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Pel diàleg, el respecte i la justícia 
Fragment de la Carta oberta de preveres i diaques catalans als seus germans en el ministeri i als bisbes d'Espanya 
 
Està a punt d’iniciar-se un judici penal contra molts líders polítics i socials catalans. Aquesta situació 
té una gravetat especial. Ja no n’hi ha prou amb parlar d’un esforç d'objectivitat i justícia per les 
dues parts. Hi ha persones empresonades i processades per perseguir el que molts de nosaltres 
considerem just i d’acord al Dret, i que altres persones judiquen i condemnen. En aquesta situació, 
és encara més urgent demanar-nos a tots un sobreesforç d’equitat, justícia i humanitat. 
Al final, fins i tot després de diàleg i reflexió conjunta fraterna, s’hauran de prendre decisions. Les 
formes són molt importants per a nodrir la fraternitat i la pau, però en tot cas s’haurà de prendre una 
decisió sobre el fons del conflicte. El nostre esperit cristià, formulat des dels principis de la doctrina 
social de l’Església, ens porta a cercar i acceptar les solucions justes, que respectin els drets de 
Catalunya així com han de ser respectats els de tots els pobles, tal com són descrits, en el seu contingut 
i els seus límits, per l’esmentada doctrina. És en aquest sentit que nosaltres sentim que hem d’orientar 
les nostres comunitats cristianes, subratllant sempre l’esperit de diàleg i de col·laboració. 
Atenguem, doncs, més al que ens uneix que al que ens separa, i no anteposem mai ideologies ni lleis 
humanes al respecte recíproc i a la veritable justícia. No fem res per rivalitat ni per arrogància i no 
mirem cadascú per nosaltres, sinó procurem sobretot pels altres (cf. Fl 2,3-4), tot demanant plegats 
en la pregària que l’amor de Crist i l’amor recíproc en Crist ens faci a tots promotors i testimonis 
d’autèntica fraternitat cristiana entre tots. 
Barcelona, 15 de novembre 2018                                              
 

JOAN PAU II 

33. 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.   
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LA JOIA DE L’EVANGELI. Papa Francesc 

(219) La pau tampoc no es redueix a una absència de guerra, fruit de l’equilibri sempre precari 
de les forces. La pau es construeix dia a dia, en la instauració d’un ordre volgut per Déu, que 
comporta una justícia més perfecta entre els homes. En definitiva, una pau que no sorgeixi 
com a fruit del desenvolupament integral de tots, tampoc no tindrà futur i sempre serà llavor 
de nous conflictes i de variades formes de violència. 

(220) En cada nació, els habitants desenvolupen la dimensió social de les seves vides 
configurant-se com a ciutadans responsables en el si d’un poble, no com a massa arrossegada 
per les forces dominants. Recordem que el fet de ser ciutadà fidel és una virtut i la participació 
en la vida política és una obligació moral. Però convertir-se en poble és encara més, i requereix 
un procés constant en el qual cada nova generació es veu involucrada. És un treball lent i ardu 
que exigeix voler integrar-se i aprendre a fer-ho fins a desenvolupar una cultura del trobament 
en una harmonia plural. 

 

PERE CASALDÀLIGA 

S’ha de fer política, si senyor, i no es pot fer religió veritable, sobretot religió cristiana, si no es 
fa també política. Tot és política, encara que la política no ho es tot. 
En amor, en fe i en revolució, no és possible la neutralitat. 
L’expressió “no-violència” no ha de ser sinònim de passivitat. 
La revolució l’hem de començar dins del cor. 
No hi ha veritable pau si no està fonamentada en la justícia. Aquell que no és totalment honest 
en el seu dia a dia, no pot arreglar el món. 
La causa indígena m’ha fet més català. Les tribus prohibides m’han ajudat a retrobar la meva 
sempre maltractada tribu. El fet de ser català m’ha tornat més sensible al problema de la 
llengua i la identitat dels indis i m’ha ajudat a no caure en l’imperialisme cultural. 
 
 

RENÉ TROSSERO 

Si buscas la justicia como un adorno para tu persona, pronto te convencerás de que eres justo. 
Si la buscas escuchando a tus hermanos, te sentirás en deuda todos los días. Cuida de 
protestar contra las injusticias sociales ignorando tus injusticias personales. Pueden faltarte el 
dinero y el poder para suprimir muchas injusticias, pero siempre tienes un corazón para 
sufrirlas, una voz para denunciarlas. 
Callar ante las injusticias que sufren los otros, alguna vez puede ser prudencia, pero 
frecuentemente es complicidad. Es más fácil pedir a los débiles resignación ante las injusticias 
que sufren que exigir la conversión de los poderosos que las cometen. 
Cristo prometió la felicidad a los pobres, pero no les predicó la resignación, sino la esperanza. 
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Toda persona que lucha por la justicia, que busca reivindicaciones 
justas en un ambiente injusto, está trabajando por el Reino de Dios. 
MONSEÑOR ROMERO 
 
Hemos de tomar partido. La neutralidad favorece al opresor, nunca a 
la víctima. El silencio anima al torturador, nunca al torturado. 
ELIE WIESEL 
 
Sabemos que si a un hombre se le niegan sus derechos, los derechos 
de todos están en peligro 
ROBERT KENNEDY 
 
El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el 
valor para mirar el futuro con esperanza 
PAPA FRANCISCO 
 
Cualquier nuevo régimen político si no entra en conflicto con la 
legalidad anterior, no es un nuevo régimen, acaso una continuación 
pautada. 
DANIEL BERNABÉ 
 
El destino de las leyes no es amedrentar a los ciudadanos, sino 
socorrerlos. 
ANÓNIMO 
 
Uno no puede situarse siempre equidistante entre el bien y el mal, 
porque esa equidistancia es ya una forma de mal 
MARTÍN DESCALZO 
 
El amor de Dios que no se expresa en justicia para los hombres es una 
farsa 
PEDRO ARRUPE 
 
Es important fer-se vulnerable a la veritat dels altres 
J.C.R. GARCIA 
 
Tot sovint, rentant-nos les mans, ens embrutem la consciència 
ANÒNIM 
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La violencia es el miedo de las ideas de los demás y poca fe en las 
propias. 
FORGES 
 
La violència es l’últim recurs del incompetent. 
ISAAC ASIMOV 
 
El poder no te ni la meitat de força que posseeix la tendresa. 
ANÒNIM 
 
El miedo llamó a la puerta. La fe salió  abrir. No había nadie. 
MARTIN LUTHER KING 
 
Una injustícia feta a un de sol, és una amenaça feta a tothom. 
MONTESQUIEU 
 
La violencia está presente cuando, por motivos ajenos a nuestra 
voluntad, nos somos lo que podríamos ser o no tenemos lo que 
podríamos tener 
GALTUNG 
 
Quan se sap que la justícia està d’una part és indecorós mantenir-se 
neutral 
J.F. CASTELLVÍ 
 
Qui renuncia a la seva llibertat essencial en busca de seguretat 
temporal no mereix ni llibertat ni seguretat. 
BENJAMIN FRANKLIN 
 
Si la meva llegua sacseja els fonaments del teu estat, això vol dir que 
has construït el teu estat sobre la meva terra 
MUSA ANTER (Escriptor kurd) 
 
Demà potser haurem de seure davant dels nostres fills i dir-los que 
hem estat derrotats. Però no podrem mirar-los als ulls i dir-los que 
viuen així perquè nosaltres no vam voler lluitar. 
MAHATMA GANDHI 
 
Nada tiene valor si no lo tiene la vida humana. SIMONE WEIL 


