nostra pregària 

per als nostres dies també és “veniu Esperit 
Sant”, Esperit de LLibertat, i ens doni vida. 

Notícies de llibertat... 
 

19 de gener: La Junta Electoral Central 

rectificava i admetia que els Avis i Àvies per la 

llibertat de Reus tenien dret a manifestar-se 

durant la campanya electoral passada, i que 

darrere les manifestacions no hi havia 

propaganda electoral, sinó defensa de la 

democràcia. 

22 de gener: El govern francès es va reunir amb 

líders corsos per respondre a les seves 

reivindicacions nacionalistes després de la 

victòria en les eleccions amb els 56% dels vots: 

cooficialitat de la llengua corsa i la concessió 

d’un estatut d’autonomia, i deixar la porta oberta 

a reformar la Constitució francesa. 

28 de gener: A les vespres de l’abadia de 

Montserrat es van fer unes pregàries per 

demanar “... el bon restabliment del govern 
català i per la llibertat de tots els consellers 
elegits democràticament...; que cap govern no 
maltracti mai la dignitat de les persones i 
respecte sempre els seus drets”.  
 

          
 

Es vostre Nom ab bellesa 
escrit en vostra ma dreta, 
confirmát ab rialleta 
per vostre Fill, que ab finesa 
á un Aucell promèt franquesa, 
que apeteix ser llibertât: 

 

Si en urgent necessitat, 
nostre clamor vos implora: 
Assistiu-nos Gran Senyora 
Verge de la Llibertat! 

 
(dels Goigs de Ntra. Sra. de la Llibertat, 1714). 


