
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota conjunta dels bisbes catalans 
(16-2-18) 

 

A Catalunya existeix un problema polític de 

primer ordre que obliga a cercar una solució 

justa a la situació creada que sigui mínimament 

acceptable per a tots...  

... la legitimitat moral de les diverses opcions 

sobre l’estructura política de Catalunya que es 

basin en el respecte de la dignitat inalienable  de 

les persones i dels pobles i siguin defensades de 

forma pacífica i democràtica... 

 

                 La vida de la llibertat... 
 
S’invoca la llei com a garantia de cohesió social i 
democràcia, com la veritat última... Però hi ha vida 
també en les demandes de justícia, de llibertat, de 
respecte i en les propostes per fer front a la evolució de 
la societat i la cultura, i en la recuperació de la dignitat 
ignorada. Des de la igualtat de tots els éssers humans 
tots els anhels gaudeixen del mateix valor, totes les 
esperances de vida mereixen igual atenció. Les lleis 
també poden consagrar la injustícia, l’”estatus quo” 
privilegiat d’uns...; les lleis poden ser opriments i ofegar 
la vida que brolla. Només l’amor gratuït (misericordiós) 
que cerca el bé podrà assegurar les aspiracions de tots. 
És només la ideologia que tapa els egoismes que es 
constitueix per damunt de l’amor i usa la llei al seu 
caprici, i es torna dogma i presó; es torna presó per als 
qui obren nous camins de llibertat ignorant la seva 
innocència. Llavors és quan cauen les benes, i els 
ciutadans obrim els ulls, i prenem consciència de la 
necessitat del compromís. La fam de llibertat és com la 
gana, creativa i  persistent, fins que assoleix el seu 
exercici, de tots i per a tots... Serà la no-violència l’arma 
suau i tendra dels pobles que, com els individus, 
reclamen els seus drets. 
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L'assemblea de Jerusalem: un 

Esperit de llibertat! 
 

Llavors alguns van baixar de Judea a Antioquia i 

adoctrinaven així els germans: «Si no us feu 

circumcidar d'acord amb la Llei de Moisès, no us 

podeu salvar…»; … alguns del grup dels fariseus que 

s'havien convertit a la fe van intervenir dient que calia 

circumcidar els pagans i manar-los que observessin la 

Llei de Moisès. 

Llavors els apòstols i els qui presidien la comunitat es 

van reunir per estudiar la qüestió. Quan la discussió 

s'havia fet molt viva, Pere es va aixecar i els digué: 

Germans, vosaltres sabeu que des dels primers dies 

Déu em va escollir d'entre vosaltres perquè els pagans 

sentissin dels meus llavis la paraula de l'evangeli i 

creguessin. Déu, que coneix el fons dels cors, ha 

testimoniat a favor d'ells donant-los l'Esperit Sant igual 

que a nosaltres, sense fer cap diferència entre nosaltres 

i ells, un cop ha purificat els seus cors per la fe. Ara, 

doncs, per què poseu a prova Déu, volent imposar als 

deixebles un jou que ni els nostres pares ni nosaltres no 

hem tingut la força de suportar? Ben al contrari, creiem 

que tant nosaltres com ells som salvats només per la 

gràcia de Jesús, el Senyor…». Quan hagueren acabat 

de parlar, Jaume prengué la paraula i va dir: … «Per 

tant, sóc del parer que no hem de posar obstacles a 

aquells pagans que es converteixen a Déu…».  

Els donaren aquesta carta: «Els apòstols i els qui 

presideixen la comunitat de Jerusalem, germans 

vostres, saluden els germans…  Hem sabut que alguns 

de nosaltres han vingut, sense cap encàrrec nostre, a 

pertorbar-vos amb les seves opinions i a trasbalsar els 

vostres esperits… L'Esperit Sant i nosaltres hem 

decidit de no imposar-vos cap més càrrega que 

aquestes indispensables… Fareu bé de guardar-vos de 

tot això. Us desitgem que estigueu bé…». La seva 

lectura els va alegrar i encoratjar (Fets 15). 

Doneu-me dues línies  escrites de 

propia mà per l’home més honrat i 

hi trovaré motius suficients  per 

fer-lo empresonar (Cardenal Richelieu) 

 

    Déu beneeixi                           

Catalunya!!! 



Vaig guardar silenci, no vaig protestar 
 
Quan els nazis van venir a buscar els comunistes, vaig 
guardar silenci, perquè jo no era comunista. Quan van 
empresonar els socialdemòcrates, vaig guardar silenci, 
perquè jo no era socialdemòcrata. Quan van venir a 
buscar els sindicalistes, no vaig protestar, perquè jo no 
era sindicalista. Quan van venir a buscar els jueus, no 
vaig protestar, perquè jo no era jueu. Quan van venir a 
buscar-me, no hi havia ningú més que pogués protestar 
(Del pastor luterà alemany MARTIN NIEMÖLLER). 
 
 

Presumpció d’innocència... 
 
Cap home pot ser considerat un criminal fins que sigui 
trobat culpable; ni la societat pot llevar-li la protecció 
pública fins que es demostri que ha violat les condicions 
en què se li va concedir. Amb quin dret, llavors, el poder 
pot autoritzar  el càstig d’un ciutadà mentre hi hagi 
dubtes sobre la seva culpa? (CESARE BECCARIA, Dels 
delictes i les penes, Milà 1764). 
 
 

“Resistència Passiva...” 

 
Com més visc, i especialment ara que sent vivament la 
proximitat de la mort, vull dir als altres allò que sent tan 
clarament i allò que per a la meva ment és de gran 
importància: és a dir, això que s’anomena “Resistència 
Passiva” no és en realitat res més que l’ensenyament de 
l’amor no corromput per les falses interpretacions. 
Aquest amor, que és l’esforç per a la unió de les ànimes 
humanes i l’activitat que se’n desprèn, és l’única llei i la 
més alta de la vida humana; i en la profunditat de 
l’ànima, tots els éssers humans –tal com ho veiem més 
clarament en els infants- senten això i ho saben. Ho 
saben fins que són confosos pels falsos ensenyaments 
del món. Aquesta llei fou proclamada per tots els savis 
del món –indis, xinesos, hebreus, grecs i romans-. Crec 
que aquesta llei fou expressada més clarament per 
Crist, que digué senzillament: “ Només en l’amor hi ha 
tota la llei i els profetes” (Carta de TOLSTOI a Gandhi). 
 
 

El Reino de Cataluña y Aragón... 

 
La nación catalana es la reunión de los pueblos que 
hablan idioma catalán. Su territorio comprende: 
Cataluña con los condados del Rosellón y la Cerdaña, el 
Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Los tres 
pueblos que forman la nación catalana tienen una 
constitución política propia y estan confederados entre 
sí y con el Reino de Aragón... El principado de Cataluña 
es libre y independiente (FELIPE V, a les Corts de 
Barcelona el 1701). 

Webs de llibertat 
 
http://www.nousrepublicans.com/ 
https://www.servidorscat.cat/ 
http://www.prouostatges.cat/ 
http://www.lrp.cat/  
 
 

Notícies de llibertat... 
 
Una mostra de les iniciatives  del mes d’abril que suscita la 

lluita pels drets humans i la defensa de la democràcia. 

 
7 d’abril: Crida per la Llibertat convoca una manifestació 
silenciosa davant el Palau de Justícia de Barcelona per 
reclamar la llibertat dels presos i pels drets humans. 
7 i 8 d’abril: 24 hores de marxa del CDR de l’Eixample per la 
Llibertat al voltant de la presó de la Model, en suport dels 
presos i exiliats.  
12 d’abril: El jutjat de Reus arxiva la causa contra un jove per 
desobediència per haver clonat el web del referèndum. 
12 d’abril: 1,4 milions de visualitzacions  del viodeclip de 13 
rapers en defensa de la llibertat d’expressió i denunciar les 
condemnes de Valtònic, Pablo Hasél i la Insurgencia. 
14 d’abril: El Parlament de Catalunya aprova presentar una 
querella contra el jutge Llarena per vulnerar els seus drets. 
14 d’abril: manifestació a València pels presos polítics. 
14 d’abril: Senyals viaris en suport dels presos polítics a 
Bordils, a Ullastret, Torroella de Montgrí..., on hi figuren les 
distàncies entre la població i els centres penitenciaris. 
15 d’abril: manifestació per la llibertat dels presos polítics a 
Barcelona coincidint amb els sis mesos d’empresonament, 
convocada per l’Espai Democràcia i Convivència. 
21 d’abril: Plataforma Diàleg UE-Catalunya d’eurodiputats 
per cercar el diàleg al conflicte que es viu a Catalunya. 
28 d’abril: surt el número 0 de la revista La República. 
28 d’abril: Cadena humana fins a Montserrat per reclamar 
l’alliberament dels presos polítics i retorn dels exiliats. 
5 de maig: I Congrés Català en Defensa de l’Estat de Dret, on 
es denuncia que a l’Estat no hi ha separació de poders. 
5 de maig: festival a Sallent de suport a Anna Gabriel exiliada 
a Ginebra. 

 

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

 
Als malalts, y encarcerats, 
ausents, catius, y navegants, 
passatgers, y caminants, 
y a desterro condemnats, 
en totas necessitats 
los donau vostre Sagrat: 
 

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

 

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

http://www.nousrepublicans.com/
https://www.servidorscat.cat/
http://www.prouostatges.cat/
http://www.lrp.cat/

