
PARLAMENT PRESENTACIÓ                                  

 

Bona tarda 

 

Gràcies a tots els qui ens heu pogut acompanyar, als qui heu col·laborat per fer possible 

aquesta pregària interreligiosa i gràcies a la Basílica de Santa Maria del Pi que ens acull.  

 

Avui ens hem reunit per pregar junts. Aquesta serà una estona de recolliment silenciós. Un 

espai i un temps compartit entre les diverses tradicions religioses que convivim a Catalunya. 

Poques vegades gaudim d’estar units en la pregària i en la meditació contemplativa. 

Tanmateix, aquesta és una ocasió especial que mereix del nostre esforç. El que volem és 

evidenciar el desig compartit d’una resolució del conflicte català d’una forma digna, no 

violenta, i amb respecte als Drets Humans. 

 

Amb aquesta pregària conjunta, desitgem transmetre l’esperança que la cooperació i la 

solidaritat són possibles. Són possibles quan estan basades en la veritat, la justícia, la llibertat, 

la misericòrdia i la compassió. Són pilars fonamentals de les nostres creences. Són creences 

compartides.  

 

La música ens guiarà durant tota la celebració per trobar la serenor i la quietud necessàries. 

Per això demanen que durant tot l’acte ens expressem conjuntament només amb el silenci. 

 

Un representant de cada tradició religiosa recitarà o llegirà un text significatiu que ens ompli 

l’esperit i ens doni força. Entre pregària i pregària, després d’uns moments de silenci profund, 

farem presents a les divuit persones que pel seu compromís polític i social són injustament a la 

presó o a l’exili. Una persona representant de cada família oferirà una espelma.  

 

La Llum és signe de qui ens aplega: diguem-ne Déu, diguem-ne presència Inefable i 

Incognoscible de l’Etern, diguem-ne transcendència. 

 

El Cant del Ocells interpretat per un ensemble de 18 violoncels, que s’han reunit especialment 

per aquest acte, donarà per finalitzada la celebració. Que la veu melindrosa dels ocells ens 

encoratgi  i ens guiï per camins de pau. 


