
Reflexió i pregària en solidaritat amb els Encausats per l’1 d’octubre 

Vetlla a Montserrat / 5 d’octubre de 2019 

 
Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles meus;  

coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures. 

(Joan 8,31-32) 

 

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 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.  


