
                                                                   

activitat 8

LES EXCUSES DAVANT EL COMPROMÍS

Els valors que diem tenir no sempre coincideixen amb aquells que vivim quotidianament. 

Llegeix el text que hi ha a continuació i la petita biografia de l’autor. Després llegeix la llista 
següent i tria l'excusa o excuses que més bé responen a la teva manera de pensar o sentir 
sobre la tortura

Martin Niemüller 

Primer van agafar els comunistes,
jo no vaig dir res, perquè no era comunista.

Després es van endur els jueus
i jo no vaig dir res, perquè no era jueu.

Després, van venir a buscar els obrers
no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista.

Més tard es van ficar amb els catòlics 
i no vaig dir res, perquè jo era protestant.

I quan, finalment em van agafar a mi,
ja no quedava ningú per a protestar.

Martin Niemöller (14 de gener del 1892 – 6 de març del 1984) va ser un pastor luterà alemany. 
Com a pastor va donar suport al principi a la política anticomunista i antisemita d’Adolf Hitler, 
però en pocs anys va passar a qüestionar les seves accions i va reaccionar al final contra el 
nazisme el 1933. Per la seva oposició al control estatal dels nazis sobre les esglésies, Niemöller 
va estar pres vuit anys en camps de concentració nazis. Acabada la guerra,  va ser alliberat i es 
va incorporar fins a la fi dels seus dies al moviment pacifista.

LLISTA D'EXCUSES PER A NO ACCEPTAR EL COMPROMÍS:
 

• No tinc temps, prioritzo altres coses.         
• No sóc important, jo. Això només ho canvia algú prou important. 
• Encara que jo fes tot el que pogués, res no canviaria. 
• No tinc diners. 
• No estic prou informat. 
• No sé on adreçar-me. 
• Jo també tinc problemes. 



• Jo no en tinc la culpa; per tant, no és responsabilitat meva.
• Sóc massa sensible; tot això és massa fort per a mi, i no ho suportaria al cap d'un 

temps.
• Això és fer política i a mi no m'interessa. 
• Això és responsabilitat dels governants i dels polítics. 
• Aquest problema no té solució. 
• No en tinc ganes; sincerament, tinc mandra, jo. 
• És complicar-se la vida sense tenir-ne cap necessitat. 
• El que diu l'Evangeli és una metàfora, no s'ha de prendre al peu de la lletra. 
• Ells s'ho han buscat. És cosa seva. 
• No  seria  benvist  entre  la  meva  gent,  em  tractarien  de  boig,  de  bona  fe,  de 

revolucionari, de kumbaià ... 


