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Benvolguts, 

imaginem que una vetlla com aquesta vol ajudar a que fem l’esforç̧ de 

projectar una mirada evangèlica sobre el moment tan dolorós que com a 

societat ens està tocant travessar. Ens sembla una iniciativa molt 

necessària. I on diem evangèlica llegiu-hi, els qui no sigueu cristians, 

ecumènica, religiosa (interreligiosa) o simplement espiritual. 

¿Què ens pot aportar la nostra tradició́ evangèlica davant d’un conflicte 

que està provocant tant de sofriment en persones innocents, no només 

els encausats sinó́ també́ i molt les seves famiĺies: pares, parelles i fills, 

especialment? D’entrada, ens diu que no hem de permetre que el nostre  

sofriment sigui una font de ressentiment, ni de rancúnia. La ira (la santa 

ira) i la ràbia, legitimes i inevitables davant de la injustićia, no es poden 

convertir en la porta de cap mena de voluntat de venjanca̧. 

Però al mateix temps, una de les principals llico̧ns evangèliques és que el 

combat contra la injustićia no és només un dret, sinó també un deure. No 

podem quedar-nos passius davant de la injustićia. No podem deixar de 

confrontar-la, perquè l’ètica evangèlica és sobretot la solidaritat amb les 

vićtimes innocents i el combat contra les causes –ja siguin personals o 

estructurals– que  les provoquen. 

L’autoritarisme, la manca de democràcia, l’abús dels instruments legals, el 

nacionalisme supremacista, la dominació polit́ica en contra d’una minoria, 

tot això són formes d’injustićia estructural. I davant de la injustićia 

estructural l’ètica evangèlica ens diu que no hauriém mai de mirar cap una 

altra banda. Mai no hauriém de fer veure que no la veiem. Avui, al nostre 

paiś cal construir una autèntica democràcia, que avui no tenim. I tots ens 

hauriém de comprometre amb aquest objectiu. 

Com deia Girardi -parlava dels conflictes polit́ics d’arrel econòmica, però 

serveix també per al nostre cas- “la fraternitat ens obliga a estimar el 

prois̈me, també quan nosaltres siguem oprimits i el prois̈me sigui el nostre 

opressor. Però justament per això, hem d’impedir que segueixi 

comportant-se com un opressor. Si no combatem la seva dimensió 

d’opressor no podrem construir amb ell una veritable relació de 

fraternitat.” 



Hem de combatre l’autoritarisme i rebutjar la repressió, igual com les 

generacions que ens han precedit ho van fer durant el franquisme. I ho 

hem de fer amb el que Mounier, quan parlava del combat contra el 

totalitarisme nazi, anomenava els mitjans evangèlics: mitjans no violents, 

sempre pacif́ics, però eficaco̧s. La no violència no és passivitat sinó acció 

compromesa i també desobediència civil, quan és necessària. El segle XX 

ens ha donat exemples majestuosos de com es pot avanca̧r de manera 

eficac ̧sense sortir mai del cami ́de la pau: Gandhi, Luther King, Mandela... 

Són fonts d’inspiració i testimonis que des d’una mirada evangèlica no 

podem deixar de reconèixer. 

La nostra causa arrela en valors que troben en la tradició evangèlica una 

de les seves fonts d’inspiració: la democràcia, la justićia social, la llibertat i 

la igualtat, el respecte per totes les identitats en peu d’igualtat, la pau i la 

fraternitat entre els pobles. Aquests són els valors que alimenten el 

moviment republicà avui a Catalunya i aquests són, tots ells, valors 

perfectament coherents amb la tradició evangèlica i amb la majoria de 

tradicions espirituals.  

Rebutgem tota actitud supremacista i, de fet, és per això que reclamem 

que sigui respectat el nostre dret a l’autodeterminació. Només des d’una 

actitud de dominació -gens evangèlica- pot un Estat negar aquest dret a 

un poble. I tenim el dret de rebel·lar-nos, de manera no violenta, en 

contra d’això. 

Tanmateix, aquest combat pacif́ic en contra de la injustićia comporta, si,́ 

costos i sacrificis personals per a cadascun de nosaltres. Si sense una 

veritable democràcia no podem ser veritablement lliures i si només 

podrem conquerir aquesta democràcia per mitjà d’una lluita continuada i 

dolorosa, aleshores ens hem de preguntar quin és el preu que estem 

disposats a pagar per la nostra llibertat. Quan val la nostra llibertat? 

Que la pregària ens ajudi a trobar aquesta doble forca̧, aquest doble 

compromiś. La forca̧ per no defallir, per no rendir-nos, per no abandonar -

per esgotament- el combat contra la injustićia; la forca̧ per perseverar i 

persistir, i assumir els sacrificis necessaris. I la forca̧ per assegurar que 

aquesta lluita i aquest combat seran sempre sense violència, pacif́ics, des 

del respecte de l’altre. 
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