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INTRODUCCIÓ 
 
 
El crit angoixant de Jesús, abans de morir, extremí la terra. El dolor entra en els plans de Déu. 
Aquesta és la realitat, encara que ens costi d’entendre. 
Jesús s’havia adreçat al Pare suplicant que allunyés d’ell aquell calze de sofriment i mort, obrint-se, 
tanmateix, a la seva Voluntat. 
El clam de Jesús en la seva hora de la mort és el crit –misteriós i permanent- de Déu Pare envers el 
nostre món, cap a una societat injusta, trencada i malferida per tot arreu. 
En el món hi ha excés de patiment, innocent i irracional; però darrera d’aquest crit d’angoixa s’hi 
amaga l’Amor i la Misericòrdia de Déu, que s’identifica amb els qui pateixen i crida contra totes les 
injustícies, tortures i abusos de tots els temps. Déu sofreix amb nosaltres, i saber això ho canvia tot.  
Per contemplar el misteri d’un “Déu crucificat” és necessari apropar-nos cada dia una mica més als 
nostres crucificats. Això és el que volem fer ara amb aquesta pregària del Camí de la Creu. 
 
 
1ª ESTACIÓ:   JESÚS ÉS CONDEMNAT A MORT 
 
Xie Yang, advocat xinés, de 44 anys, va ser detingut durant l’onada de detencions massives contra 
centenars d’advocats, al juliol de 2015, i encara continua detingut. 
Va ser privat d’aliments, d’aigua i del dormir. Va sofrir cops, pallisses, humiliacions i amenaces de 
mort... “Podem torturar-te fins a la mort i ningú no podrà fer-hi res”, van dir els seus torturadors. 
Es va veure forçat a cedir diferents vegades i  signar les declaracions preparades que li presentaven 
els seus torturadors. 
Xie Yang era advocat dels Drets Humans. 
 
Jesús: Què vas sentir, quan vas passar pel tràngol horrorós d’escoltar la teva sentència de mort?... 
Per què?... Quin era el teu delicte?... 
Senyor: Recorda’t de tots els homes i dones que, com Tu, sentiran impotents la seva sentència a 
mort. Dóna’ls força per resistir aquest tràngol i fes que nosaltres no els oblidem mai en la nostra 
pregària. 
 
 
2ª ESTACIÓ: JESÚS CARREGA AMB LA CREU 
 
Ahmed Abba,  periodista camerunès, corresponsal de Ràdio France Internationale (RFI) en llengua 
haussa, està processat i empresonat pel seu error: haver investigat sobre Boko Haram i sobre la 
situació a la regió del Nord-Camerun. Ha rebut violències físiques i psíquiques i està en perill de pena 
de mort. 
Fins quan haurà de carregar la seva pesada creu?... 
Jesús: Tu vas carregar amb silenci la creu injusta que et van obligar a portar. No tenies ningú que et 
defensés ni t’acompanyés, en aquells moments dolorosos; estaves “sol” i això feia més pesada la 
creu. 
 
Senyor: Acompanya a Ahmed Abba, que es troba sol i  mancat de llibertat. És periodista i es 
consumeix, veient-se privat d’exercir el seu treball. I a tants altres valents, que posen en perill la 
seva llibertat i vida, per denunciar la injustícia i la opressió dels pobles. 
Ajuda’ns a tenir-los presents i que, en la nostra pregària, els hi fem costat. 
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3ª ESTACIÓ: JESÚS CAU SOTA EL PES DE LA CREU, PER PRIMERA VEGADA 
 
Jean-Marie Kalonji, de la República Democràtica del Congo, militant pro democràcia i coordinador 
del moviment “Quarta Via”, va ser segrestat, tornant d’una reunió. Havien programat una marxa 
pacífica per reclamar respecte a la Constitució. 
“Estem buscant-lo, però no hi ha manera de comunicar-se amb ell i tampoc se sap on es troba: hi 
ha rumors, segons els quals és mort”. Això van ser les paraules a Ràdio France Internacional (RFI) 
del germà de Jean-Marie. 
El seu cas ha caigut en el més profund silenci… 
 
Jesús: Tu vas caure... Era massa fort el que et passava i el que t’esperava: pes físic i, sobretot, pes 
moral. Ningú recolzant-te, tothom escridassant-te i burlant-se de la teva situació.  Caus, però 
t’aixeques. Ens estimes a tots i has de seguir fins el final... 
Senyor: Recorda’t de tants germans nostres, que, per diverses causes, van caient cada dia en el 
seu camí. Que trobin la teva força amorosa per aixecar-se a cada caiguda, sense perdre 
l’esperança, i que nosaltres els ajudem, en tot el que sigui possible. 
 
 
 
4ª ESTACIÓ: JESÚS TROBA LA SEVA MARE 
 
“Vull dormir a la meva cambra, aquesta nit”, insisteix en Mohammed, de la família al-Louh, a Gaza 
(Israel), davant la seva mare que li demana que dormi al corredor, com cada nit, després del 
començament de l’ofensiva israeliana. 
A l’endemà, a l’alba, Mohamed és mort en el seu llit, per una bomba que matà també dos germans 
i més familiars. 
L’atac on van trobar la mort els membres de la família al-Louh, fruit de l’operació israelià “Tanca 
protectora”, va succeir entre el 7 de juliol i el 26 d’agost de 2014.  La mare plora els fills perduts. 
 
Jesús: Tu vas trobar-te, en el camí del calvari, amb els ulls amorosos de Maria, la teva Mare. Quin 
dolor, que et veiés així!, i quin bàlsam consolador: la Mare era a prop teu! 
Maria: Com a bona mare, acompanya en el dolor a la família de Mohammed i a tantes famílies, 
que -en un món en guerra- sofreixen per la mort dels seus éssers estimats. 
 
 
 
5ª ESTACIÓ: SIMÓ EL CIRINEU AJUDA JESÚS A PORTAR LA CREU 
 
Zhang Kai, advocat xinès, està detingut per haver-se oposat a la Campanya Nacional de destrucció 
d’esglésies i de creus, i per defensar –regularment- víctimes de l’arbitrarietat del poder xinès. 
Ha estat obligat a “confessar-se públicament” a la televisió, reconeixent ser responsable de 
“pertorbacions a l’ordre social”, “d’atemptat a la seguretat de l’Estat” i “d’haver actuat de manera 
contrària a la deontologia de la professió d’advocat”. 
Qui té al costat seu, per ajudar-lo?...  
 
Jesús: El cirineu -encara que per força- et va acompanyar i et va descarregar del pes físic de la 
creu. 
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Senyor: Ajuda tants homes i dones del nostre món: presoners, emigrants, refugiats, aturats, 
desvalguts, malalts..., que es troben sols, amb el pes de la creu que estan portant. Que, els qui ens 
diem cristians i amics teus, estiguem sempre a prop d’ells, amb la nostra ajuda i pregària. 
 
 
 
6ª ESTACIÓ: LA VERÒNICA EIXUGA EL ROSTRE DE JESÚS 
 
A Guatemala, Abelino Chub Caal ha estat detingut arbitràriament. Treballa a la Fundació Guillermo 
Toriello, que impulsa processos de desenvolupament local i regional, que contribueixen a la 
transformació social i democràtica del país. Està empresonat en el Centre Preventiu de Cobán, Alta 
Verapaz. 
Aquests actes es produeixen en el context d’una intensificació alarmant de la gravetat i la intensitat 
de les pressions a defensors dels Drets Humans, a Guatemala. 
 
Jesús: En el nostre món fan falta moltes “veròniques” que, a títol personal o com Entitats, ajudin 
a eixugar els rostres sofrents de molts germans i a lluitar per la justícia social. 
Senyor: Fes-nos valents, com ho va ser la Verònica en eixugar el teu rostre, desfigurat pel 
sofriment. Que no ens aturin mai la mandra, la por al què diran i, també, la por d’implicar-nos 
massa, en molts casos que veiem d’injustícia i sofriment. Que estiguem sempre al costat del que 
sofreix, sigui quin sigui el motiu del seu sofriment. 
 
 
 
7ª ESTACIÓ: JESÚS CAU PER SEGONA VEGADA 
 
A Sri Lanka, Sandhya Eknaligoda busca el seu marit des de fa set llargs anys... “On és el meu marit?..., 
és el seu clam quotidià. 
El Gener del 2010, Prageeth Eknaligoda, analista polític i caricaturista, va ser segrestat al sortir de la 
seva oficina, lloc d’informació cingalès on hi publicava dibuixos, particularment crítics, contra el 
poder repressiu que hi havia a l’època. 
“Jo continuaré buscant informacions a tots els llocs i tot el temps”, exclama la seva muller. 
Un altre caigut en el silenci… 
 
Jesús: Tu ja no podies més i vas caure per segona vegada. Cap gest de dolçor i acolliment al teu 
entorn. Cap paraula d’encoratjament.  
Mira quants fills teus caiguts en el silenci oficial, en l’abandó, en el menyspreu del fer nosa, de no 
ser ningú i no tenir cap dret... 
Senyor: Ajuda a tots els qui han caigut en el seu “forat” particular a que se’n puguin sortir. I ajuda 
-també- a que trobin qui els ajudi a fer-ho. I que, a nosaltres, no ens manqui mai la teva força per 
aixecar-nos, tantes vegades com caiguem. 
 
 
 
8ª ESTACIÓ: JESÚS CONSOLA LES DONES DE JERUSALEM 
 
A la República Democràtica del Congo, Chris Shematsi, John Ngandu i Samuel Bosale, activistes en 
el si del Moviment “Compte Enrere”, han estat detinguts il·legalment, amb motiu d’una asseguda 
pacífica, el 13 de desembre de 2016, davant de la seu del Centre Interdiocesà de Kinshasa, en favor 
del respecte de la Constitució congolesa. 
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L’acció d’aquests moviments és promoure la participació pacífica de la joventut, en el debat polític. 
Les seves famílies ploren la seva absència prolongada i l’angoixa de no saber fins quan… 
 
Jesús: Tu vas dir a les dones que ploraven, que ho fessin per elles i els seus fills. Avui haurien de 
sortir llàgrimes dels nostres ulls, per  tants germans empresonats injustament i per tants que es 
veuen obligats a emigrar dels seus països, a causa de la guerra o persecucions. Han de recórrer els 
nostres camins, carreteres i mar, trobant-hi moltes vegades la mort. Estan sumits en la por i la 
desesperació. 
Senyor: Que no deixem mai de fer tot el que estigui al nostre abast, per defensar els drets de les 
persones a viure com a tals -en llibertat- i a ser acollits i respectats. 
 
 
 
9ª ESTACIÓ: JESÚS CAU PER TERCERA VEGADA 
 
A l’espera d’un nou judici davant del Tribunal d’Apel·lació de Rabat (al Marroc), vint-i-quatre presos 
de Gdeim Izik demanen ser transferits i jutjats al Sàhara occidental ocupat, com ho exigeix el Dret 
Internacional Humanitari. 
Els 24 acusats van ser detinguts, torturats i condemnats a fortes penes, a partir d’una base de 
confessions signades sota tortura, a causa de la seva participació en el campament de protesta 
sahrauí de Gdeim Izik, al 2010. 
Han caigut en un angoixant compàs d’espera... 
Jesús: Tu vas caure, per tercera vegada, en el teu dolorós camí cap el Calvari i encara vas tenir forces 
per aixecar-te i continuar. Ens portaves a tots en el cor i la força del teu amor envers nosaltres era 
el motor que et donava l’empenta per continuar. 
 
Senyor: Aquests 24 fills teus ja no tenen  gaire forces... Massa maltractaments, massa 
menyspreus, sense resposta a la seva petició. 
Estigues al seu costat. Que no perdin l’esperança. I a nosaltres, quan caiguem en el pecat o en el 
desànim, que trobem la força per aixecar-nos i, acollint-nos a la teva misericòrdia, continuar 
endavant. 
 
 
 
10ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS DESPULLAT DELS SEUS VESTITS 
 
Ahmed Hamar Vall, membre de la Iniciativa per a la Ressurgència del Moviment Abolicionista, a 
Mauritània (IRA), va ser detingut, amb altres dos militants, quan els tres acabaven de sortir de la 
conferència de premsa que havien organitzat, amb la finalitat de demanar públicament 
l’alliberament de cinc dels seus col·legues de l’IRA, detinguts dies abans després d’uns aldarulls, on 
ells no hi havien pres part. 
El seu estat de salut és greu i és urgent que sigui tractat adequadament. Li han pres la llibertat i 
estan a punt de prendre-li la vida, si no rep el tractament que necessita. 
 
Jesús: Aparentment, t’ho han pres tot. Et quedava la Mare i, clavat a la creu, ens la vas donar, 
perquè des d’aquell instant fos la Mare de tots. Una cosa et restava encara: el teu amor vers tota 
la Humanitat... I encara vas tenir un esclat d’aquest amor teu tan gran, per demanar-li al Pare que 
ens perdonés. 
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Senyor: Recorda a tantes persones que, en la actualitat, ho han perdut tot. Els hi ha pres la guerra, 
la persecució i l’odi. També, la malaltia, la precarietat laboral i la poca solidaritat humana... Estan 
a punt –fins i tot- de perdre la dignitat de persona. 
Que sentin l’escalf del teu amor i que no els manqui mai l’esperança d’un demà millor 
 
 
 
11ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS CLAVAT EN LA CREU  
 
El 26 de desembre de 2016, a Mèxic, el Centre de Drets Humans Miguel Agustín “Pro Juárez” i la 
seva ONG, que col·labora amb l’ACAT de França, ha rebut amenaces de mort -via twitter- si 
participava en la marxa organitzada a Mèxic, en suport als estudiants d’Ayotzinapa desapareguts. 
Faltava poc temps per  
participar en aquesta marxa organitzada per al segon aniversari de la desaparició dels 43 estudiants.  
Aquest Centre acompanya víctimes de vulneració dels drets humans, especialment de tortura i 
desaparicions forçades. L’ONG dóna suport a les famílies d’aquests estudiants desapareguts.  
El Centre i l’ONG estan “clavats” a una creu d’amenaces, a través de les xarxes socials.  
 
Jesús: A la pregunta de “per què et van clavar a la creu i quin mal havies fet”, no tenim més que 
una resposta: “Estimar a tothom i fer el bé”... Quina causa més injusta!...  
Senyor: Mira aquest Centre i l’ONG, que troben tants impediments en el seu camí solidari. Mira –
també- a tants empresonats del món, “clavats” a la seva creu de manca de llibertat; alguns, sense 
motiu ni culpa, i d’altres, ofegats -a més a més- en el remordiment.  
Que nosaltres no els oblidem mai en la nostra pregària i, d’una manera molt especial, als qui es 
troben en el corredor de la mort. 
 
 
 
 
12ª ESTACIÓ: JESÚS MOR ABANDONAT A LA CREU 
 
A la franja de Gaza (Israel), Nabil Siyam exclama davant una fotografia dels seus quatre fills: “Tenim 
l’aspecte de vius, però només és una aparença”. 
Una bomba israeliana els va matar davant de casa seva el 21 de juliol de 2014. Tenien: 9, 7 i 6 anys, 
i una petita de 9 mesos. Tots aquests atacs van ser dins l’operació “Tanca protectora”, en que la 
franja de Gaza va patir bombardejos massius de l’exèrcit israelià. 
La Fiscalia del Tribunal Penal Internacional fa un estudi sobre el conflicte de Gaza del 2014. La família 
Siyam està sumida en el record de les tràgiques morts de tanta gent innocent: família, veïns i 
anònims, fins un total de 2.251 palestins. 
 
Jesús: Tu vas morir en mig de turments i dolors, sense causa ni explicació per la teva detenció i 
condemna. En aquells bombardejos del 2014, a la franja de Gaza, van morir –per les bombes i 
esfondraments- molts germans, en mig de la confusió i la impotència. 
Senyor: Et demanem per tots els homes i dones que passen per aquest tràngol de morir, de forma 
violenta, sols i abandonats. Les guerres –ara- en el nostre món, omplen de ruïnes i morts, molts 
països. I el mar –sovint- també és la tomba de tots aquells que, fugint de l’horror, cerquen viure 
en pau. 
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13ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS DAVALLAT DE LA CREU  
 
A Mauritània, nou membres de la Iniciativa per a la Ressurgència del Moviment Abolicionista a 
Mauritània (IRA), estan empresonats. Els acusen de ser els instigadors dels xocs esdevinguts a 
Nouakchott, el juny del 2016, en ocasió d’una operació de desallotjament de poblacions instal·lades 
en un terreny privat.  
Des de la creació d’aquesta organització, les autoritats mauritanes no han reconegut mai el seu 
estatut oficial, malgrat les diferents demandes en aquest sentit. Reben detencions, intimidacions, 
amenaces de mort...  
És un intent de fer-la desaparèixer?...  
 
Jesús: Et van davallar de la creu. Els braços amorosos de la Mare et van acollir. Ella va ser la 
companya sempre ferma i constant, en el teu camí de redempció.  
Senyor: Mira, amb els teus ulls de misericòrdia, a tants germans i associacions que estan “clavats” 
a la seva creu. Tots, esperant un dia poder davallar d’ella.  
Que nosaltres mai mirem cap a l’altra banda, per desentendre’ns del problema, quan puguem 
ajudar a un germà. 
 
 
 
14ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS SEPULTAT 
 
Al Marroc, set juristes europeus i la seva acompanyant van ser detinguts per la policia marroquina, 
i després expulsats del país. Duien a terme una missió per al Col·lectiu Internacional de Juristes, en 
suport als presos polítics sahrauís de Gdeim Izik. El motiu de l’expulsió, que es va justificar, va ser: 
“Haver entrat al Marroc per a sembrar confusió i atemptar contra l’ordre públic”. 
La delegació de juristes volia trobar-se amb els advocats dels presos i les autoritats, amb l’esperança 
de que acabés la injustícia que pateixen aquests presos, des que van ser detinguts el 2010. 
El silenci i el passar el temps és la tomba de molts casos. 
 
Jesús: Van posar el teu cos sense vida en un sepulcre, però el teu lloc no era el sepulcre. Tu ets Déu 
de Vida, no de mort ni de morts. Tu vas venir a portar la Llum al món i a portar la germanor, la 
joia i la pau. I això quedava complert amb l’esclat de la teva Resurrecció. 
Senyor: Tu saps que, en moltes ocasions i en molts casos, en la nostra societat, alguns governs 
voldrien que les denúncies i la lluita en defensa dels Drets Humans i les injustícies, quedessin en 
una tomba tancada. 
Que sempre siguem valents en  lluitar a favor de la justícia i la veritat. Que siguem imatge viva de 
la teva misericòrdia. 
 
 
 
REFLEXIÓ FINAL 
 
Senyor Jesús: T’hem acompanyat en el teu camí de dolor, al costat dels nostres germans sofrents, 
en el camí del seu calvari particular.  
Al peu de la teva creu, Senyor, mirem els teus ulls apagats i et diem que nosaltres, amb el nostre fer 
de cada dia, d’estimació i servei als germans, volem retornar-los-hi la llum. 
Al peu de la teva creu, no podem restar adormits. Després de la teva mort en ella, la creu ja no és 
una creu nua. És la teva, la de Crist i la de tota la Humanitat sofrent. 
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Un dia, la gran esperança per al sofriment dels homes i dones que, en aquest món estan patint, 
seran les paraules que llegim a l’Apocalipsi, 21, 4: “Déu mateix, eixugarà les llàgrimes dels seus ulls, 
en aquell lloc on no existeix la mort, ni el dol, ni crits ni sofriment”. 
Nosaltres et diem, Senyor, que la joia de la teva Resurrecció serà el “motor” per a estimar. I, en tot 
el que ens sigui possible, fer menys dolorós el camí de molts germans. 
 
 


