Evangeli de la Llibertat
... molt aviat sereu alliberats... estigueu alerta (Lc 21...)
Setembre 2019

El miracle de l’obstinació
1…

Jesús entrà novament a Cafarnaüm. Va córrer la
veu que era a casa, 2 i s'hi aplegà tanta gent que no
cabien ni davant la porta. Ell els anunciava la
paraula. 3 Llavors vingueren uns homes a dur-li un
paralític… 4 Veient que amb tanta gent no podien
dur-lo fins a Jesús, van fer un forat al sostre sobre
l'indret on ell era i van baixar la llitera on jeia el
paralític. 5 Jesús, en veure la fe d'aquella gent, diu al
paralític: Fill, et són perdonats els pecats. 6 … uns
mestres de la Llei que pensaven: 7 «Com és que
aquest parla així? Això és una blasfèmia! Qui pot
perdonar els pecats sinó Déu?» 8 A l'instant, Jesús
s'adonà que pensaven així i els digué: Per què
penseu això dins vostre? 9 Què és més fàcil, dir al
paralític: "Et són perdonats els pecats", o bé dir-li:
"Aixeca't, pren la llitera i camina"? … Llavors diu
al paralític: 11 T'ho mano, aixeca't, pren la llitera i
vés-te'n a casa. 12 Ell s'aixecà, prengué
immediatament la llitera i va sortir a la vista de
tothom… (Mc 2,1-12).

CARRASCO I FORMIGUERA,
catòlic i republicà (III)
La Lliga Espiritual va fer una assemblea amb el títol
“L’afirmació cristiana i el problema de Catalunya”, i
Carrasco va ser qui va llegir les conclusions. Aquí
comença la seva carrera política. La Lliga Espiritual va
creure que els catòlics tenien alguna cosa a dir en el
futur del seu país..., que la pàtria dels catalans és
Catalunya; ... que el cas de Catalunya s’havia de
resoldre sota l’ampara del dret, ... que Catalunya havia
de ser una ciutat viva, lliure per desenvolupar-se com a
societat moderna, industrial...
... va optar, per fidelitat al país i a la lectura que feia de
l’Evangeli, per una via que el va portar fins a la mort.
La seva condició de creient era confiar més en l’Evangeli
que en l’Església..., dels drets dels creients i del
potencial humanístic i transformador que té l’Evangeli...
Va ser un precursor d’aquella democràcia cristiana que
a partir de l’any 1945 construeix, amb liberals i
socialdemòcrates, l’Europa del benestar (de l’entrevista
de Mireia Roureda a Lluís Duran, a El Punt Avui del dia 8
de juny de 2019).
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Perseverar en els somnis
Jesús va a la gent, és la seva opció primera: un Regne de
Déu per al poble; és el seu programa. Es donen
situacions de paràlisi en les persones i també en els
pobles, provocades des de fora i/o assumides per un
mateix; paràlisi que no deixen caminar, avançar, ser
lliures, prendre la iniciativa, expressar-se en definitiva.
Cal, llavors, una paraula alliberadora, de confiança, i
posar-se en la pell de l’altre; l’altre amb els seus drets,
amb la seva dignitat, amb les seves esperances; aquest
reconeixement allibera el paralític, també si és un nació.
Però les esperances no sempre són reconegudes, més
aviat ignorades, i declarades il·legals (es veu que
sempre ha estat així) i el pobre criminalitzat sempre (és
pecador!). Aixeca’t i camina! és una paraula potent
capaç de donar confiança per seguir creient malgrat la
mateixa paràlisi i l’oposició dels legalistes, i això val per
a les persones i els pobles. Ni els amics ni Jesús s’aturen
davant els obstacles, la persistència porta el moviment,
porta la llibertat, malgrat. Hem sentenciat “pecat” a les
ganes de viure, a la llibertat, a créixer... Jesús ens diu
que Déu està a favor de tot el que sigui promoure la
vida; Jesús es fa seva aquesta voluntat creadora de Déu
i perdona les ganes de viure. El que val pels individus val
també per les nacions.
I a les nacions també se’ls dona vida promovent la seva
voluntat de ser, amb el compromís decidit de treballar
pel reconeixement dels seus drets i per eixamplar les
quotes de llibertat, denunciant amb esperit crític les
formes velles i noves d’esclavitud i sotmetiment,
proposant formes velles i noves de llibertat i dignitat
humana; i suscitant iniciatives que recorden la llibertat i
el dret a l’autodeterminació.
Pau, no violència, diàleg, participació democràtica,
respecte a qui és i pensa diferent... són els ingredients
de persones i pobles per avançar en el camí del progrés
i la llibertat
J. Miquel Baylach Garcia

Cal treballar per vencer les desigualtats,
no les diversitats (Carme Ortoll)

Les rutes de l’esclavatge

Notícies de llibertat...

Jordi Savall presenta al Festival Grec de Barcelona i al
Festival de Torroella de Mongrí Les rutes de

2 d’agost: el metro a Barcelona serà accessible el
100% l’any 2024.
2 d’agost: la caixa de solidaritat fa front a les multes
als represaliats per la justícia.
2 d’agost: víctimes de totes les violències del
conflicte basc es reuneixen al Parlament per demanar
un reconeixement igualitari.
3 d’agost: l’ONG Proactiva Open Arms continuen
salvant emigrants a la Mediterrània malgrat les
amenaces dels governs espanyol i italià.
4 d’agost: el banc d’ADN permet identificar dos
soldats a la fossa comuna de Soleràs.
4 d’agost: al Sudan l’oposició i els militars signen
l’acord que inicia la transició política.
6 d’agost: Jordi Cuixart s’ofereix a reunir-se amb
Pedro Sánchez en la seva ronda de contactes amb
entitats civils.
6 d’agost: en els actes del memorial d’Hirosima es
demana als joves no oblidar la tragèdia atòmica.
8 d’agost: el Partit Laborista donaria suport a un
segon referèndum d’independència a Escòcia.
9 d’agost: cada dilluns als barris de Sants i Gràcia de
Barcelona, i a Vic els dimarts i dijous, manifestacions
per exigir l’alliberament dels presos polítics i retorn
dels exiliats.
9 d’agost: el BOE publica la llista dels morts
espanyols a Mauthausen i posa el 5 de maig per
homenatjar les víctimes del nazisme.
9 d’agost: Trial Watch conclou que el judici al
Tribunal Suprem ha estat una causa general de
caràcter polític i una repressió de drets fonamentals.
Veure l’informe a:

l’esclavatge;

una ruta musical de quatre segles
d’esclavisme amb 27 músics i un recitador d’Europa,
Àfrica i Amèrica; una denuncia de “la vergonyant
història de deportació i esclavatge a què van ser
sotmesos més de 25 milions d’africans entre els segles
XV i XIX”... (veure i sentir a Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=MBKj_5nUXVw ).

Els braços de l’Estat
La sentència és la mort de la constitució assassinada
pels mateixos que la defensen. Actualment vivim un cop
d’estat fet per un braç al qual no estàvem avesats del
tot, que és el braç judicial, i que s’ho ha pres molt a la
valenta. Que la selecció de la cúpula judicial espanyola
és el resultat d’una destil·lació de fa anys... Triaven els
seus i prou (Lluís Llach, a Vilaweb del 23 de setembre
de 2019).
L’estat espanyol, cada dia més controlat per l’aparellentramat ultra de jutges, guàrdies civils, els funcionaris
i oligarques, que actuen molt per damunt de la lògica
partidista i sovint fan irrellevant qui ostenti el càrrec a
La Moncloa, no s’asseurà a negociar fins que l’esforç
per dominar-nos deixi de sortir-li a compte... Per això la
mobilització, la denúncia, el boicot, el consum
estratègic i la resistència civil i institucional no violenta
són elements clau per avançar (Xavier Oca, a El Punt
Avui del 23 setembre 2019).

Ntra. Sra.
de la Llibertat,

pregueu per nosaltres!
Mare de Déu de la
Mercè, feu que els
catalans no haguem de
sentir-nos mai més
captius. Que la nostra aspiració tan
justa i tan humana de néixer i de
morir catalans ens sigui reconeguda
per sempre de sempre.
Mercè Rodoreda. Pregó de La Mercè, 1980.

https://internationaltrialwatch.org › inici-2
10
d’agost:
toc
d’atenció
del
Grup
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de l’ONU.
11 d’agost: L’Ocean Viking salva 81 emigrants més i
eleva a 251 la xifra del rescatats.
13 d’agost: presentació del llibre de Jordi Cuixar Ho

tornarem a fer.

14 d’agost: Stéphanie Frappart primera dona que
arbitra una final de fútbol masculí en la supercopa.
15 d’agost: reclamen els documents encara a
Salamanca.
17 d’agost: a Hong Kong els mestres se sumen a les
protestes per protegir la propera generació.
17 d’agost: al Sudan militars i civils pacten l’acord.
17 d’agost: a Mèxic milers de dones
protesten
contra la violència sexual.
18 d’agost: El Govern denuncia discriminació del
català als jutjats.
18 d’agost: Nova protesta multitudinària a Hong Kong.
28 d’agost: El lehendakari Urkullu exposa al Vaticà el
seu pla europeu d’acollida d’immigrants a Europa.

ELS CRISTIANS TAMBÉ SOLIDARIS I
COMPROMESOS AMB PRESOS POLÍTICS I
EXILIATS
Fem propostes d’acció i mobilització pacífica i no
violenta en favor dels nostres representants polítics,
exiliats i perseguits pel fet d’organitzar un referèndum. I
ens impliquem amb els Drets Humans!
QUÈ?
Ser cristià és ser solidari, especialment amb els dèbils,
comprometre’s amb els valors de l’evangeli, treballar
per un món més just.
També els cristians ens mobilitzem.
També parlem de política a l’Església; els cristians som
ciutadans.
També l’Església està compromesa amb el país a qui
porta el Regne de Déu: és la seva aportació a la societat.
Tenim la Doctrina Social de l’Església per descobrir i
aprofundir.
La fe no és incompatible amb una opció
independentista.
També volem generar idees per construir el país.
Propostes:
Obrir debats
Un temps de pregària, vetlla..., assemblea
parroquial...
Una reunió simplement de diàleg i compartir
inquietuds, de reflexió, debat, conversa...
Una publicació periòdica
Acampada, una sentada...
Una pancarta...
Un missatge, una carta final... amb difusió...
Toc de campanes...?
QUI?
Membres de la comunitat, i també amb no creients
amb qui compartim les mateixes inquietuds
No importa el nombre de persones: tres, quatre i més...
També amb el mossèn?
Que també els bisbes sentin que les seves comunitats
en són sensibles.
ON?
A cada poble, a cada parròquia...
A l’església, sales parroquials, altres llocs del poble o
barri significatius...
QUAN?
Accions ininterrompudes per un temps determinat o
indefinidament...
Quan començar? Ja..., o esperar la sentència?
Cada dia a una determinada hora, un dia a la setmana,
finalitzada la missa dominical...?
Iniciatives espontànies, que qualsevol membre de la
comunitat pot organitzar i iniciar en qualsevol
moment...

Durant el dia, al capvespre, a la nit...?
Iniciatives a curt i llarg termini
AMB MISSATGE
Un slogan pensat que motivi, engresqui... i ho justifiqui:
“Solidaris i compromesos”
“Votar no és delicte”
“Benaurats els perseguits per causa de la
justícia”
“Estava a la presó i em vau visitar”...
“Quina idea de país tenir, qui projecte volem?”
...
PUBLICITAT
Fer-ne publicitat: fulletons, un ban, boca a boca...
Fem-ne difusió, convidem a altres membres d’altres
comunitats d’altres pobles a fer-ho.
Accions amb ressò mediàtic.
Feu arribar els vostres suggeriments i propostes; donarlos a conèixer.
ENXARXATS?
I ens ho comuniquem el que fem i com ha anat?

Qui comença? Sense por!
L’escalada de la repressió busca provocar i atacar la
nostra resiliència, esgotar la nostra paciència i erosionar
el que saben que és un dels valors indiscutibles del
nostre moviment: el compromís a conduir-nos pels
camins de la no-violència.
Per això magnificaran, inventaran i distorsionaran el
que faci falta per embrutar una feina de més de 8 anys. I
no ho aconseguiran perquè, una vegada més, malgrat la
ràbia, la injustícia, la por, la tristesa, ens farem més
forts.
Que ens vulguin etiquetar de moviment violent després
d’haver resistit pacíficament una agressió com la de l’1
d’octubre i dos anys de repressió és una ofensa indecent
a milions de persones que formen una de les societats
europees més compromeses i mobilitzades per la
democràcia.
Mantinguem-nos serens, perquè ens volen neguitosos.
Mantinguem-nos units, perquè ens volen dividits.
Mantinguem-nos pacífics, perquè ens volen violents.
Mantinguem-nos mobilitzats, perquè ens volen quiets i
callats. Mantinguem-nos decidits, perquè ens volen
renunciats.
La conquesta de la llibertat és un gran espanta-pors;
posa llum allà on ara mateix hi ha la foscor de la
repressió; obre camins allà on alguns hi alcen parets per
aturar-los...
CARLES PUIGDEMONT

http://vetllarepresaliats.cat
Aplegats als peus de la Moreneta,
mare espiritual dels catalans, com a
cristians i ciutadans de Catalunya
amb diverses sensibilitats i de
diferents opcions polítiques, ens
sentim preocupats per la imminent
sentència que determinarà la sort
dels
líders
polítics
catalans
empresonats i exiliats arran del
compromís establert amb els seus
nombrosos votants i la dels líders de
l’ANC i d’Òmnium Cultural. Fem
nostre el prolongat patiment de les
seves famílies durant aquests ja dos
llargs anys; i també ens solidaritzem
amb les nombroses persones que
pateixen una injusta presó preventiva
abusiva que, com ha dit el papa
Francesc, constitueix una forma de
pena il·lícita oculta.
Cerquem llum i escalf en aquests
moments de tensa espera. No volem
entrar en consideracions polítiques ni
en anàlisis històriques. Ens mou una
motivació evangèlica i humana.
Volem tenir ben presents, també,
totes les persones que, d’una manera
o una altra, des de pensaments
diversos i potser oposats, s’han sentit
ferides en els seus sentiments en
aquests dos darrers anys, i preguem
ben sincerament per la pau i la
concòrdia en les nostres comunitats i
en la nostra societat.
Invoquem l’Esperit, “Pare dels
pobres”, a fi que bufi ben fort arreu i
toqui el cor de tots: dels jutges a fi
que jutgin segons la veritat; dels
polítics a fi que explorin camins que
fomentin la convivència enmig de les
diferències i l’assoliment del bé comú

amb una preferencial atenció als
últims i als més vulnerables; dels
empresonats i dels exiliats a fi que
tinguin fortalesa d’ànim i puguin
seguir donant-nos un exemple
d’enteresa i dignitat; de les famílies a
fi que rebin forces renovades per a
fer-los costat; i de tots i cada un de
nosaltres a fi que tots plegats
tinguem la grandesa de cor, la
imaginació i l’empenta necessàries
per a mirar junts cap al futur, i
puguem il·lusionar-nos novament
amb un projecte comú on ens
reconeguem tots com a germans
més enllà de les legítimes diferències
i discrepàncies.
Quan les persones i els pobles
toquen fons, quan s’experimenten
crisis radicals com aquesta que ara
ens toca viure, és quan també poden
produir-se grans transformacions a
l’interior de les persones i de la
societat. Preguem perquè sapiguem
mantenir una gran resistència
interior;
perquè
les
nostres
comunitats cristianes siguin llocs de
diàleg i d’escolta mútua entre
persones amb distints sentiments de
pertinença; i que hi puguem
compartir
i
alimentar
aquella
esperança contra tota desesperança
que brolla de la nostra fe en el triomf
final de Jesucrist el Crucificat
Ressuscitat, anticipat ja en cada
celebració de l’Eucaristia. Preguem
perquè no ens manquin veus i braços
joves amb noves forces i nova
imaginació social. Preguem perquè
Déu segueixi suscitant a tota la terra
dones i homes honestos i de bona
voluntat que treballin per un món més
just, solidari i fraternal.
Montserrat, 5 d’octubre 2019

