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RECULL DE TEXTOS SOBRE ELS DRETS DELS POBLES 

Com a bisbes de l’Església a Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de la realitat 

nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys d’història i també reclamem per a ella 

l’aplicació de la doctrina del magisteri eclesial: (...) 

Els drets i els valors culturals de les minories ètniques dins d’un Estat, dels pobles i de les nacions 

o nacionalitats han de ser respectats, i, fins i tot, promoguts pels estats, els quals de cap manera 

no poden, segons dret i justícia, perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a una altra cultura 

majoritària. 

L’existència de la nació catalana exigeix una adequada estructura juridicopolítica que faci viable 

l’exercici dels drets esmentats. La forma concreta més apta per al reconeixement de la 

nacionalitat, amb els seus valors i prerrogatives, pertoca directament a l’ordenament civil. 

Conferència Episcopal Tarraconense. (Arrels cristianes de Catalunya – desembre de 1985)  

El Concili exhorta a incorporar progressivament l’ensenyament d’Arrels cristianes de Catalunya 

entorn del nostre país. Aquest ensenyament ha de ser interpretat d’acord amb la doctrina del 

Concili Vaticà II i de la doctrina pontifícia. 

Resolució 105 del Concili Provincial de la Tarraconense (1995)  

Les Esglésies que tenen la seva seu a Catalunya, amb la mateixa fermesa amb què afirmen la 

identitat catalana, la seva llengua i la seva cultura, per exigències pastorals es comprometen 

fermament a reconèixer la dels altres i a acollir totes les persones i grups en llur pluralitat cultural. 

Resolució 141 del Concili Provincial de la Tarraconense (1995)  

Els catalans no podem oblidar que la pàtria o la nació és quelcom anterior al seu reconeixement 

com Estat. És precisament per això, és a dir, perquè és una realitat independent, cultural, 

espiritual, lingüística, religiosa dins del respecte al pluralisme, moral, que es planteja el seu 

reconeixement com Estat i per l’Estat. 

Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, amb motiu de la celebració dels 25 anys del document 

“Arrels cristianes de Catalunya” (Qüestions de vida cristiana 238 – Desembre 2011)  

“Estic a favor del que diu la doctrina social de l'Església, que reconeix a Catalunya el dret de 

reivindicar tot allò que comporta el fet de ser una nació i també el nivell de decidir quin ha de ser 

el seu futur i de quina manera s'ha de relacionar amb els altres pobles d'Espanya i d'Europa".  

“M'imagino que el Vaticà establiria relacions diplomàtiques amb aquest nou estat, com ho ha fet 

amb tots els nous estats que s'han creat. Això seria el més normal".  

Paraules de l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler (Declaracions a RAC 1 del 15/01/2013)  
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Quan el futur del nostre país, de la seva gent, de la llengua i de la cultura, de les arrels històriques 

i afectives, dels valors que ens són propis, del benestar i de la llibertat personal i col·lectiva es 

posen en joc..... 

CAL IMPLICAR-SE 

La persona cristiana viu la seva vida de fe amb un horitzó que és situa més enllà del món material, 

però això no implica que hagi de viure al marge del món. 

Ben al contrari, Jesús és l’encarnació d’un Déu que viu intensament les penes, les alegries, les 

esperances i les angoixes pròpies de la persona humana i s’implica en la lluita per un món més 

humà, el que anomenem el Regne de Déu.  

 

“...el missatge cristià no allunya l’home de la construcció del món, ni l’impulsa a desinteressar-se 

del bé dels seus semblants, sinó que, més aviat, el compromet més estrictament al deure de dur a 

terme aquestes obligacions” 

Constitució Gaudium et spes. Concili Vaticà II.  

 

Per tant, cadascú de nosaltres, en aquest moment històric, està cridat a implicar-se en el procés 

del que anomenem el dret a decidir o d’autodeterminació.  

L’exercici del dret a decidir, o a l’autodeterminació, pressuposa: 

  Consciència ètica i democràtica.  

  Informació veraç. 

  Discerniment responsable. 

  Coherència en la decisió.  
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DIGNITAT HUMANA 

“Perquè ha estat creat a imatge de Déu, l’individu humà té la dignitat de persona, no és sols una 

cosa qualsevol, sinó algú. És capaç de conèixer-se, de posseir-se i de donar-se lliurement i entrar 

en comunió amb altres persones”                              

Catecisme de l’Església Catòlica (357)  

“Tota persona, pel sol fet de ser-ho, posseeix dignitat i drets, que no provenen de les altres 

persones, ni de la societat, ni de les lleis positives, ni de l’estat, ni de pactes o d’opinions”. 

Ramon Masnou – Bisbe de Vic (1955-1983)  

“El caràcter personal dels homes, o sigui, el fet que sigui autoconscient i que tingui capacitat per 

prendre decisions, està en l’arrel tant de la seva dignitat com de la seva responsabilitat. Això el fa 

subjecte de drets que són inalienables i que no es poden conculcar”.  

L’home és una unitat constituïda per elements corporals, espirituals i socials”. 

“La vida cristiana – Teologia moral fonamental” 

Gaspar Mora – Ed. de la Facultat de Teologia 2004  

 

LLEI NATURAL 

“Hi ha pagans que no coneixen la Llei, però compleixen per inclinació natural allò que la Llei mana 

...segueixen una llei interior. Així demostren que les obres manades per la Llei són escrites als seus 

cors”. 

Rm 2:14-15 - BIC 

“Present al cor de cada home i establerta per la raó, la llei natural és universal en els seus 

preceptes i la seva autoritat s’estén a tots els homes. Expressa la dignitat de la persona i 

determina la base dels seus drets i dels seus deures fonamentals”.  

CEC 1956 

 

“Es basa en la convicció que hi ha una ètica prèvia a les ordenacions jurídiques i als costums 

humans...”  

“En el fet mateix de la creació de l’home com a ésser personal, espiritual, lliure i social, Déu li 

imposa la llei de viure segons la seva manera de ser”.  

“La vida cristiana – Teologia moral fonamental” 

Gaspar Mora – Ed. de la Facultat de Teologia 2004  
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ELS DRETS DE LES PERSONES 

“Els drets humans persegueixen protegir allò que és fonamental pel creixement i desenvolupament 

integral de la persona humana, no pas perquè serveixin per fomentar un narcisisme insolidari, sinó 

tot el contrari, per contribuir a crear persones cada cop més humanes i generoses”. 

Qué hombre y qué Dios – Maurice Zundel – PPC 2002 

 

Tot el que és cert per a l’home, també ho és per als pobles”. 

Joan Pau II – Carta en el 50è aniversari de l’inici de la II Guerra Mundial 

 

“Els drets de les nacions no són sinó “els Drets Humans” conreats a aquest nivell específic de la 

vida comunitària”. 

Joan Pau II – Discurs a l’Assemblea General de l’ONU – 5/10/1995 

LA DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA 

La Doctrina social de l’Església recull tot el cos doctrinal del Magisteri de l’Església catòlica sobre 

temes de caire social.  

Els seus inicis cal trobar-los en l’encíclica “Rerum Novarum” del Papa Lleó XIII, publicada el 1891. 

Joan Pau II va dir: “els seus fonaments descansen sobre el triple pilar de la dignitat humana, la 

solidaritat i la subsidiarietat”. 

Viquipedia 

Nació 

 “En la seva essència, la vida nacional és quelcom no polític...per tant pot desenvolupar-se tant al 

costat d’altres en el si del mateix estat, com també pot estendre’s més enllà dels límits polítics de 

l’estat” 

 “La vida nacional només esdevingué un principi de dissolució de la comunitat dels pobles quan 

comença a ser usada com a mitjà de fins polítics; és a dir, quan l’estat dominador i centralista va 

fer de la nacionalitat la base de la seva força d’expansió” 

Pius XII , Radiomissatge de Nadal – Vaticà 1955 

 “La nació és, en efecte, la gran comunitat dels homes que resten units per lligams diversos, però, 

sobretot, i precisament, per la cultura. La nació existeix “per” i “per a” la cultura...”  

Joan Pau II, Discurs a la UNESCO – París 1980. 

 “La nació és la societat “natural” en la qual l’home, a través de la família, ve al món i forma la 

seva pròpia identitat social” 
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 Joan Pau II, Discurs al cos diplomàtic – Vaticà 1982. 

Sobirania 

Hi ha una sobirania fonamental de la societat que es manifesta en la cultura de la nació. Es tracta 

de la sobirania per la qual l’home és, al mateix temps, sobirà suprem...” 

 “Us dic, amb tots els mitjans a disposició vostra, vetlleu per aquesta sobirania fonamental que 

posseeix cada nació en virtut de la seva pròpia cultura... Protegiu-la!” 

“Protegiu-la! No permeteu que aquesta sobirania fonamental esdevingui presa de qualsevol 

interès polític i econòmic. No permeteu que esdevingui víctima dels totalitarismes, els 

imperialismes o les hegemonies pera les quals l’home no compta sinó com a objecte de dominació 

i no com a subjecte de la seva pròpia existència humana”. 

 

Joan Pau II – Discurs a l’UNESCO – París 1980 

Autodeterminació 

“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” 

DSE 157 – Paraules de Joan Pau II amb motiu del 50è aniversari de l’inici de la II Guerra Mundial 

“Preguem perquè també s’allunyin les amenaces d’opressió dels uns de part dels altres: 

l’amenaça de la destrucció dels homes i dels pobles que, en el curs de llurs lluites històriques i al 

preu de tantes víctimes, han adquirit el dret moral d’ésser ells mateixos i de decidir per ells 

mateixos” 

Joan Pau II, setembre 1980. Discurs al Consell de Conferències Episcopals d’Europa – Subiaco 

Itàlia 

Independència 

“En la reivindicació legítima dels drets propis, les minories poden ser empeses a cercar una 

autonomia més gran o fins i tot la independència” 

DSE 387 

“Hi ha encara pobles que no veuen reconegut llur dret a la independència. N’hi ha d’altres que 

pateixen una tutela gairebé una ocupació, que atempta contra llur dret a governar-se amb 

conformitat a llurs valors culturals i a llur història.” 

Joan Pau II, gener de 1988 – Discurs al cos diplomàtic. Vaticà. 
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Quan entén l’Església que l’autodeterminació d’una nació i la seva voluntat d’independència, és 

moralment acceptable?  

Quan s'expressa de manera: 

  Lliure. 

  Pacífica. 

 Democràtica 


