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La política de la gestació...
… fins ara tot l’univers creat gemega i sofreix
dolors com la mare quan infanta. Però no és ell
tot sol. També nosaltres, els qui ja posseïm
l’Esperit com a primers fruits de la collita que
vindrà, gemeguem igualment dins nostre,
esperant l’hora que serem plenament fills,
quan els nostre cos serà redimit . Ja som
salvats, però dins d’una esperança. Ara, ningú
no espera allò que veu; si ja ho veiés, ¿com ho
esperaria? Així, doncs, si esperem allò que
encara no veiem, ens toca viure ferms en
l’esperança (Rm 8,22-27).

Celebrem l’Any
Cardenal
Vidal i Barraquer
Francesc d’Asís Vidal I Barraquer,
nascut a Cambrils el 3 d’octubre
de 1868, mort a Friburg (Suïssa)
el 13 de setembre de 1943, fou advocat, i bisbe de
Solsona i Tarragona, i senador. Durant l’època de la
dictadura de Primo de Ribera defensà la separació
de l’Església de l’Estat i aconseguí mantenir la
llengua catalana com a vehicle d’expressió, de
predicació i de catequesi. Fou partidari de governar
col·legiadament els afers de l’Església del seu
temps. Exiliat a Itàlia primer, treballà a favor de la
pau. Es negà a firmar la carta col·lectiva de
l’episcopat espanyol de l’1 de juliol de 1937, que
reconeixia i donava suport a la insurrecció militar
de Franco contra el govern legítim de la II
República; per això fou considerat antiespanyolista,
i se li negà el retorn a la seva diòcesi de Tarragona.
Les seves despulles foren portades a la catedral de
Tarragona el maig de 1978, i enterrades juntament
a les del seu bisbe auxiliar Manuel Borràs, màrtir
de la guerra civil.
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Instint per la vida
Els processos socials vers noves fites de drets
humans i de dignitat humans són una lluita
constant, un repte permanent, arreu del món i al
nostre país. Els gemecs de les persones i dels
pobles, les seves esperances de justícia, demanen
formes de nova vida. Tantes esperances al cor de
les nacions menystingudes que demanen, fa tant
de temps, majoria d’edat i vida autònoma, per
desenvolupar les pròpies capacitats... Les
esperances ens mouen, i donen sentit a la vida i
l’expliquen. També els pobles estimen la vida. La
visió d’un poble només pot ser dinàmica, de
creixement, com un organisme viu que
desenvolupa el seu projecte propi, de creixement,
de maduresa...; i quan ha estat ferit, es torna a
refer i novament s’aixeca: és l’instin per la vida.
L’acció política posa veu a aquestes esperances i
anhels; també la política és una redempció. I l’acció
política és germanor, interpretar i fer pròpies les
necessitats dels germans.
La memòria dels avantpassats, les seves lluites i
esperances, esperonen encara el present..., la seva
memòria alimenta l’actualitat per no viure-la
massa adormits; i els seus sacrificis d’un temps ens
donen la mida de les respostes actuals.
Sempre hi ha una Església profètica que porta
també a la política la força de l’Evangeli, i fa que la
victòria de la resurrecció sobre la mort, qualsevol
forma de mort, arribi a l’acció social, política,
econòmica... (la doctrina social de l’Església ho
explicita), i sigui bona notícia de llibertat, també
per a pobles sencers; i que l’Esperit Sant creador
de vida encara actua avui; i que el Regne de Déu
encara l’estem construint per avui.
J. Miquel Baylach G.

Voler l’impossible ens cal, i no
que mori el desig (MariàVillangómez)

POBLE DE DÉU, POBLE EN MARXA,
junts fem camí.
poble de Déu, església que avança,
el Regne ja és aquí.
Camina al llarg del temps,
Travessa mars pregons,
Tan lluny sovint els seus pastors,
Tan a prop d’ell el Crist lluminós.
És barca, és vela,
És signe i és combat.
Poble mogut per l’Esperit,
És Poble que canta la vida!
En lluita per la pau,
Som veu dels sense veu.
Que és fosc sovint nostre dolor,
Que és dolç el gest de germanor.
Som força, som vida,
Som llum, som amor.
Poble mogut per l’Esperit,
Som Poble que estima la vida!

Resum d’història dels països catalans (Ferran Soldevila)
« “... amb les franqueses i els drets que [els prínceps del
Casal de Barcelona] van concedir als catalans, van ferne un poble tan lliure, que Pere III pogué dir, adreçantse als representants dels seus súbdits reunits a les corts
de Montsó de 1383: «Si esguardats vostres furs e
constitucions e vostres privilegis... veurets que sóts
[=sou] los pus francs [=lliures] pobles del món»; i el rei
Martí pogué exclamar, a les Corts de Perpinyà de 1406:
«qual poble és en lo món que sia així franc de
franqueses e de llibertats ni que sia així liberal com
vosaltres?»
Lo catalanisme(Valentí Almirall)
“Un sol camí hi ha. Lo de fer-nos forts dintre de casa
nostra. La rassa que nos domina res no nos atorgarà
mentre nos cregui dèbils: lo dia que’ns vegi forts y
decidits, entrarà en tractes.
Agrupem-nos tots al voltant de la bandera catalana.
Propaguem per tots los medis lo particularisme, que ha
de ser la nostra força. Posem-nos d’acord en lo
essencial, disposats sempre a transigir en lo accidental.
Y al punt mateix que logrem que’ns respectin, la victòria
estarà assegurada.”

hauríem arribat fins aquí... En la nostra història, a la
presó ens hi ha posat tantes vegades que ja li hem
perdut la por” (Jordi Cuixart).
“Estic convençut que el nostre sacrifici no serà
debades. I així ho he dit al jutge. Ell ha decidit que no
pugui veure créixer els meus fills, però els lliuraré
quelcom
extraordinàriament
valuós
que
no
aconseguiran arrabassar-nos: la dignitat de defensar
unes idees legítimes i nobles, i de fer-ho pacíficament
(Josep Rull).

Notícies de llibertat
8 de maig: Facebook instal·la a la Torre Glòries de Barcelona
un gran centre de recerca i eliminació de notícies falses.
8 de maig: Neix la Taula d’Emergència Docent per unir
professionals de l’ensenyament davant la repressió mediàtica,
judicial i policial de què són objecte els mestres.
13 de maig:Girona s’engalana de flors i groc en la 63a edició
de Temps de Flors recordant empresonats i exiliats.
16 de maig: El Marc Unitari de la comunitat Educativa (MUCE)
es mobilitza en defensa dels docents objecte d’assetjament
en l’àmbit polític, judicial i mediàtic i la criminalització del
professorat i prepara una manifestació per al 10 de juny a
Barcelona.
17 de maig: El tribunal de Ragusa (Sicília) tomba el recurs per
anul·lar l’alliberament del vaixell l’OpenArms.
18 de maig: es prepara una exposició per al 15 de juny fins al
31 de juliol a Brussel·les de recipients on els catalans van
votar l’1-O amb la participació de 55 artistes.
18 de maig: el primer ministre de Bèlgica defensa la
independència dels jutges amb motiu del rebuig de les
euroordres contra els consellers catalans.
23 de maig: El raper mallorquí Valtonyc marxa a l’exili per
evitar d’entrar a la presó; i la plataforma No Callarem
convoca una concentració a favor de la seva llibertat i la
llibertat d’expressió.
24 de maig: el 62% dels espanyols estan insatisfets amb la
democràcia a Espanya segons l’informa del The Economist
Intelligence Unit; el procés català a posat a prova la qualitat
democràtica de l’Estat.
25 de maig: La comissió jurídica assessora del govern de
Catalunya avala la publicació dels noms dels consellers en el
DOGC i piguin prendre possessió del càrrec.
26 de maig: Acte de suport amb una botifarrada a la plaça de
la catedral de Vic en suport a Marta Rovira exiliada a Suïssa
27 de maig: Protesta a les platges de Mataró amb una estesa
de roba groga per la prohibició de l’ajuntament de posar les
creus grogues.

Des de la presó...
“Si ens mantenim ferms, convençuts, dignes i
conscients que som els hereus dels nostres
avantpassats que no varen tenir fortuna en la causa de
la llibertat nacional, guanyarem” (Jordi Sánchez).
“Penso cada dia en la Muriel, noto una força a dins meu
cada matí quan em llevo que és la llavor que ella hi va
sembrar. Sense els nostres lluitadors que no hi són, no

Ntra. Sra. de la Llibertat,

pregueu per nosaltres!

A https://tornaveus.cat/ podreu escoltar
aquest goigs interpretats pel grup Tornaveus
de Vilafranca.

