
 

Ordre de Culte 1er diumenge Quaresma 21-2-2021 
 
 

Preludi musical 
En totes les meves accions, BWV 97 

In allen meinen Taten. 
Estrenada a Leipzig al 1734 

Invocació 
Crida a la lloança: Salm 25, 1-10 

Himne: Déu, que per sempre s’obri el meu llavi (11 CG) 
Lletra: Antoni Almudèvar; Música: F. F. Flemming 

Lectures bíbliques: 
Gènesi 9, 8-17 
1 Pere 3, 18-22 
Marc 1, 9-15 

Pregària per la il·luminació 
Proclamació de la paraula 

Interludi musical 
Resposta a la paraula: 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

Pregària 
Himne: Qui deixa que sols Déu disposi (46 CG) 

Música: Georg Neumark; Lletra M. E. Vidal 
Benedicció 

Postludi 
 

 
 
 
 
 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga i Elies Cortès 
Lectures: Raquel Capó, Sergi Díaz, Judit Pallàs i Rubén Pallàs 
Imatges: Creative Commons 
Butlletí: Rubén Pallàs 

Església Protestant de Barcelona – Centre 
Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona –  Tel. 93-318.97.98 

Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com  - web: www.esglesiatallers.org 
Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1759 del 21 de febrer de 2021 

EL BUTLLETÍ  

Llibertarisme 

El llibertarisme és una filosofia política que defensa la llibertat de l'individu 
en la societat. Proposa la màxima desregulació per part dels estats, la reducció 
dels impostos, la defensa de la propietat privada i qüestiona la redistribució de la 
riquesa a través dels impostos. No es tracta, com podríem pensar, de la recerca 
d'una eficiència econòmica sinó de la defensa de la llibertat humana. La seva 
doctrina central afirma que cadascú té el dret fonamental a la llibertat: el dret a 
fer el que vulgui amb les coses que posseeix mentre es respectin els drets dels 
altres a fer el mateix. Defensa que s'ha de respectar qualsevol contracte entre 
dues persones sense que l'estat hi hagi d'intervenir i per tant són partidaris que 
els mercats siguin lliures de qualsevol regulació. 

El llibertarisme defuig qualsevol paternalisme de l'estat i s'oposa a les lleis 
que protegeixen a les persones de fer-se mal a sí mateixes. S'oposen a legislar 
sobre la moral, però això no vol dir que forçosament un llibertari estigui a favor 
de l'eutanàsia o l'avortament lliure o la prostitució o la maternitat subrogada o el 
comerç d'òrgans sinó que senzillament creu que cadascú és lliure de fer el que 
vulgui mentre es respecti als altres fer el mateix. 

¿Però té el mateix grau de llibertat la persona que contracta un ventre de 
lloguer que la dona que presta el seu úter per engendrar el fill d'una altra parella? 
¿La decisió de la dona és lliure o està coaccionada per la seva situació 
socioeconòmica? Podríem dir que, pel pensament llibertari, la llibertat és 
directament proporcional a la riquesa de la persona i inversament proporcional a 
la seva pobresa. Converteix la llibertat en un bé de consum, limitat únicament per 
la quantitat de dígit que té el nostre compte corrent. 

Hi ha una frase a que ha fet fortuna que diu que la nostra llibertat acaba 
on comença la llibertat de l'altre. D'alguna manera volem posar límits a la 
llibertat, però ¿com podem posar límits a un terme que de per si no hauria de 
tenir límits? 

Tenim el costum a reduir el concepte de llibertat a les obligacions i 



 

prohibicions que patim. La llibertat ve determinada per les lleis i regulacions 
dictades pels legisladors i no tenim en compte que les lleis i normes que poden 
limitar la nostra preuada llibertat intenten fer de la nostra societat una societat més 
justa i més soldaria. Cal tenir clar que per sobre de la nostra llibertat està el dret 
fonamental de l'altre a una vida digne. 

Alguns diuen: «Tot m'és permès.» Però sapigueu que no tot convé. «Tot m'és 
permès», però jo no m'he de deixar dominar per res. 1 Co 6,12 

Sembla que el concepte de llibertat es redueix a l'operació aritmètica de: 
llibertat és igual a la diferència entre tot el que puc fer i tot el que m'està prohibit. 

Quan parlem de llibertat tots pensem en el dret a decidir. ¿Però llibertat es 
pot reduir al verb decidir? Considerem un pare de família. De sobte aquest pare té 
la necessitat d'abandonar la família per anar a viure la vida. Aquest pare pot escollir 
entre el que vol fer i el que ha de fer. I la pregunta és ¿exercir la llibertat és poder 
fer el que vull fer o és poder fer el que haig de fer? 

Tots tenim un codi moral propi que ens diu el que està bé i el que està 
malament. No són lleis publicades pels legisladors que al transgredir-les suposen 
sancions, sinó que formen part de la nostra moral i ètica. Ningú ens obliga a seguir-
les, però sabem que és el que cal fer. Podem en un moment determinat no sé 
conseqüent amb el nostre codi moral i actuar d'esquena a ell. Podem pensar que 
transgredir el nostre codi moral és actuar en llibertat però ai las! No és així. Perquè 
actuar en llibertat és actuar sota el nostre codi ètic i això significa, no deixar-se 
dominar per les nostres debilitats. Només quan actuem sota el nostre codi moral, i 
no ens deixem dominar per les nostres debilitats, actuem amb llibertat. Perquè la 
vertadera llibertat no està en fer el que m'és permès fer sinó que està en fer el que 
sé que he de fer. 

Coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures. Jn 8.32 

No ens hauria de preocupar que la nostra llibertat estigui coartada per lleis i 
normes, ens hauria de preocupar molt més com reduïm inconscientment la nostra 
llibertat de pensament per la informació que rebem. Avui, ja no es tracta del que 
ens prohibeixen sinó com, sense adonar-nos, el nostre pensament és manipulat per 
corrents d'opinió esbiaixats, per una premsa cada cop més controlada pel poder 
polític-econòmic que ens diu que és el que ens convé i el que no ens convé, qui són 
els nostres amics i els nostres enemics, què hem de pensar i que no hem de pensar, 
el què està bé i el què està malament. Em preocupa molt més com el nostre 
pensament i la nostra opinió estan constantment assetjats per missatges 
tendenciosos i fins i tot esbiaixats que no ens permeten saber la veritat i que a poc 
a poc van trencant les nostres conviccions i el nostre criteri. 

No som lliures si no vivim en la veritat, és l'altre aspecte de la llibertat. No 
sóc lliure si no sé el que haig de fer. És el principi bàsic de la llibertat. No és possible 

actuar en llibertat sota el jou de la ignorància. Per això des de la il·lustració es va 
treballar perquè la població adquirís coneixements. Va ser una època fecunda on 
es perseguien uns ideals que incloïa il·lustrar una població analfabeta. Si us fixeu 
els països on funciona mitjanament bé el sistema democràtic, són els països on la 
població té un nivell cultural elevat. 

Fins aquí un discurs molt kantià. Però el problema de la llibertat no està 
en el que ens és permès i el que ens és prohibit. El problema de la llibertat està 
en el que ens domina, en tot allò que fa que no fem el que sabem que hem de 
fer, sinó que ens deixem portar per l’odi, la cobdícia o l’egoisme. Això és 
realment el que limita la nostra llibertat.  

Com cristians, la llibertat no la trobarem en un sistema llibertari que es 
basa en prohibir el mínim possible. Sabem que hem de fer!, però no sempre és 
fàcil. Som posseïts per forces internes i externes que dominen la nostra manera 
de ser i fan callar la nostra manera de pensar. La nostra llibertat està en poder-
les vèncer. És una lluita constant i permanent contra nosaltres mateixos. La 
llibertat no està en el dret a decidir –que també-, sinó que la vertadera llibertat 
està en la nostra voluntat de ser lliures. ¿Però quin és el pilar que sustenta la 
nostra llibertat? 

 Si segueixo la raó, m'agrada de complir la llei de Déu,  però veig en els 
membres del meu cos una altra llei que combat contra la llei de la meva raó i em 
té presoner: és la llei del pecat que porto dintre meu. Que en sóc, de dissortat! 
¿Qui m'alliberarà d'aquest cos que em duu a la mort? Déu, a qui dono gràcies per 
Jesucrist, Senyor nostre! (Rm 7, 22-25) 

Rubén Pallàs 



 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes de 
salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap a una 
presta recuperació. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana tenim al Wolfgang lesionat, s'ha fet una revinclada de peu que 
l'obliga a fer una mica de repòs....quan escric aquestes lletres, encara no ha pogut 
venir a buscar llet, formatge, margarina, oli i alguna cosa mes que tenim per ells, 
però esperem que es recuperi ben aviat i pugui passar a buscar ‘ho....recordem-lo 
en les nostres pregàries  perquè se’l necessita molt al peu del canó....gràcies a tots 
i totes per endavant i us seguirem passant informació. 

ESTUDI BÍBLIC  
Tots els dijous, a les 19h, tindrem l’estudi bíblic a través de Zoom. L’enllaç per a 
connectar-se serà: 
https://us02web.zoom.us/j/87172103714?pwd=bzNoWjdLR1lHQ1cxYUl5eHBpRD 

Estem estudiant la Primera carta de Joan. 

CANAL DE YOUTUBE  
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00. Enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=HxQRiafl5Vg 

També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 
 o al web de l’església:   
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube 


