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MAGISTERI CATÒLIC SOBRE ELS DRETS DELS POBLES I NACIONS 
 
 

COMPENDI DE LA DOCTRINA SOCIAL DE L’0ESGLÉSIA, NÚM. 157 
 
«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.»  
 

JOAN PAU II 
 
DISCURS A L’ONU AMB OCASIÓ DEL SEU L ANIVERSARI ,5-X-1995 
 
«5. La recerca de la llibertat en la segona meitat del segle vintè ha compromès no sols els individus, 
sinó també les nacions. A cinquanta anys del final de la segona guerra mundial és important recordar 
que aquell conflicte tingué lloc a causa de violacions dels drets de les nacions, moltes de les quals van 
sofrir terriblement per l'única raó de ser considerades «altres». Van ser comesos crims terribles en nom 
de doctrines nefastes que predicaven la «inferioritat» d'algunes nacions i cultures. En un cert sentit, es 
pot dir que l'Organització de les Nacions Unides nasqué de la convicció que aquesta mena de doctrines 
eren incompatibles amb la pau; i l'esforç de la Carta per «salvar les futures generacions del flagell de 
la guerra» (Carta de les Nacions Unides, Preàmbul) implicava certament el compromís moral de 
defensar tota nació i cultura d'agressions injustes i violentes. 

Malauradament, també després del final de la segona guerra mundial, els drets de les nacions 
continuen essent violats. 
 
8. [...] El seu dret a l'existència és certament el pressupòsit dels altres drets d'una nació: ningú, doncs –
ni un Estat, ni una altra nació ni cap organització internacional– no està mai legitimat a afirmar que 
una determinada nació no és digna d'existir. Aquest dret fonamental a l'existència no exigeix 
necessàriament una sobirania estatal, ja que són possibles diverses formes d'agregació jurídica entre 
diferents nacions, com ara en els Estats federals, en les Confederacions o en els Estats caracteritzats 
per àmplies autonomies regionals. Poden existir circumstàncies històriques en les quals agregacions 
altres que una única sobirania estatal poden resultar fins i tot aconsellables, però a condició que hi hagi 
un clima d'autèntica llibertat, garantida per l'exercici de l'autodeterminació dels pobles. El dret a 
l'existència implica naturalment, per a cada nació, també el dret a la pròpia llengua i cultura, 
mitjançant les quals un poble expressa i promou aquella que jo anomenaria la seva originària 
«sobirania» espiritual. La història demostra que, en circumstàncies extremes (com les que s'han vist en 
la terra en què vaig néixer), és precisament la seva mateixa cultura la que permet a una nació de 
sobreviure a la pèrdua de la pròpia independència política i econòmica. Cada nació té consegüentment 
també el dret a modelar la pròpia vida segons les pròpies tradicions, excloent, naturalment, tota 
violació dels drets humans fonamentals i, particularment, l'opressió de les minories. Cada nació té 
també dret a construir el propi futur fornint a les generacions més joves una educació apropiada.» 

 

DISCURS AL COS DIPLOMÀTIC,  14-1-1984 

«Aquest procés de naixement i de reconeixement dels Estats sobirans té límits? Certament, no s'ha 
acabat pas. Però és una qüestió a resoldre delicada, perquè hi van aspectes jurídics, polítics, històrics 
que cal ponderar amb prudència, en funció, en tot cas, del bé comú de les poblacions concernides i de 
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llur voluntat autènticament expressada. Cal desitjar sempre que aquest pas pugui fer-se sense violència 
i en el respecte dels drets de tots. 

Alguns pobles esperen amb impaciència d’accedir a la independència i d’ésser reconeguts com a tals 
al si de l’ONU. Nosaltres compartim llur esperança. Entre ells podem, com a mínim, nomenar 
Namíbia, el camí lent i laboriós de la qual, en aquest aspecte, encara no ha reeixit. 

Hi ha finalment, als nostres dies, noves formes i més subtils de dependència per a les quals hom evita 
curosament el terme de «colonialisme», però que en tenen les característiques més negatives i més 
discutibles, amb limitació de la independència i de les llibertats polítiques, l’asserviment econòmic i, 
això, fins i tot quan els pobles interessats sembla que gaudeixen d’institucions governatives pròpies, de 
les quals hom ignora fins a quin punt corresponen al desig del conjunt dels ciutadans.» 

 

DISCURS A L’ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES D’AUSCHWITZ, 10-6-1996 

«En aquest moment recordo una frase del Servent de Déu Romuald Traugutt: «Ha plagut a Déu tenir 
les nacions». Les persones, els noms de les quals contenen aquests llibres, foren empresonades, patiren 
suplicis i finalment foren privades de la vida, en la major part dels casos només perquè pertanyien a 
una determinada nació més que no pas a una altra. El fet d’haver nascut Polonesos, Hebreus, Rom o 
Russos i d’haver mantingut la pròpia identitat nacional, els fou imputat com a culpa mereixedora de 
mort. Tanmateix, a la llum de la fe, veiem que aquest testimoni de fidelitat heroica a la pròpia 
pertinença nacional ha esdevingut l’holocaust que les ha unides a Déu en l'eternitat, i semença de pau 
per a les generacions futures. Accepto, doncs, els «Llibres dels morts d’Auschwitz» com una 
exhortació a fi que, en la generació que entra en el tercer mil·lenni, sigui conreat el sentit de la pròpia 
identitat nacional, sigui despertat el respecte per la riquesa de la nativa tradició cultural i per aquells 
valors perennes defensats en silenci pels màrtirs d’Auschwitz i d’altres camps d’extermini. Recordant 
els noms d’aquells que donaren la vida com a fills de la pròpia nació, preguem a fi que l’Esperit de 
Déu renovi en nosaltres la consciència que la fidelitat a la identitat nacional també posseeix un valor 
religiós. Preguem Déu a fi que la justa aspiració a la unió de les societats no signifiqui esqueixar 
l’home de les seves arrels, ans sigui l’assoliment recíproc de la riquesa espiritual de cada una de les 
nacions.» 

BENET XVI 

 

CARTA AL CARDENAL JEAN-LOUIS TAURAN ENVIAT SEU AL COL·LOQUI  «CULTURA, RAÓ I LLIBERTAT», 24-
5-2005 

«Convido tots els participants a aquest col·loqui a posar en acte una veritable política de la cultura 
preocupada per preservar les identitats culturals, sovint amenaçades per unes relacions de força 
econòmiques i polítiques, i també a promoure l’expressió de la cultura de l’home en cada una de les 
dimensions del seu ésser.» 

DISCURS ALS PARTICIPANTS DEL CONGRÉS PROMOGUT PER LA COMISSIÓ DELS EPISCOPATS DE LA 
COMUNITAT EUROPEA, 24-3-2007 

«No es pot pensar en la construcció d'una autèntica “casa comuna” europea ignorant la pròpia identitat 
dels pobles del nostre continent. Es tracta, de fet, d’una identitat històrica, cultural i moral, abans que 
geogràfica, econòmica o política; d’una identitat constituïda per un conjunt de valors universals que el 
cristianisme ha contribuït a forjar, adquirint un paper no només històric, sinó també fundacional 
d’Europa. Aquests valors, que constitueixen l'ànima del continent, han de romandre en l’Europa del 
tercer mil·lenni com a “ferment” de civilització. [...] 

Si, amb ocasió del 50è aniversari del Tractat de Roma, els governs de la Unió desitgen «apropar-se» 
als seus ciutadans, com poden excloure un element essencial de la identitat europea com el 
cristianisme, en el qual una gran majoria d'ells segueix identificant-se?  

No sorprèn que l’Europa d'avui, mentre que aspira a esdevenir una comunitat de valors, sembli cada 
vegada més negar l’existència d’uns valors universals i absoluts? Aquesta singular forma 
d’”apostasia” d’ella mateixa, abans que de Déu, no la indueix a dubtar de la seva pròpia identitat?» 

DISCURS ALS MEMBRES DEL PONTIFICI COMITÈ DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES, 7-3-2008. 

«Típic d’aquesta mentalitat és el desinterès per la història, que es tradueix en la marginació de les 
ciències històriques. On estan actives aquestes forces ideològiques, es deixen de banda la recerca 
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històrica i l'ensenyament de la història a la universitat i a les escoles de tots nivells i graus. Això 
produeix una societat que oblida el seu propi passat, i per aquest motiu està desproveïda de criteris 
adquirits a través de l'experiència, ja no és capaç de projectar una convivència harmoniosa i un 
compromís comú amb vista a la realització d'objectius futurs. Aquesta societat està molt exposada a la 
manipulació ideològica. [...] 

Qualsevol pot veure la gravetat d'aquesta conseqüència: així com la pèrdua de la memòria provoca en 
la persona la pèrdua de la seva identitat, de manera anàloga aquest fenomen es verifica en la societat 
en el seu conjunt.» 

DISCURS A LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL FRANCESA, 14-9-2008 

«En una família, els seus membres, àdhuc tenint el mateix pare i la mateixa mare, no són subjectes 
indiferenciats, sinó persones amb la seva pròpia singularitat. Això val també per als països, que han de 
vetllar per preservar i desenvolupar la seva pròpia cultura, sense deixar-se absorbir mai per unes altres 
o ofegar-se en una uniformitat insulsa. “La nació és, en efecte –reprenent les paraules del Papa Joan 
Pau II– la gran comunitat dels homes que estan units per diversos vincles, però sobretot, precisament, 
per la cultura. La nació existeix “per” la cultura i “per a” la cultura, i així és ella la gran educadora dels 
homes perquè puguin “ser més” en la comunitat”» 

 

FRANCESC 

ENTREVISTA A LA CIVILTÀ CATÒLICA, 21-9-2013 

«La pertinença a un poble té un fort valor teològic; Déu, en la història de la salvació, ha salvat un 
poble. No existeix identitat plena sense pertinença a un poble. Ningú no se salva sol, com a individu 
aïllat, sinó que Déu ens atreu tenint en compte la complexa trama de relacions interpersonals que 
s’estableixen en la comunitat humana. Déu entra en aquesta dinàmica popular».  

EVANGELII GAUDIUM 

«Cada poble és creador de la seva cultura i protagonista de la seva història. La cultura és quelcom 
dinàmic, que un poble recrea permanentment, i cada generació transmet a la següent un sistema 
d'actituds davant les distintes situacions existencials, que aquesta ha de reformular enfront de els seus 
propis desafiaments. L'ésser humà és al mateix temps fill i pare de la cultura a què pertany». (num. 
122) 

«Per consegüent, ningú no pot exigir-nos que releguem la religió a la intimitat secreta de les persones, 
sense cap influència en la vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les institucions de 
la societat civil, sense opinar sobre els esdeveniments que afecten els ciutadans». Núm. 183 

DISCURS AL PARLAMENT EUROPEU, 29-11-2014 

«Considero que Europa és una família de pobles, que podran sentir properes les institucions de la Unió 
si aquestes saben conjugar sàviament l'anhelat ideal de la unitat, amb la diversitat pròpia de cada un, 
valorant totes les tradicions; prenent consciència de la seva història i de les seves arrels; alliberant-se 
de tantes manipulacions i fòbies. Posar al centre la persona humana significa sobretot deixar que 
mostri lliurement el propi rostre i la pròpia creativitat, sigui en l'àmbit particular o com a poble.»  

DISCURS ALS MOVIMENTS POPULARS DE BOLÍVIA, 9-7-2015 

«Els pobles del món volen ser artífexs del seu propi destí. Volen avançar en pau cap a la justícia. No 
volen tuteles ni ingerències on el més fort subordina al més feble. Volen que la seva cultura, el seu 
idioma, els seus processos socials i tradicions religioses siguin respectats» 

DISCURS A LA SOCIETAT CIVIL DEL PARAGUAI, 11-7-2015 

«Un poble que oblida el seu passat, les seves arrels, no té futur. És un poble eixorc». 

 

EPISCOPAT CATALÀ 

 

ARRELS CRISTIANES DE CATALUYA (Document dels bisbes Catalans, 1985) 

«Com a bisbes de l'Església a Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de la realitat nacional 
de Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys d'història i també reclamem per a ella l'aplicació de la 
doctrina del magisteri eclesial: els drets i els valors culturals de les minories ètniques dins d'un Estat, 
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dels pobles i de les nacions o nacionalitats han de ser respectats i, fins i tot, promoguts pels Estats, els 
quals de cap manera no poden, segons dret i justícia perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a una 
altra cultura majoritària.  
 
L'existència de la nació catalana exigeix una adequada estructura jurídico-política que faci viable 
l'exercici dels drets esmentats. La forma concreta més apta per al reconeixement de la nacionalitat, 
amb els seus valors i prerrogatives, pertoca directament a l'ordenament civil.» 

AL SERVEI DEL NOSTRE POBLE (Document dels bisbes catalans, 2011) 

«La commemoració dels vint-i-cinc anys del document de l’episcopat català Arrels cristianes de 
Catalunya és una ocasió especialment idònia per reafirmar la validesa i l’actualitat del seu missatge, i 
alhora renovar el nostre compromís i el de tota l’Església Catòlica a Catalunya envers el nostre poble. 
  
Igualment, en continuïtat amb els nostres predecessors, reconeixem la personalitat i els trets nacionals 
propis de Catalunya, en el sentit genuí de l’expressió, i defensem el dret a reivindicar i promoure tot el 
que això comporta, d’acord amb la doctrina social de l’Església. 
  
Avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política concreta com el poble de 
Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el 
context europeu actual. Com a pastors de l’Església, no ens correspon a nosaltres optar per una 
determinada proposta a aquests reptes nous, però defensem la legitimitat moral de totes les opcions 
polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que 
recerquin amb paciència la pau i la justícia.» 
 
NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA DAVANT LES ELECCIONS AL PARLAMENT, 5-10-2012 
 
«El Poble de Catalunya ha estat convocat a elegir els seus representants al Parlament. Aquesta 
convocatòria d’eleccions democràtiques es fa en un moment particularment delicat, sobretot, per la 
situació de crisi econòmica greu que travessa la nostra societat, i també per la transcendència de les 
opcions polítiques per al futur. 
L’Església vol continuar servint la societat catalana, com ha fet al llarg dels segles, tot reconeixent els 
canvis profunds, socials i culturals que s’hi han produït en els últims anys i també els que s’estan 
produint en aquests darrers mesos. 
Com a pastors de l’Església, no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests 
reptes nous, però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el 
respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i 
la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir 
solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat.» 
 
NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA DAVANT LES ELECCIONS AL PARLAMENT 2015, 7-9-2015 
 
1.Tenint present que les properes eleccions al Parlament de Catalunya poden tenir una notable 
importància històrica, en tant que deixebles de Jesucrist i pastors de l’Església Catòlica, arrelada des 
dels primers temps del cristianisme a la nostra terra, volem contribuir a la reflexió dels ciutadans de 
Catalunya, amb la llum que ens ve de l’Evangeli de Jesucrist, conscients que estan en joc qüestions 
decisives a nivell institucional, polític i social. En el marc democràtic, creiem que també la nostra veu, 
exposada amb esperit de servei, pot enriquir el debat actual sobre el present i el futur del nostre país. 
 
2. Continua tenint vigència el que vam afirmar sobre la identitat nacional de Catalunya en el document 
«Arrels cristianes de Catalunya» de 1985, i que vam recollir el 2011 en el nostre Document titulat «Al 
servei del nostre poble.» Per això manifestem el nostre amor a la Pàtria catalana, a la qual l’Església 
ha volgut servir des dels seus inicis, i el nostre respecte per la legítima diversitat d’opcions que se 
sotmetran a votació. 
 
3. […] Aquests darrers anys s’han manifestat nous reptes i noves aspiracions, que afecten la forma 
concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles 
germans d’Espanya en el context europeu. No toca a l’Església proposar una opció concreta, però sí 
que defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la 
dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb constància la pau i la justícia. 
 


