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i esperança» 





Uatinoamerkana'95 és: 

El llibre llatinoamericà 
més difós cada any 

dins i fora del Continent. 
Una antologia de saviesa popular, 

un anuari de l'esperança continental, 
un vademècum que t'acompanya, 

un almanac de l'esperit Uatinoamericanista. 
Un aplec de memòria històrica 
per alimentar les nostres arrels. 

Una eina pedagògica per a l'educació, 
la comunicació, la militància o la pastoral popular 

Un signe de comunió continental entie els que vibren 
amb les Grans Causes de la Pàtria Gran, 

que configuren el nostre ser, la nostra utopia, 
la nostra identitat llatinoamericana, 

la llatinoamericanitat. 

«La Pàtria Qran és memòria i esperança» 
Edició: Comitès Oscar Romero de Catalunya, 

València i les Illes 

En adquirir aquesta agenda col·laboreu en una obra sense fins 
lucratius, a benefici de la Solidaritat amb Amèrica Llatina. 
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Nom: 
Domicili: 

Ciutat: 
Codi postal: 
País: ; 
•S1 casa: 
s feina: 
DNI: , 
Passaport: Grup sang. i RH: 
En cas de pèrdua aviseu: 

En cas d'urgència o accident aviseu:.. 

EDICIONS DE L'AGENDA LLATINOAMERICANA: 

•s'L'Agenda Llatinoamericana '92 es va publicar als països següents: 
Mèxic, Hondures, Nicaragua, Costa Rica, Colòmbia, \feneçuela, Bolívia, Argentina, Xile i 

Espanya. 

"^UAgenda Llatinoamericana '93 es va publicar a: 
Mèxic, Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, 

Costa Rica, Panamà, Veneçuela, Bolívia, Brasil (portuguès), Xile, Argentina, Uruguai, Portugal 
(portuguès), Espanya i Itàlia (italià). 

"wL'Agenda Llatinoamericana '94 es va publicar a: 
Canadà (francès), Estats Units (castellà), Mèxic, Guatemala, HonduES, El Salvador, Nicaragua, 

Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamà, Colòmbia, Veneçuela, Equador, Bolívia, Brasil 
(portuguès), Xile, Argentina, Uruguai, Espanya i Itàlia (italià). 

«s·En tancar l'edició d'aquesta Agenda Llatinoamericana '95 es prepara l'edició-distribució a: 
Canadà (francès), Canadà-EUA (anglès), EUA (espanyol), Mèxic, Guatemala, Honduies, El 

Salvador, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Panamà, Colòmbia, 
Veneçuela, Equador, Perú, Bolívia, Paraguai, Xile, Argentina, Uruguai, Brasil (portuguès), Espanya, 
Itàlia (italià) i Catalunya, València i les Illes (català). 



La nostra portada: 
Maximino CEREZO BARREDO 

"fTodas Cas manos, todas", M 

Cos TueSCos hermanados en una 'Pàtria Çrande, -; 

que BCanden Ca memòria y Ca esperanza. j 

La sangre deCpasado, 

ei arco deCfuturo, |. 

Ca [Cama caminante. 1 

'Verde Ca nL·ira viva, 

azuCeCmary eCsueno, 

y eCarco iris todo sobte Cos ros tros varios 

de Amèrica, Ca 9{uestra. 

'Serè CasaCdàCiga 

f— Agraïments: 
Una vegada més donem gràcies a totes les firmes petites i grans que se citen en aquesta nova edició 

de "Llatino-americana '95". També agraïm les moltes aportacions i textos que se'ns han tramès i que no 
hem pogut publicar: l'agenda, per la seva naturalesa, té uns límits fixos d'espai. 

Agraïm també la col·laboració als més de 60 centres populars, organismes de solidaritat, 
organitzacions populars, secretariats de justícia i pau, congregacions religioses, revistes i entitats 
editorials... que confien en l'agenda "Llatino-americana'95" i l'editen i / o la distribueixen al Continent i 
a fora, a més de moltes altres institucions, entitats, comunitats i grups de base que la tenen com a 
pròpia, la fan servir, la regalen als familiars i amics i la fan arribar a tot arreu. 

Especialment volem esmentar Fra David Raimundo dos Santos i diverses organitzacions de 
"Conciencia Negra" brasileres, Maricarmen Montes, i "Mujeres Para el Dialogo", de Mèxic; el "Equipo 
Nacional de Pastoral Aborigen de Argentina", així com altres noves firmes que varen atendre 
amablement la nostra sol·licitud i s'han incorporat en aquesta edició: Noam Chomsky, Rius i Ana Maria 
Ezcurra. A tots ells, cordialment, moltes gràcies! en nom dels usuaris de l'Agenda Llatinoamericana. 

De l'edició catalana donem les gràcies a tots els Comitès Oscar Romero que han participat en la 
traducció i, d 'una manera especial, a l'arxiprest de Terrassa, Mn. Joaquim Lluverol, que hi ha dedicat 
molt de temps. També a Textgràfic s.c.p., que per un preu mòdic i per fer-nos un favor, ens ha preparat 
els disquets per Saragossa. Finalment, també, a la impremta de Saragossa, que ens ho ha fet al mateix 
preu que l'edició en castellà tot i que només hem editat 1.000 exemplars. 



A manera d'introducció fraterna 
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Una persona, un poble, mentre estiguin vius i siguin ells mateixos, es 
distenen dialècticament entre el passat i el futur, i aquest és el seu present dinàmic. 
Entre el passat i el futur, o entre la memòria i l'esperança -per dir-ho amb paraules 
més plenes d'esperit/Esperit-, s'esdevenen la vida humana, la humana història. 

La nostra memòria ben viscuda és la nostra esperança ben afetmada. 
Tan sols espera amb fonament el qui viu molt emparat per una forta 

memòria. Podrem ésser en el futur nosaltres perquè molts i moltes dels nostres 
varen ser el que varen ser en un passat que és la nostra herència. Nosalties no 
anem "a la recerca del temps perdut", sinó a la forja futura del temps guanyat 
secularment. El gran teòleg Rahner escrigué un dia que "el tiesor del passat és la 
llibertat del futur". 

Memòria i esperança que, en una instància major, acaben sent com la 
paràbola d'un sol arc: arc de guerra, arc de pau, l'arc de Sant Martí de l'aliança. 
Un sol arc, la memòria i l'esperança, segons els místics, que leconeixen en 
l'enteniment la facultat de la fe i en la voluntat la facultat de l'amor, mentre 
confien a la memòria la fràgil, poderosa, militant esperança. 

Els colonitzadors sempre han volgut subjugar els pobles conquerits esborrant-
los la memòria i matant-los l'esperança, que és la manera decisiva d'acabar amb 
una identitat cultural. A la nostra Amèrica, inútilment, a pesar de tanta colonització 
i de tanta carnisseria. Hem sobreviscut. "Sobreviurem i serem milions", han 
cridat, per tots nosaltres, els indígenes del manifest de Port Albemi. 

L'Agenda Lhtinoamericana'95 vol ajudar a viure, en el decurs d'un nou 
any, aquesta realitat, incopsable però tan real, plural i tan misteriosament una, 
que s'anomena la Pàtria Gran, la Nostra Amèrica: les seves Causes majors; l'Esperit 
que la porta, com un Vent de foc; els subjectes emergents que avui l'alcen cap a 
un nou sol: 

* les cultures matrius-, indígenes, negres, mestisses... 
* allò popular alternatiu, que vindria a ser el nostre socialisme 

llatinoamericà o la democràcia integral; 
* la dona, plenament reconeguda; 
* l'ecologia, viscuda integralment. 



Aquesta Amèrica Nostra de les grans Causes, Poble de molts Pobles, té 
una gran memòria i una esperança feraç. El fet que ella es íeconegui, com cap 
altre continent de la terra, com una sola Gran Pàtria/Màtria, ja és un aigument 
decisiu a favor d'aquesta memòria i d'aquesta esperança que fan l'ànima de la 
Nostra Amèrica. 

Amèrica, la nostra, ha sobreviscut i és avui, cada dia més, un futur cert, 
malgrat tots els imperis successius i les claudicacions internes de les seves 
oligarquies o de les seves polítiques, perquè ha mantingut sempre ben vives -
normalment vessant sang- les seves arrels, la seva memòria, la seva identitat i la 
seva esperança; en el curs dels violents 500 anys i milers i milers d'anys abans. 

En les dates de preparació o de celebració/condemnació del famós Cinquè 
Centenari i en aquestes dates immediates que el segueixen, els pobles indígenes 
d'Ameríndia i e! Poble Negre d'Afroamèrica ho estan pregonant significativament 
al món. Unint, a més, les diverses veus en un sol crit de comunió, de resistència, 
d'autonomia; amb molta memòria, amb molta esperança. 

La Campanya Continental dels 500 anys de Resistència que va començar 
essent indígena, ja és el Moviment Indígena, Negre i Popular. Quan l'alçament 
de Chiapas encara era sorpresa, innombrables entitats indígenes de Mèxic i del 
Continent s'hi solidaritzaven, i representants d'aquest aixecament maia, 
juntament amb representants de l'última rebel·lió indígena d'Equador, 
confraternitzaven, als Estats Units, amb els suposadament llunyans indígenes 
del Nord. El Poble Negre de Brasil -que és la tercera part de la població brasilera-
celebra, aquest any 1995, el tercer centenari de la mort-martiri del gran líder 
negre Zumbí, cantant, amb una memòria recuperada i creixent: "Zumbí, Zumbí,/ 
vocè nao morreu,/ vocé està em mim" (tu no has mort, estàs en mi). 

Com a Poble cristià, molt explícitament, som el Poble de la memòria i de 
l'esperança. Jesús de Natzaret ens ha deixat com a testament "fer memòria" de 
la seva Pasqua. I l'apòstol Pau ens ha recordat que aquesta memòria l'anem 
fent -no solament en celebració, sinó també en praxis- "fins que Ell torni". 
L'actualitzem Crucificat i Ressuscitat -en les persones, en els Pobles- fent-Lo 
memòria viva i esperant-Lo contra qualsevol esperança. 

Per llatinoamericanitat i per fe, doncs, fem, simultàniament, d'aquesta 
Agenda Llatinoamericana '951a memòria històrica de les nostres lluites, martiris 
i victòries, i el programa esperançat de les nostres Causes, propostes i utopies. 
La nostra memòria, la nostra esperança. 

! T " [ ^ ; 'Sur^JIL.tT·'iinll.il'V].:;! 



Especialment per a comunicadors, educadors pastorals, agents de pastoral... 

Per aprofitar més bé la Llatinoamericana '951 

Un any més... 

Un any més acudim a la cita. I 
l'ampliem: a tres països més del 
Continent (Paraguai, Perú i Puerto 
Rico) i a dos nous idiomes (anglès i 
català). Som una família 
plenament "llatinoamericana", no 
sols espiritualment, sinó amb tota 
la plenitud geogràfica: ja som a 
tot el Continent. I encara estem 
en expansió, probablement 
tocant sostre, ja que aquest any 
arribem a 21 països i ó idiomes, 
gràcies a més de 80 entitats, 
organitzacions populars, 
congregacions religioses... que 
editen i distribueixen l'Agenda. 
Aquest acolliment ens omple de 
responsabilitat, i ens obliga a 
replantejar-nos constantment com 
podríem donar cada vegada més 
bon servei. Ens ajuda molt saber 
que tants germans i germanes la 
senten seves i ens envien 
apreciacions, suggeriments, 
crítiques. 

Des que va néixer, aquesta 
agenda ha volgut ser això: un 
vehicle, un comunicador d'Esperit 
llatinoamericà i 
llatinoamericanista. Cap altre 
Continent se sent ell mateix amb 
tanta intensitat com el nostre. 
Amèrica Llatina és, abans que les, 
una realitat utòpica: no existeix 
enlloc, però és present -bategant, 
estimulant, atraient- per tot el 
Continent, no com una realitat ja 
feta, sinó com un imaginari 
col·lectiu que alimenta la 
identitat, el sentit, l'esperança. La 
Pàtria Gran, aquest bolivarià somni 
utòpic que va alliberar i encara 
genera tantes energies, és abans 
que res una Causa, o un grapat 
de grans Causes, que juntes 
configuren "l'Esperit de la Pàtria 

-8-Gran". 

Memòria i esperança 

Sempre sobre l'estructura 
fonamental d'aquestes "Grans 
Causes de la Pàtria Gran", la 
d'aquest any 1995 es configura 
sobre la perspectiva de la 
"memòria i l'esperança". I dins de 
la "memòria", aquest any 95 se 
celebren tres-assenyalats 
aniversaris: el tercer centenari de 
la mort martirial de Zumbí. màxim 
líder brasiler de la dignitat negra, 
el primer centenari de la mort de 
José Martí, el pare de la pàtria i de 
la revolució cubana, i el primer 
centenari del naixement 
d'Augusto C. Sandino. Ha estat 
sobretot la memòria de Zumbí -i la 
col·laboració entusiasta de 
diverses organitzacions negres del 
Continent- que ens ha animat 
enguany a posar un èmfasi 
especial en la Causa Negra, 
èmfasi que es reflecteix en un més 
gran nombre de textos I fins i tot 
en un directori d'organitzacions 
negres. Sí altres anys han estat 
unes altres les "grans Causes" 
dominants en l'enfocament, la 
dominant aquest any és la Causa 
Negra, sense oblidar-ne cap altra. 

Us pedagògic de l'agenda 

L'Agenda està pensada 
certament per a la utilitat personal 
de l'usuari individual, però també 
com un instrument pedagògic, 
pastoral o d'animqció popular, en 
mans dels comunicadors, mesties, 
educadors populars, agents de 
pastoral, animadors de grups, 
militants, etc. 

Els textos són sempre breus i 
àgils. No n'hi ha cqp que passi de 
les dues pàgines que es tenen 
davant del ulls cada cop que 
s'obre l'agenda. Alguns textos 

porten suggeriments per a la seva 
utilització pedagògica en grups. 
Tots són d'una bona utilitat en 
aquest sentit. 

La mida de l'agenda oberta, 
és el de "legal USA". Cada text 
pot ser reproduït fàcilment i és 
multipiicable per fotocòpia o 
multicòpia en aquesta mida. 

La diagramació pretén ser 
senzilla, procurant que siguin 
fàcilment llegibles i fàcils de 
reproduir. Es regeix per un criteri 
d'economia, sacrificant una 
possible estètica de majors espais 
blancs i il·lustracions en favor d'un 
major volum de missatge, 
procurant, però, de no carregar 
excessivament les dimensions 
d'una agenda-almanac 
convencional. 

El martirologi llatinoamericà 

Oferim el martirologi en 
pàgines a part (no solament 
distribuït al llarg dels dies) per 
facilitar-ne la reproducció i la 
difusió. Creiem que es tracta 
d'una de les edicions més com
pletes de les que apareixen en el 
continent, no per altra cosa sinó 
perquè suma les dades de tots els 
martirologis que ens han arribat a 
les mans. Us invitem a tots que ens 
envieu les dades que hi trobeu a 
faltar, així com les correccions o 
aclariments que cregueu 
oportuns. Amb això enriquirem 
pròximes edicions. Donem les 
gràcies a totes aquelles persones 
-testimonis, familiars de màrtirs 
molts d'ells-, comunitats i 
congregacions religioses que ens 
han tramès la referència dels seus 
màrtirs i sants venerats, alguns 
amb causa de beatificació. 

D'altra banda, recordem, per 
alleujar aquells que s'han 



"escandalitzat" per una visió 
estreta del tema, que a l'Agenda, 
el nostre martirologi apareix 
clarament separat del santoral 
oficial, i que aquell, amb els seus 
coneguts criteris 
macroecumènics, i supracristians, 
apareix per raons d'espai i de 
diagramació, fos amb les 
efemèrides llatino-americanes, 
que no en tots els casos han de 
ser considerades com a 
referències martirials. 

El disseny de la setmana 

Seguim amb el disseny inicial 
de visió de la setmana 
completa cada cop que s'obie 
l'Agenda perquè, de fet, no en 
trobem cap altre de millor A la 
part superior hi ha totes les dades 
referents al dia concret 
(martirologi, efemèrides llatino-
americanistes, santoral, lectuies 
bíbliques, fases de la lluna...), a 
sota, els pensaments situats, quan 
és possible, a prop d'una data a 
la qual puguin fer referència) i els 
eclipsis. A la part central hi ha la 
zona reservada a les notes 
personals, que hem volgut que fos 
al més àmplia possible, encara 
que encaixem econòmicament 
tota una setmana cada vegada 
que s'obre l'agenda. 

Aquest any hem modificat 
el, fins ara, invariat disseny de la 
setmana.Hem suprimit les ratlles 
verticals i fer-lo més 
lleuger.Queden simplement les 
lleus línies verticals que no neguen 
el gust i la llibertat de cadascú, i 
poden servir als usuaris més 
detallistes per distingir el matí i la 
tarda i dividir-les d'una forma 
horària, segons els convingui. 

Ecumenisme 

Aquesta agenda és 
ecumènica, amb un 
"ecumenisme de suma", no "de 
resta". No elimina (restant) allò 
propi de catòlics o de protestants. 

sinó que suma les riqueses d'uns i 
altres. A la referència del santoral 
s'han sumat les celebracions, 
commemoracions i festivitats 
protestants. Moltes vegades 
coincideixen unes i altres; quan no 
coincideixen, hem posat la 
protestant en cursiva per evitar 
confusions. Per exemple: l'apòstol 
Pere és celebrat per l'Església 
catòlica el 22 de febrer "la 
Càtedra de Pere" i per les 
Esglésies protestants, el 18 de 
gener "la Confessió de Pere"; 
totes dues celebracions es poden 
distingir tipogròficament. El mateix 
passa I'l i 3 de maig: vegeu. 

L'agenda és aconfessional i, 
sobretot, macroecumènica: 
s'emmarca en aquest món de 
referències, valors i utopies 
comuns als Pobles i homes i dones 
de bona voluntat que els cristians 
anomenem el Regne, però que 
compartim amb els altres en una 
recerca humil, fraternalment 
servicial. 

Les llunes 

Les dates i les hores de les 
llunes que habitualment apareixen 
a la major part dels calendaris i 

agendes reprodueixen les dades 
oficials de les oficines de 
meteorologia, referides sempre a 
l'hora del meridià de Greenwich, 
anomenada hora universal, 
encara que pràcticament és 
l'europea. 

Per exemple: quan la lluna 
plena és a les 2 a.m. de l'hora 
universal, en aquesta hora a 
Amèrica Llatina són encara les 
primeres hores del vespre del dia 
anterior. Una agenda normal dirà 
que la lluna plena és el dia 
següent, però vostè té raó quan li 
sembla que la lluna plena va ser el 
dia anterior al que indica aquell 
calendari. 

La nostra agenda adapta les 
dates de la lluna a l'hora llatino
americana. En concret, l'hora de 
les llunes és l'hora "andina"(la de 
Veneçuela, Colòmbia, Equador, 
Perú, Xile). A cada país s'han 
d'afegir o restar les hores justes 
per saber l'hora local a la que 
té lloc, exactament, la fase 
de la lluna en qüestió. 
(Consulteu, per a això, la 
pàgina dels fusos horaris 

llatinoamericans). 

Una agenda col·lectiva 

Som conscients que aquesta 
agenda és una obra col·lectiva. 
Gràcies a això ha recorregut 
aquest camí i, és avui el que és. 
Continuarem rebent, agraïts, tots 
els suggeriments, materials, textos, 
documents, novetats 
bibliogràfiques... que ens vulgueu 
enviar per confeccionar l'Agenda 
del 1996. Serà cada vegada més 
una obra col·lectiva, un patrimoni 
llatino-americà i un anuari 
antològic de la memòria i 
l'esperança del Continent. 

José Maria VIGIL 



Jír£ó{É&ut ée 3)éa. pa/Ua, la meva 

L'Esperit de Déu parla la llengua de cada cor i de cada poble. 
Aquesta afirmació hauria d'ésser clara com la l lum del dia i quotidiana com el pa per 

a tots els qui creiem amb fe cristiana. Perquè el nostre Déu és la Trinitat Santa, u i plural; i 
perquè el fi l l de Déu es va fer vida humana a un país concret, dins d'una concreta història 
cultural, social i política i va parlar una llengua i, més exactament, el seu arameu regional. 

Cada persona humana és imatge singular d'aquest Déu. I cada poble, amb la seva 
cultura i la seva història, és imatge col·lectiva del Déu de tots els noms i de totes les llums 
i de tots els camins que menen cap el Regne. 

L'Església de Jesús-el Fill de Déu fet carn i història-proclamant el misteri de la Tinitat 
i el misteri de l'Encarnació ha de proclamar també la unitat en el pluralisme i la inculturació 
situada. Només essent fidel a la localitat vital es pot ésser fidel a la universal catolicitat. 

Hem de reconèixer que, després dels primers temps de l'embranzida de l'Esperit, 
l'Església es va tornar força analfabeta en matèria d' inculturació i es va anar tornant molt 
romana i grega, mol t l latina i occidental , massa colonitzadora i poc generosament 
inculturada: a l 'Amèrica, a Àsia, a Àfrica o a Catalunya i València... 

És hora de reviure la plural alegria de la PENTECOSTA, la gran diferenciada germanor 
de les persones i dels pobles, de les cultures i les llengües. Déu encara les sap totes, i totes 
les escolta i parla el seu Esperit! 

Casolans i universals alhora, catòlics i locals. 
La llengua del meu poble és la llet de la meva mare. Jesús, el f i l l de la Maria de 

Natzaret, ens va ensenyar a invocar Déu amb aquella balbucient paraula primera dels 
infantons del seu poble: "Abba"! La Mare Església no pot negar l'Encarnació del Verb rebutjant 
o oblidant la llengua pròpia de cada cor i de cada poble. 

A la nostra Amèrica, f inalment, la IV Conferència episcopal, celebrada a Santo 
Domingo, després dels 500 anys de colonització, ens ha proposat la bella aventura de 
l'Evangelització inculturada. Un desafiament pastoral que ho és, no solament per a la nostra 
Amèrica, sinó per a tot l'ecumènic món humà. 

Fem-la sempre més la PENTECOSTA! Vine, Sant Esperit i parla a cada cor i a cada 
poble i fes-nos parlar la teva Veritat i el teu Amor amb la nostra pròpia llengua i amb tota la 
nostra pròpia vida! 

Pere Casaldàliga 
13-4-1994 

("Pentecosta" - València) 

Uenaua 



imwmí 
Aaró 1 juliol 
Abel 30 juliol 
Abraham 9 octubre 
Acat, màrtir 8 maig 
Adam 29 juliol 
Adela, religiosa 24 desembre 
Adelaida 16 desembre 
Adeodat 8 novembre 
Adrià, màrtir 8 setembre 
Àfrica, Mare de Déu 5 març 
Agapit, prevere 22 abril 
Àgata, màrtir 5 febrer 
Agnès, màrtir 22 gener 
Agustí de Cantorbery 27 maig 
Agustí d'Hipona 28 agost 
Albert el Gran 1 5 novembre 
Aleix 17 juliol 
Alexandre, bisbe 26 febrer 
Alfeu, màrtir 17 novembre 
Alfons M. de Liguori 1 agost 
Alons Rodríguez 31 octubre 
Alfred 28 octubre 
Àlvar, màrtir 19 febrer 
Amadeu 31 març 
Amàlia, religiosa 10 juliol 
Ambròs, doctor 7 desembre 
Amos, profeta 31 març 
Anastasi, màrtir 11 maig 
Anastàsia 15 abril 
Andreu, apòstol 30 novembre 
Andreu Avel·lí 10 novembre 
Andreu Corsini 4 febrer 
Andreu Kim 20 setembre 
Andreu Dung-Lac 24 novembre 
Àngel, religiós 5 maig 
Àngela de Mèrici 27 gener 
Angelina 15 juliol 
Àngels, Mare de Déu 2 agost 
Àngels 2 octubre 
Antcet, papa 17 abril 
Anna 26 juliol 
Anscari d'Hamburg 3 febrer 
Anselm de Canterbury 21 abril 
Antoni, abat 17 gener 
Antoni M. Claret 24 octubre 
Antoni de Pàdua 1 3 juny 
Antoni M. Zacaria 5 juliol 
Anunciació ./. 25 març 
Apol·loni, màrtir 18 abril 
Aquileu, màrtir 12 maig 
Araceli, Mare de Déu 2 maig 
Arcadi, màrtir , 12 gener 
Arnulf, bisbe 18 juliol 
Arseni, abat 19 juliol 
Artur, màrtir 1 setembre 
Assumpció, Alba 1 5 agost 
Atanasi d'Alexandria 2 maig 
Aubí, bisbe 1 març 
Auguri, diaca 21 gener 
August, màrtir 7 maig 
Aureli, màrtir 18 novembre 
Aurora, Mare de Déu 8 setembre 
Auxiliadora, Mare de Déu 24 maig 

Bàrbara, màrtir 4 desembre 
Bartomeu, apòstol 24 agost 
Basili el Gran 2 gener 

Basilissa, màrtir 9 gener 
Beatriu, religiosa 18 gener 
Beda el Venerable..... 25 maig 
Benet, abat 11 juliol 
Benet Biscop 1 2 gener 
Benet Labre 15 abril 
Benigne, màrtir 13 febrer 
Benjamí, màrtir 31 març 
Bernabé, apòstol 11 juny 
Bernardí de Sena 20 maig 
Bernardeta Soubirous 18 febrer 
Bernat Calbó 25 octubre 
Bernat de Claravall 20 agost 
Bernat de Menton 28 maig 
Berta, religiosa 4 juliol 
Bertran, monjo 24 gener 
Begonya, Mare de Déu 11 octubre 
B'ibiana, màrtir.... 2 desembre 
Bíai, bisbe 3 febrer 
Boi 20 març 
Bonaventura Gran 11 setembre 
Bonifaci, bisbe 5 juny 
Brauli 26 març 
Brígida, religiosa 23 juliol 
Bru, abat 6 octubre 

Caius 10 març 
Calixte I, papa 14 octubre 
Camil de Lel·lis 14 juliol 
Candelària 2 febrer 
Càndida, màrtir 22 octubre 
Canut, màrtir 19 gener 
Caritina 5 setembre 
Carles Luanga 3 juny 
Carles Borromeu 4 novembre 
Carme, Mare de Déu 16 juliol 
Casilda, religiosa 9 abril 
Casimir 4 març 
Cast 1 juliol 
Caterina d'Alexandria 25 novembre 
Caterina de Siena 29 abril 
Caterina de Suècia 24 març 
Caterina Labouré 28 novembre 
Cebrià, bisbe 16 setembre 
Cecília, màrtir 22 novembre 
Celoni, màrtir 3 març 
Cesari, monjo 25 febrer 
Cilínia, Araceli 21 octubre 
Cinta, Mare de Déu 2 setembre 
Ciríac, màrtir 8 agost 
Ciril, monjo 14 febrer 
Ciril d'Alexandria 27 juliol 
Ciril de Jerusalem 18 març 
Cister, fundadors , 26 gener 
Clara, religiosa 11 agost 
Claudi, Colombière 15 febrer 
Claustre, Mare de Déu 9 setembre 
Cleofàs 25 setembre 
Clet (Anaclet) 26 abril 
Climent I, papa 23 novembre 
Clotilde 3 juny 
Cotumbà, abat 23 novembre 
Conrad, religiós 19 febrer 
Constantí, bisbe 29 juliol 
Corneli, papa 16 setembre 
Cosme, metge 26 setembre 
Crisant, màrtir 25 octubre 

Crispí, bisbe 19 novembre 
Críspul, màrtir 1 0 juny 
Cristina, màrtir 24 juliol 
Cristòfor 10 juliol 
Cugat 27 juliol 

Dalmau 3 agost 
Damas I, papa 11 desembre 
Damià, metge 26 setembre 
Daniel, profeta 21 juliol 
Daniel, Girona 1 setembre 
Daria, màrtir 25 octubre 
David, rei 29 desembre 
Desemparats 13 maig 
Desideri, bisbe 23 maig 
Dídac d'Alcalà 14 novembre 
Dimes 25 març 
Dionís i companys 9 octubre 
Dolors, Mare de Déu 1 5 setembre 
Domènec de Guzmàn 8 agost 
Domènec de Si los 20 desembre 
Domènec Savio 9 març 
Dorotea, màrtir 6 febrer 

Eduard 13 octubre 
Eduard, rei d'Anglaterra 5 gener 
Efrem, diaca i doctor 9 juny 
Eladi, bisbe 8 maig 
Elena 18 agost 
Eleuteri 20 febrer 
Elies 20 juliol 
Elisabet 5 novembre 
EMseu, profeta 14 juny 
Eloi 1 desembre 
Elvira, religiosa 25 gener 
Emili 15 setembre 
Emiliana 5 gener 
Encarnació, Mare de Déu 25 març 
Engràcia, màrtir 26 abril 
Enric II, emperador 1 3 juliol 
Ermengol, bisbe 3 novembre 
Ernest, abat 7 novembre 
Escolàstica, monja 10 febrer 
Esperança, Mare de Déu 1 8 desembre 
Estanislau, bisbe 11 abril 
Estanislau de Kostka 1 5 agost 
Estel, Mare de Déu 1 5 agost 
Ester,reina 8 desembre 
Esteve, protomàrtir 26 desembre 
Esteve d'Hongria, rei 16 agost 
Esteve Zudaire 30 agost 
Eugeni, bisbe 1 3 novembre 
Eugeni III, papa 8 juliol 
Eulàlia de Barcelona 1 2 febrer 
Eulàlia de Mérida 10 desembre 
Eulogi de Còrdova 9 gener 
Eulogi de Tarragona 21 gener 
Eusebi de Vercelli 2 agost 
Eustaqui, màrtir 20 setembre 
Eva 19 setembre 
Evarist, prevere 26 octubre 
Evodi 6 maig 
Ezequiel, profeta 10 abril 

Fabi, màrtir 11 maig 
Fabià, papa 20 gener 
Fabiola 27 desembre 



Fàtima, Mare de Déu 13 maig 
Fausta 20 setembre 
Feliça, màrtir 11 maig 
Felicitat, màrtir 7 març 
Felip, apòstol 3 maig 
Felip Neri 26 maig 
Feliu de Noia 14 gener 
Feliu de Girona 1 agost 
Fèlix 30 agost 
Fèlix de Valois 20 novembre 
Fermí, bisbe 7 juliol 
Ferran III el Sant 30 maig 
Fidel de Sigmaringen 24 abril 
Filemó, màrtir 22 novembre 
Filomena, religiosa 5 juliol 
Flavià Domitil·la 7 maig 
Francesc d'Assís 4 octubre 
Francesc de Borja 3 octubre 
Francesc Caracciolo 4 juny 
Francesc Coll 19 maig 
Francesc de Pàola 2 abril 
Francesc Palau 8 novembre 
Francesc de Sales 24 gener 
Francesc Xavier 3 desembre 
Francesca Cabrini 22 desembre 
Francisco Solano 14 juliol 
Frederic, bisbe 1 8 juliol 
Fructuós de Braga 16 abril 
Fructuós de Tarragona 21 gener 
Frumenci 27 octubre 
Fulgenci 14 gener 

Gabriel, arcàngel 29 setembre 
Gabriel de la Dolorosa 27 febrer 
Gaietà 7 agost 
Gaspar 6 gener 
Gemma Galgani 14 maig 
Gener, bisbe i màrtir 19 setembre 
Genoveva, religiosa 3 gener 
Gerard 24 setembre 
Germà 1 8 juny 
Gertrudis, religiosa 16 novembre 
Gervasi, màrtir 19 juny 
GU 1 setembre 
Gilbert, prevere 4 febrer 
Gisela 7 maig 
Gotard 4 maig 
Gregori VII, papa 25 maig 
Gregori el Gran, doctor 3 setembre 
Gregori de Nazianze 2 gener 
Gregori de Nissa 10 gener 
Guadalupe, Mare de Déu 12 desembre 
Guido 12 setembre 
Guillem de Vercel·li 25 juny 

Heliodor 6 maig 
Heribert, bisbe 16 març 
Hermenegild, màrtir 13 abril 
Hermínia 24 desembre 
Higini, papa 11 gener 
Hilari de Poitiers 13 gener 
Hipòlit, màrtir 13 agost 
Honorat, bisbe 16 gener 
Hortènsia 11 gener 
Hospici, ermità 21 maig 
Hug de Grenoble 1 abril 

Ignasi d'Antioquia 1 7 octubre 
Ignasi de Lacònia 11 maig 
Ignasi de de Loiola 31 juliol 
Ildefons, bisbe 23 gener 
Immaculada Concepció 8 desembre 
innocenci I, papa 28 juliol 

Irene, màrtir 20 octubre 
Irineu, bisbe 28 juny 
Isaac 17 agost 
Isabel d'Hongria 1 7 novembre 
Isabel de Portugal 4 juliol 
Isaïes, profeta 6 juliol 
Iscle, màrtir 27 novembre 
Isidorde Sevilla 26 abril 
Isidre Llaurador 15 maig 
Ismael 17 juny 

lacint, prevere 1 7 agost 
Jacob, patriarca 5 febrer 
Jaume el Major 25 juliol 
Jaume el Menor 3 maig 
leremies, profeta 1 maig 
Jeroni, prevere 30 setembre 
Jeroni Emilià 8 febrer 
Jesús 1 gener 
|oan Baptista 24 juny 
Joan Baptista, martiri 29 agost 
Joan Baptista de la Salle 7 abril 
Joan Berchmans 26 novembre 
Joan Bosco 31 gener 
Joan Capestrano 23 octubre 
Joan Cassià 23 juliol 
Joan Clímac 30 març 
Joan Crisòstom 13 setembre 
Joan Damascè 4 desembre 
Joan d'Àvila 10 maig 
Joan de Déu 8 març 
Joan de Kety 23 desembre 
Joan de la Creu 14 desembre 
Joan de Mata 8 febrer 
Joan de Ribera 6 gener 
Joan de Ribera, bisbe 6 setembre 
Joan de Sahagún 12 juny 
Joan Diego 12 desembre 
Joan Eudes 19 agost 
Joan Evangelista 27 desembre 
Joan Fisher 22 juny 
Joan Francesc de Regis 16 juny 
Joan Gualbert 12 juliol 
Joan M. Vianney 4 agost 
Joan Nepomucé 16 maig 
Joana d'Arc 30 maig 
Joana de Lestonnac 1 5 maig 
Joana F. de Chantal 1 2 desembre 
Joaquim 26 juliol 
Joaquima de Vedruna 22 maig 
Job 10 maig 
Joel 13 juliol 
Jordi, màrtir 23 abril 
Josafat, bisbe i màrtir 12 novembre 
Josep 19 març 
Josep B. Cottolengo 30 abril 
Josep d'Arimetea 17 març 
Josep de Calassanç 25 agost 
Josep de Cupertino 18 setembre 
Josep Moscati 1 2 abril 
Josep, obrer 1 maig 
Josep Oriol 23 març 
Josuè 1 setembre 
Judes, apòstol 28 octubre 
ludit 27 setembre 
Julià 8 març 
Julià 12 agost 
Julià, màrtir 9 gener 
Just màrtir 6 agost 
Just de Girona, màrtir 2 juny 
Just d'Urgell 29 maig 
Justa 19 juliol 
Justí 1 juny 

Ladislau, rei 27 juny 
Lambert, bisbe 14 abril 
Laura, religiosa 18 agost 
Lea, religiosa 22 març 
Leandre, bisbe 13 novembre 
Leocàdia, màrtir 9 desembre 
Leonci 12 setembre 
Leopold 15 novembre 
Lídia 3 agost 
Llàtzer de Betània 1 7 desembre 
Lleïr,bisbe 1 setembre 
Lleó IX, papa 19 abril 
Lleó el Gran 10 novembre 
Lleonard, monjo 6 novembre 
Lli, papa 23 setembre 
Llorenç, diaca 10 agost 
Llorenç de Brindisi 21 juliol 
Llorenç Ruiz 28 setembre 
Llorenç Justinià 5 setembre 
Lluc, evangelista 18 octubre 
Llucià 26 octubre 
Llucià, màrtir 1 3 desembre 
Lluís Bertran 9 octubre 
Lluís de França 25 agost 
Lluís Gonzaga 21 juny 
Lluís M. Grignion de Montfort 29 abril 
Lluïsa de Marillac 15 març 
Lorda (Lourdes), Mare de Déu 11 febrer 

Macabeus, màrtirs 1 agost 
Madrona, màrtir 1 5 març 
Magí 19 agost 
MaJaquies 14 gener 
Manuel 1 gener 
Manuel Domingo i Sol 29 gener 
Mar, Mare de Déu 15 setembre 
Marc, evangelista 25 abril 
Marcel, prevere 16 gener 
Marcel·lí, màrtir 2 juny 
Marcellina 17 jul iol 
Margarida 20 juliol 
Margarida d'Escòcia 16 novembre 
Margarida M. Alacoque 16 octubre 
Maria de Cervelló 19 setembre 
Marta Cleofàs 9 abril 
Maria Goretti 6 juliol 
Maria Magdalena 22 juliol 
Maria Mag. de Pazzi 25 maig 
Maria Mercè Prat 24 juliol 
Maria Reina 22 agost 
Maria Rosa Molas 11 juny 
Mariana Paredes 26 maig 
Marcià, màrtir 26 octubre 
Marçal, bisbe 30 juny 
Màrius 19 gener 
Marta 29 juliol 
Martí I, papa i màrtir 1 3 abril 
Martí de Braga 20 març 
Martí de Lleó 11 gener 
Martí de Porres 3 novembre 
Martí de Tours 11 novembre 
Martina, màrtir 30 gener 
Martirià, màrtir 24 octubre 
Mateu, apòstol 21 setembre 
Maties, apòstol 14 maig 
Matilde 14 març 
Maur 15 gener 
Maurici 22 setembre 
Màxim 10 juny 
Maximilià, màrtir 12 març 
Maximilià Kolbe 14 agost 
Medard 8 juny 
Medir, màrtir 3 març 



Melquisedec 25 març 
Mercè, Mare de Déu 24 setembre 
Meritxell 8 setembre 
Metodi 14 febrer 
Miquees, profeta 16 gener 
Miquel, arcàngel 29 setembre 
Miquel dels Sants 5 jut 
Miquel Febres Cordero 9 febrer 
Miquela del S. Sagrament 1 5 juny 
Miracle, Mare de Déu 3 agost 
Modest, bisbe 24 febrer 
Moisès, patriarca 4 setembre 
Mònica 27 agost 
Montserrat 27 abril 

Nahum, profeta 1 desembre 
Narcís, bisbe i màrtir 29 octubre 
Nativitat de Maria 8 setembre 
Nazari, màrtir 28 juliol 
Nemesi, màrtir 19 desembre 
Nereu, màrtir 1 2 maig 
Neus, Mare de Déu 5 agost 
Nicodem 3 agost 
Nicolau de Mira, bisbe 6 desembre 
Nicolau Albergati 9 maig 
Nicolau de Tolentino 10setembre 
Nicomedes, màrtir 15 setembre 
Noè, patriarca 4 juny 
Norbert, bisbe 6 juny 
Núria, Mare de Déu 8 setembre 

Octavi, màrtir 20 novembre 
Oleguer, bisbe 6 març 
Olga, vídua 11 juliol 
Onèsim 16 febrer 
Onofre, ermità 11 juny 
Orfenell 11 setembre 
Osees, profeta 31 març 
Osvald 28 febrer 
Osvald 5 agost 
Ot d'Urgell, bisbe 7 juliol 

Pacià, bisbe 9 març 
Pacomi, abat 15 maig 
Pancraç, màrtir 12 maig 
Pasqual Bailón 1 7 maig 
Pastor, màrtir 6 agost 
Patrici, bisbe 17 març 
Pau, apòstol 29 juny 
Pau Chong, màrtir 20 setembre 
Pau de la Creu 19 octubre 
Pau Miki, religiós 6 febrer 
Paulí de Noia 22 juny 
Pelai, màrtir 26 juny 
Pere, apòstol 29 juny 
Pere, màrtir 2 juny 
Pere Canisi, doctor 21 desembre 
Pere Celestí, papa 19 maig 
Pere Chanel, màrtir 28 abril 
Pere Claver 9 setembre 
Pere Crisòleg, bisbe 30 juliol 
Pere d'Alcàntara 19 octubre 
Pere Damià, doctor 21 febrer 
Pere Ermengol, màrtir 24 abril 
Pere Nolasc 29 gener 
Pere Regalat, prevere 1 3 maig 

Pere Sans, bisbe i màrtir 29 maig 
Pere de Verona, màrtir 6 abril 
Perpètua, màrtir 7 març 
Petroni, bisbe 4 octubre 
Pilar, Mare de Déu 12 octubre 
Pius V, papa 30 abril 
Pius X, papa 21 agost 
Plàcid, monjo 15 gener 
Plató 4 abril 
Policarp, bisbe i màrtir 23 febrer 
Poncià 13 agost 
Presentació de Jesús 2 febrer 
Presentació de Maria 21 novembre 
Prisca 18 gener 
Priscil·la 8 juliol 
Pròsper, bisbe 18 maig 
Protasi, màrtir 18 juny 

Queralt, Mare de Deú 8 setembre 
Quintí 31 octubre 
Quirze 16 juny 

Rafael, arcàngel 29 setembre 
Ramir, monjo 11 març 
Ramon Nonat 31 agost 
Ramon de Roda 21 juny 
Ramon de Penyafort 7 gener 
Ramon Llull 27 novembre 
Raimon Fitero 16 març 
Rafela M. Porras 18 maig 
Raquel 2 setembre 
Rebeca 25 març 
Regina, màrtir 7 setembre 
Remei, Mare de Déu 8 octubre 
Ricard 7 febrer 
Ricard, bisbe 3 abril 
Rigobert 4 gener 
RitadeCàscia 22 maig 
Robert 7 juny 
Robert Belarmino 17 setembre 
Roc 16 agost 
Roderic, màrtir 1 3 març 
Romà 9 agost 
Romuald, monjo 19 juny 
Rosa de Lima 23 agost 
Rosa de Viterbo 6 març 
Rosalia 4 setembre 
Rosario de Chiquinquirà 9 juliol 
Rossend, bisbe 1 març 
Rufina, màrtir 19 juliol 
Rufus, màrtir 18 desembre 
Rupert, bisbe 27 març 
Rut 8 setembre 

Sabes, abat 5 desembre 
Sabí, bisbe 30 desembre 
Sabina, màrtir 27 octubre 
Sadurní 29 novembre 
Salomé, Maria 29 novembre 
Salustià 13 març 
Salomó 13 març 
Salvador 6 agost 
Salvador d'Horta 18 març 
Samuel 20 agost 
Sants Innocents 28 desembre 
Sebastià, màrtir 20 gener 

Serafí 12 octubre 
Serapió 21 març 
Sergi, màrtir ..8 octubre 
Servites, fundadors 1 7 febrer 
Sever de Barcelona 6 novembre 
Sever de Rabenna 1 febrer 
Severí 8 gener 
Silas 26 gener 
Silveri, papa i màrtir 20 juny 
Silvestre I, papa 31 desembre 
Simeó 8 octubre 
Simeó l'Estilita 2 setembre 
Simeó de ferusaiem 18 febrer 
Simó, apòstol 28 octubre 
Simplici 2 març 
Sixt II, papa 7 agost 
Sixte 28 març 
Sofonies 3 desembre 
Soledad Torres 11 octubre 
Soter, papa i màrtir 22 abril 
Sulpici, màrtir 20 abril 

Tais 8 octubre 
Tecla, màrtir 23 setembre 
Teodor 9 novembre 
Teòfil, bisbe 13 octubre 
Teresa d'Àvila, doctora 1 5 octubre 
Teresa de Lisieux 1 octubre 
Teresa Jornet 26 agost 
Timoteu, bisbe 26 gener 
Titus, bisbe 26 gener 
Tomàs, apòstol 3 juliol 
Tomàs d'Aquino 28 gener 
Tomàs Becket 29 desembre 
Tomàs Moro 22 juny 
Tomàs de Villanueva 10 octubre 
Toribi de Mogrovejo 23 març 
Tots Sants 1 novembre 
Transfiguració 6 agost 

Ubald, bisbe 16 maig 
Úrsula, màrtir 21 octubre 

Valerià, bisbe 1 5 desembre 
Valentí 14 febrer 
Valeri 28 gener 
Venceslau 28 setembre 
Verònica Giuliana 9 juliol 
Vicenç 22 gener 
Vicenç Ferrer 5 abril 
Vicenç de Paül 27 setembre 
Vicenta López Acuna 25 maig 
Víctor 8 maig 
Vidal, màrtir 2 juliol 
Virgili 27 novembre 
Visitació 31 maig 
Vito 15 juny 
Vladimir 15 juliol 

Wilibrord 7 novembre 

Zacaries 5 novembre 
Zacaries, papa 22 març 
Zenó de Verona 12 abril 
Zòssim 18 desembre 

NQTES: 
Hem fet una adaptació del santoral, de manera que n 'hem eliminat alguns sants desconeguts per a nosaltres i n 'hi hem afegit un bon nombre del 
"Santoral de Montserrat". 
Podeu adreçar els vostres suggeriments sobre l'Agenda a qualsevol Comitè Oscar Romero. -13 
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Dilluns Dimarts Dimecres 

1995: Any de les Nacions Unides per a la Tolerància 
Dato: 20 de desembre de 1993. Sessió 85. Aprovada sense votació. 

Informe: A/48/632/Add.2 

L'Assemblea General, 
Recordant que la carta de les Nacions Undies afirma en el preàmbul que la pràctica de la 

tolerància és un dels principis que cal aplicar perquè les Nacions Unides assoleixin els seus 
objectius d'impedir la guerra i mantenir la pau, 

Recordant també que un dels propòsits de les Nacions Undies expressats en la Carta és dur 
a terme la cooperació internacional en la solució de problemes internacionals de caràcter 
econòmic, social, cultural o humanitari i en el desenvolupament i estímul del respecte als drets 
humans i les llibertats fonamentals de tots, sense fer distincions per raons d'ètnia, sexe, idioma 
o religió, 

Tenint present la Declaració dels Drets Humans i dels Pactes Internacionals de drets humans, 
Tenint present també la Declaració i el Programa d'Acció de Viena, aprovats per la 

Conferència Mundial de Drets Humans celebrada a Viena del 14 al 25 de juny de 1993, 

Convençuda que la tolerància, o sigui, el reconeixement i apreciació dels altres, la capacitat 
de conviure amb altres i d'escoltar-los, és el fonament sòlid de tota societat civil i de la pau... 

1. Proclama 1995 Any de les Nacions Unides per a la Tolerància 
2. Recomana queelsorganismesespecialitzats,elscomissions regionals i altres organitzacions 

de sistema de les Nacions Unides examinin en els fòrums respectius la forma amb què poden 
contribuir a l'èxit de l'Any de les Nacions Unides per a la Tolerància; 

3. Invita la UNESCO a assumir la funció d'organisme rector de l'Any de les Nacions Unides 
per a la Tolerància; 

4. Exhorta tots els estats membres a cooperar amb la UNESCO en la preparació dels 
programes nacionals i internacionals de l'Any i a participar activament en l'execució de les 
activitats que s'han de organitzar en el marc de la celebració de l'Any; 

5. Invita les organitzacions intergovernamentals i no governamentals interessades a fer el 
que estigui al seu abast en les respectives esferes de competència per contribuirà la preparació 
de programes per a l'Any de les Nacions Unides per a la Tolerància; 

6. Demana a la UNESCO que, conforme amb la resolució 5.6 de la Conferència General, 
prepari una declaració sobre la tolerància; 

7. Decideix incloure en el programa provisional del quaranta-novè període de sessions un 
tema titulat «Preparació i organització de l'Any de les Nacions Unides per a la Tolerància». 

-20-



Dijous Divendres Dissabte 

ta 
49 

** 
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^ V Dl 

Santa Maria Mare de Déu 
Nm 6, 22-27 

Gà 4,4-7 
El nom de Jesús, Manel Lc 2,16-21 

1508: Inici de la colonització de Puerto Rico. 
1804: Independència d'Haití. Festa nacional. 
1959: Triomf de la revolució cubana. 
1976: Mauricio López, rector de la Universitat de 

Mendoza, Argentina, laic protestant compromès, 
membre del Consell Mundial de les Esglésies, 
desaparegut. 

1990: Mauren Courtney i Teresa Rosales, religioses 
assassinades per la Contra a Nicaragua. 

1994: Alçament camperol indígena zapatista a Mèxic. 
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Dilluns 

or 
c 
or 

I ' Basili el Gran, Gregori Nacianzè 1 Jn 2, 22-28 
J.K. Withelm Loehe Jn 1, 19-28 

1904: Desembarcament de «marines» a la Repú
blica Dominicana «pera protegir els interessos 
dels Estats Units». 

1979: Francisco Jentel, defensor dels indis i dels 
camperols, víctima de la Seguretat Nacional, 
at Brasil. 

1981: José Manuel deSouza, «Zé Plau», camperol, 
víctima dels grans «grileiros» del Parà, Bra
sil. 

Dimarts 
enoveva 1 Jn 2, 29 - 3, 6 

Jn 1,29-34 

1511: El «grito de Coayuco», la gran rebelió dels 
«taínos» encapçalada per Agüeybanà el Bra
vo, Puerto Rico. 

1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les 
organitzacions populars de Guatemala, 
desaparegut. 

<b Dimecres 
Rigobert 1 Jn 3, 7-10 

Jn 1, 35-42 
1920: Fundació de la primera lliga de baseball afro-

americà als EEUU, la National Negro Baseball 
Leage. 

1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC 
i militant polític, desaparegut a Xile. 
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Cada minut es gasten, als països del Cada hora moren 1500 nens, de fam o Cada dia s'extingeix una espècie 

món, 1 '8 milions de dòlars en armament de malalties produïdes per la fam. d'animals o de plantes. 

militar. 



-"» Lj Dijous 
^ ^ l P * * ^ Eduard, rei d'Anglaterra; Errílian Eduard, rei d'Anglaterra; Erríliana 1 Jn 3, 11-21 

KajMunk Jn 1,42-51 
1534: Guarocuya «Enriquíllo», cacic cristià de La 

Espanola (Rep. Dominicana), primera rebel·lar-
se per defensar els seus germans. 

1966: Se celebra el primer Festival Mundial d'art i 
cultura negra, a Dakar, Àfrica. 

6 Divendres 
Gaspar 
Joan de Ribera de València 

Epifania 
Is 60, 1-6 

Ef 3, 2 -3a.5-6 
Mt2, 1-12 

1846; Els guaranís són declarats ciutadans 
paraguaians per decret de Carlos Antonio 
López. 

1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca, 
màrtir deis pobres d'Esquipulas. Desapa
reguda. 

1986: Julio Gonzàlez, bisbe de El Puno, Perú, mort 
en un accident sospitós, després d'haver estat 
amenaçat de mort. 

% 
' Dissabte 

Ramon de Penyafort 1 Jn 3, 22 - 4, 6 
Jn 4, 12-17.23-25 

1981: Sebastiàn Mearin, líder rural a Parà, Brasil. 
assassinat per «grileiros». 

1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians 
revolucionaris assassinats per la contra-
revolució a Nicaragua. 

10 

40 

Baptisme del Senyor 
IS 42, 1-4.6-7 
Ac 10,34-38 

Uc3, 15-16 
1454: El papa Nicolau autoritzà el rei de Portugal a 

esclavitzar qualsevol nació del món africà, 
sempre que s'administrés el baptisme. 

1850: És penjat Juan, un dels líders de la Revolución 
del Quemado, Espirito Santo, Brasil. 

1912: Fundació del Congrés Nacional Africà. 
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena atxí, camperol, 

catequista delegat de la Paraula, assassinat a 
Rabínal, Baja Verapaz, Guatemala. 
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Monòleg d'Ocosingo a San Cristóbal 

Eva Bodenstendt, 
San Cristóbal de las 
Casas, 12 de gener de 
1994. 

(La Jornada, Mèxic, 
13 de febrer de 1994, 
pàg.7) 

Crònica d'un monò
leg en la ruta d'Oco
singo a San Cristóbal. 

Una combi col·lec
tiva, teatre de sords. 

«Ets de la premsa! 
Vols que parli? Vols que 
t'expliqui el què? Doncs 
escolta, que et diré què 
significa ser indi, t'expli
caré la vida d'un indíge
na». Sis passatgers 
emmudeixen, es men
gen les últimes parau
les davant el crit ame
naçant d'un home. 

A la combi que a pe
nes deixa enrere un 
Ocosingo angoixat per 
anar a un San Cristóbal 
habitat d'espera, no 
s'escoltarà sinó la veu 
d'Elías. 

Ja abans de sortir, el 
seu estat d'ànim s'im
posa quan desesperat 

tusta la caixa musical 
on un Chaplin es mou 
al ritme de les notes. 
«L'hi porto de regal al 
meu fill Homero», anun
cia, i els ulls es giren 
cap a una altra banda; 
evitaran tota la traves
sia creuar-se amb els 
de l'indi Elías. 

«Ets de la premsa!» 
torna a cridar clavant les 
paraules en l'esperança 
de comunicar-se i el 
conductor li recorda que 
l'ha admès amb el com
promís que es compor
ti. Elías calla i pren un 
glop generós de la seva 
cervesa. Guarda la 
caixeta musical i espe
ra que Ocosingo es per
di darrere els revolts per 
girar el seu rostre cap al 
seient de darrere. 

El seu alè deixa im
mòbil un home d'una 
quarantena que al cos
tat tem una inoportuna 
trobada. Elías mira un 
moment el perfil simula-
dament inexpressiu i 
expressa paraules i re
cords. 

«Els avis foren 
acasillados de Jorge de 
la Vega Domínguez. 
També la resta de la 
familia. Tots treballà
vem la seva terra. La 
meva tia no sabia tre
ballar i li van posar els 
dits a la cassola de cou
re el blat de moro. En
cara viu i encara els té 
cremats. Jo, com a fill, 
vaig anar entenent les 
coses. Els diumenges 
portava els galls d'indi 
a vendre al mercat de 
San Cristóbal. Aquí so
bre, al cap els carrega
va, jo era baixet», les 
seves mans mostren 
l'estatura de llavors i es 
posen sobre les espat
lles del veí. 

No hi ha cap reac
ció, no s'allunya, cap 
nervi del seu coll, cap 
expressió s'atreveix a 
mostrar disgust. El si
lenci dels passatgers és 
un teatre de sords. 

«Llavors l'àvia com
prà terra, i la meitat de 
la collita era per al pa
tró. Les gallines tampoc 

valien. Els ranxers no 
volien pagar cinc pesos 
per una gallina, sinó 
quatre. Jo no els les 
donava. Sempre volen 
pagar menys per tot, 
amb terra i gallines vam 
seguir essent espoliats. 
El que produïa l'indi ho 
acaparava el ranxer i 
l'indi no podia dir res 
perquè el pegaven. 

«Aleshores -emfa
sitzà- era el 1970 i jo 
era nen. Ahir vaig com
plir els 37 i ja he viscut el 
que és la marginació». 

Elías beu cervesa 
festejant el seu aniver
sari. Invita. «Jo estic 
d'acord amb la rebel.lia 
dels zapatistes!», crida, 
i els silenci de la combi 
es trenca per tensió i 
parlen els ales i dema
nen clemència. Davant, 
pertot, el primer esca
mot de militars. 

«Sí, escolteu-ho bé, 
tots, estic d'acord amb 
ells -diu Elías-, la cau
sa és justa, demanem 
justícia. No demanem 
sinó justícia, i si sóc xer-



raire que em matin. L'in
di es manifesta sempre 
callat i ara s'ha desper
tat en armes». 

El puny d'Elías s'es-
trella contra el sostre de 
la combi i les espatlles 
dels passatgers s'enfon
sen, els caps encongits. 

«Hem despertat en 
armes però no és una 
guerra, és una manifes
tació perquè ens res
pectin. Saps? Aquí a 
Chiapas tenim la intel·li
gència que ens arrabas
saren. No, Chiapas no 
tenia res, solament la 
intel·ligència que hem 
de recobrar. Perquè la 
nostra intel·ligència ens 
la colpejaren, ens col
pejaren tant el cap, amb 
ferros i pals, amb mar
ginació, amb ignoràn
cia, amb fuets, que 
mentre ens pegaven -
es pega el front- ens 
deixaren com els bur
ros, com bolo (ebri) que 
estic des que Colón va 
arribar el 1492». 

La història de Mèxic 
recorre els llavis d'Elías 
amb tristesa i precisió. 

«Cabrons, cabró 
Absalón i Patrocinio?», 
el seu puny torna a re
moure la pacífica tensió 
i després s'obre i les 
mans s'estenen i els dits 
semblen voler acariciar 

la terra que passa de 
llarg mentre la tarda es 
passeja per les munta
nyes. 

La camioneta s'atu
ra i els militars obren les 
portes. Només cal que 
baixin alguns. Fora, 
Elías alça els braços i 
les mans i els soldats li 
recorren el cos. És 
l'únic indi i totes les mi
rades recauen en ell. 
De la seva bossa treuen 
un parell de sandàlies, 
la caixeta musical de 
Chaplin, una ràdio i una 
llauna de cervesa que 
no li tornen. Totes les 
mirades sobre Elías. 
Totes les mirades entre
creuades i els somriu
res apagats. 

La premsa, dins de 
l'automòbil, espera. 
També espera la resta. 
Els altres, tornen a pu
jar. Elías també. 

Ara es posa sobre 
els genolls i el seu cos 
es vincla enrere. El seu 
rostre està molt a prop, 
el serrell llis es gronxa 
sobre un ample front 
que torna a pegar amb 
la mà oberta mentre 
que amb l'altra deforma 
la llauna semibuida i 
càlida de cervesa. 

Les dents blanques 
i senceres es mostren 
en un primer somriure. 

«Ens ha sortit la 
rebel·lia del cor, de la 
consciència. Aquesta 
és la revolta dels indí
genes, de la pobresa. 
Jo ja no tinc por dels 
ranxers ni dels murris; 
no tinc terra, no tinc res. 
Valc 15 pesos perquè 
sóc peó de paleta i faig 
les cases dels altres. 
Què puc comprar amb 
15 pesos als meus fills i 
a la meva dona?» 

Acaba de beure el lí
quid ja calent i les se
ves paraules es tornen 
a esmunyir, es tornen a 
escapar d'uns ment ci-
catritzada de tant callar. 

«Quan ens respec
taran? Cal que ens re
voltem amb armes? 
Ens cal plorar de fam? 
Quan ens respectaran? 
L'Exèrcit va saquejar les 
cases; quan arribaren 
ens varen dir que ens 
poséssim sota el llit i 
s'emportaren la meva 
germana. Va aparèixer 
a Palenque. Hi havia un 
valent militar que em va 
dir: «I tu, cabró, què 
vols? Tu ets zapatista», 
i em va pegar, em va 
humiliar. Me'n vaig anar 
caminant quatre dies 
d'Ocosingo a San 
Cristóbal, amagat en els 
ranxos, perquè sóc 
mestre i em coneixen. 

Jo parlo tzetzal, tzotzil, 
chol i espanyol; gràcies 
a Déu parlo espanyol i 
he llegit molt; vaig llegir 
La llíada i per això el 
meu fill es diu Homero. 
També llegeixo el 
Tiempo i La Jornada». 

L'ambient ala combi 
puja de temperatura. El 
conductor clava la mira
da en el retrovisor. Uns 
obren les finestretes i 
l'aire fred s'estrella en la 
pell dels que ja volen ar
ribar. 

«I si maten el nostre 
pare Samuel, si el ma
ten -amenaça-, això 
Mèxic no ho aguanta, 
perquè és el pare dels 
indis i brotarem com les 
formigues, picarem com 
les formigues per tot ar
reu, pertot sortirem. Mi
llor que en tinguin cura, 
perquè és el nostre gen
tilhome, que portà la in
dependència i eliminà 
l'esclavitud». 

Un darrer escamot 
miliar abans d'arribar a 
San Cristóbal. La nit ha 
consumit ja tota la llum. 
Els soldats enganxen 
els rostres als vidres i 
ens donen pas lliure. 

• -25-
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£ ; Dilluns i í 7 Dimarts í ï I Dimecres 
V ^ Eulogi de Còrdova, Julià, Hb1, 1-6 L - 1 ^ ^ Gregori de Nissa ' Hb 2,5-12 L - ' l · ' Higini, Martí de Lleó, Hb 2, 14-18 

Basilissa Me 1,14-20 Me 1,21-28 Hortènsia Me 1,29-39 
1959: Neix Rigoberta Menchú a Chimel, 

departament del Quiché, Guatemala. 1 9 7 8 : Pedró Joaquin Chamorro, periodista, lluitador 
per les llibertats públiques contra la dictadura 
somozista, assassinat a Nicaragua. 

1982: Dora Azmitía «Menchy», de 23 anys, mestra 
militant, màrtir de la joventut estudiant catòlica 
a Guatemala. 

Cada setmana de la dècada dels 80, si deixem a part el temps de la segona guerra mundial, han estat detinguts, torturats, 

assassinats, obligats a exiliar-se, o oprimits de les més diverses maneres, per règims repressius, més homes i dones que en 

qualsevol altra època de la història humana. 
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3 12 Dijous 
Benet Biscop, Arcadi Hb 3, 7-14 

Me 1, 40-45 
1525: Pedró Alvarado sotmet els cakchiqueles. 
1840: Neix el primer bisbe negre de Brasil, Dom 

Silverio Pimenta. 
1988: Jürg Weiss, teòleg suís, missioner a El Salva

dor, màrtir. 

} Divendres 
Hilari de Poitiers 
Jorge Fox 

Hb4, 1-5.11 
Me 2, 1-12 

|W, Dissabte 
I r - ^ t T Fufgend, Malaquies, Feliu de Nob Hb 4, 12-16 

Eivind José Berggrav Me 2, 13-17 

1879: Roca inicia la «camparia del Desierto» a la 1988: Miguel Àngel Pavón, director de laComisión 
Patagònia argentina. de Derechos Humanos, i Moisès Landaverde, | ^ l 

Hondures, assassinats. ^ t 

2n diumenge ordinari 
Is 62,1-5 

1 Cor 12,4-11 

1929: Neix Luther King a Atlanta, Geòrgia, EEUU. 
1976: El govern de Bahia, Brasil, anul·la l'exigènciade 

registres policials per als Candomblés. 
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola de 55 anys, 

mare d'11 fills, màrtir de la solidaritat, al Perú. 
1982: La llei constitucional de Canadà inclou els drets 

dels indis. 
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fV^ Dilluns ffjl Dimarts « 3 Dimecres 
L ^ ^ Marcel, Miquees, Honorat Hb 5. 1-10 *^U Antoni Abat Hb6,10-20 XXU Beatriu, Prisca Hb7,1-3.15-17 

MC2, 18-22 MC2.23-28 Me 3. 1-6 
1992: Signatura dels «Acuerdos de Paz» a El Salva- 356: Mort d'Antoni, el sant africà, fundador de la vida 1 535; Fundació de la Ciudad de los Reyes (Lima), 
v. dor. monàstica del cristianisme. 1981: José Eduardo, líder sindical d'Acre, Brasil, 
£ 1981: Sílvia Maribet Arriola, infermera, primera reti- assassinat per un «grileiro». 
2 giosa màrtir al front de combat, acompanyant el 
<o poble salvadorenc. 
E 1988: Jaime Restrepo López, sacerdot, màrtir, Co-

^ ^ ^ <M lòmbia. 
^ 9 | S 1991: Inici de la guerra deí Golf Pèrsic, que durarà42 

*"" dies. 
1994: Terratrèmol a Los Angeles. 

V 

Cada mes, el sistema econòmic mundial afegeix 75.000 milions de dòlars al deute Cada any es destrueix, per sempre, una 

del bilió i mig de dòlars que ja està gravant, de manera intolerable, els pobles del superfície de bosc tropical equivalent a 
tercer món. les tres quartes parts del territori de 

-28- Guyana. 



Dijous ^T(v)Divendres ^7j] Dissabte 
Hb 7,25-8,6 LmP^S Fabià. Sebastià HhRR-1.1 X - r - ' L - 1 Fructuós, Auguri, Ht 

Màrius, Canut 
Enric, obispo de Upsala 

Hb 7, 25 
Me 3, 7-12 

Fabià, Sebastià Hb 8,6-13 MmmrJ^rJ Fructuós, Auguri, Hb 9,2-3.11-14 
Me 3, 13-19 E u l o 9 ' d e Tarragona Me 3, 20-21 

1973: Amilcar Cabrai, poeta i líder de la revolució de 1972: Gerardo Valencià Cano, bisbe de Buenaven-
Cabo Verde i Guinea Bissau, és assassinat per 
la policia portuguesa. 

1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants i 
catequistes, màrtirs a El Salvador. 

1982: Carlos Morales, dominicà, màrtir entre els 
camperols indígenes a Guatemala. 

tura, Colòmbia, profeta de l'alliberament dels É^JI 
pobres. « • • 

<0 

3r diumenge ordinari 
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 

1 Cor 12,12-30 
Vicenç, Agnès 

1565: «Tata» Vasco de Quiroga, bisbede Michoacàn, 
precursor de les reduccions indígenes. 

1982: Matança de camperols a Pueblo Nuevo, 
Colòmbia. 
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Zumbí de Palmarès i els quilombos 

David Raimundo Santos 
Per parlar de Zumbí és 

precís conèixer alguna cosa 
dels quilombos principalment 
del quilombo de Palmarès on 
ell dedicà tota la seva vida a 
la lluita per la Uiberació del 
seu poble negre. 

En els llibres oficials 
d'historia no es diu quasi bé 
res sobre les lluites contra 
l'esclavitud. 

Els amos de les instal·
lacions sucraires dominaven 
els esclaus amb la violència 
més extrema. Per tot Brasil 
hi hagueren quilombos 
durant tot els temps de 
l'esclavitud negra. El 
quilombo va ser el lloc on el 
negre era lliure. Al quilombo 
hi havia un tipus de societat 
diferent de la nostre actual. 
De quilombos n'hi hagueren 
de grans i de petites i tenien 
vincles entre sí. mantenien 
relacions comercials amb 
distins llocs. Els palmarencs 
cultivaven arròs, fesols, 
mandioca, canya, patata i 
llegums i diversos tipus de 
fruites. Alguns palmarencs 
tenien grans coneixements de 
la metalúrgica del ferro, amb 
tècniques portades 
d'Africa.Alguns quilombos 
tingueren gran importància 
com la d'Ambrosi a Minas 
Gerais, que va arrivar a tenir 
més de 1 0 . 0 0 0 habitans. 
Quan fou destruïda, en el seu 

.JQ. mateix lloc en surgí una de 

nova, la de Campo Grande, 
més gran que la d'Ambrosi. 

El quilombo de Palmaies 
resistí cent anys. El seu 
origen es anterior a 1 6 0 0 . 
No se sap l'any exacte. A 
Palmarès hi havia onze 
poblats coneguts. Cada 
poblat tenia un cap recone
gut per la seva força, 
intel·ligència i habilitat. Hi 
havia lleis rigoroses, amb 
pena de mort per al robatori, 
l'adulteri, l'homicidi etc. Allò 
que els unia era el fet de que 
tots lluitaven per a la lliber
tat, contra l'opressió i l'ex
plotació. 

La regió de Palmarès rebé 
aquest nom perquè hi havia 
una gran quantitat de palme
res i bosc tancat ple d'ani
mals perillosos. Hi havia 
serrats i precipicis. Docu
ments d'aquesta època 
testimonien que Palmaies era 
un veritable Estat negie. Els 
atacs i les persecucions eien 
moltes, totes les expedicions 
dels colonitzadors fracasaien 
a Palmarès. Aconseguiren la 
rendició de Ganga Zumba, 
cap de Palmarès, a base de 
falses promeses. 

Zumbí, va ser fet presoner 
quan tot just acabava de 
néixer. Fou entregat a un 
sacerdot, que el feu escolà i 
li ensenyà llatí i portuguès. 
Als 15 anys Zumbí va fugir a 
Palmarès, però va tomar 

algunes vegades a Porto 
Calvo, on visqué, per visitar 
el seu pare. Zumbí essent 
molt jove, fou ja cap d'un 
dels poblats. Per acord amb 
Ganga Zumba al 1 6 7 8 , 
Zumbí passà a ser cap de les 
Forces Armades de 
Palmarès. Per a Zumbí, allò 
important no era viure lliure 
tot sol, sinó alliberar tots els 
negres que encara eren 
esclaus. 

Ganga Zumba, cap del 
quilombo anterior a Zumbí, 
fou traït pels portuguesos, i 
els seus amics. Van enverinar 
a Ganga Zumba i van assassi
nar als seus homes de confi
ança; e ls caps Juan Mulato 
Canfaongo, Amaro i Gaspar 
foren degollats; els altres 
varen ser repartits entre els 
grans propietaris de la regió. 
El governador i fins i tot el 
propi rei de Portugal, van 
enviar missatges a Zumbí, 
oferint-li el perdó, llibertat i 
terra per a ell i la seva 
família si deposava les 
armes. Zumbí no acceptà mai 
cap accord. De 1 6 7 0 a 1 6 8 0 
els portuguesos van fer 2 5 
atacs als quilombos de 
Palmarès. 

Domingo Jorge Vehlo, el 
"bandeirant", cec d'odi, va 
descarregar la seva bogeria, 
degollant dos-cents indis. El 
1 6 9 2 el RAntonio Vieira 
escriu al rei de portugal 



dient-li que no hi havia cap 
possibilitat de negociar amb 
els habitants del quilombos, 
que Túnica possibilitat era 
destruir totalment Palmaies. 
Portugal necessità formar 
l'exèrcit més fort de tota la 
seva història colonial: va 
reunir cinc mil homes i sis 
canons. Hi va haver un gran 
combat. Al 1 6 9 5 , al bosc, 
Zumbí intenta reorganitzar 
l'exèrcit. Fou vist a Penedo 
(Alagoas) capitanejant un 
grup, buscant armes i muni
cions. Hi havia diversos 
grups de negres armats al 
bosc. Un d'ells era manat per 
Antonio Soares, que fou 
capturat pels "bandeirantes" 
de Sao Paulo. Els paulistes 
ataquen i els negres no es 
rendeixen; prefereixen morir. 
El 2 0 de Novembre de 1 6 9 5 
Zumbí mor. El seu cap va ser 
tallat i exposat a la plaça 
pública, a Recife. Alguns 
palmarencs van anar a 
Paraíba, a on juntament amb 
altres negres i indis fundaren 
el quilombo Cumbe, que era 
molt combativa i sobrevisqué 
fins al 1 7 3 1 . Les terresde 
Palmarès foren repartides 
entre els amos de les 
instal·lacions sucreres. 

El 1 9 8 6 , atenent les 
reivindicacions de la comuni
tat negre, les terres on hi va 
haver el quilombo de 
Palmarès (Serra de Barriga) 
foren preses pel Govern 
Federal i s'erigí en el seu lloc 
el memorial de Zumbí, on 
tots els anys es realitzen 
actes públics i celebracions el 
dia 10 de novembre. • 

Salm per a Zumbí 
Comissió de Religiosos/es, seminaristes i sacedots negres 

Zumbí, com Moisès, salvat de les aigües i criat al Palau del Faraó, fou educat per 
sacerdots, però es mantingué atent a la cultura del seu poble i l'assumí 
plenament. Fou tocat per Déu. 

-Nosaltres també tenim sants! 

Zumbí dels Palmarès, senyal de contradicció a la seva època, testimoni de 
fidelitat a la raça i a l'ideal alliberador, en el cdmí de la fe real, que assumí, 
visqué el contrast amb les propostes del món opressor. Però visqué intensa
ment el projecte evangèlic de fraternitat autèntica i solidaria. Ell abraçà tot el 
que fos valuós i ho assumí fins les últimes conseqüències. 

-Nosaltres també tenim sants! 

Palmarès, terra promesa per al Nege, quilombo de la llibertat. Zumbí, el nou 
Moisès, l'animós, l'atrevit guia que conduí el Poble Negre vers la terra del 
compartir total. Criat fora del seu ambient, pecebé allà el sofriment del seu 
poble exclòs. Demanà la força, el coratge, l'etusiasme i la perseverança de 
lluitar pel seu poble, a que se sentí enviat a alliberar La fe en el Déu que lluita 
per als oprimits II féu comprendre el vertader sentit de la fraternitat, rescatant 
els valors culturals i religiosos del seu Poble Negre. 

-Nosaltres també tenim sants! 

Zumbí de la resistèncid i el coratge, guia i uneix les foces del Poble Negre. 
Vençut a traïció per la força, no fou vençut en els ideals, que avui perllonguen la 

seva resistència en nosaltres. 
Des del seu naixement Zumbí és la seva marca: viu en l'experiència singular, és 

l'esperat del seu poble. 
-Nosaltres també tenim sants! 

Zumbí és la bona nova, quelcom nou per al poble oprimit. Només coneixent 
Palmarès i la seva història anem a descobrir el que és la Boba Nova de Jesús 
viscut en l'ideal de llibertat. L'evangeli del "bandeirante" era a més a més 
pervers. La religiositat del Poble Negre està lligoda a l'Evangeli del mateix 
Crist. 

-Nosaltres també tenim sants! 

Penso en Palmarès: la seva experiència comunitària, tota ella carregada de sentit 
evangèlic. Veig a Zumbí, el sant de la Causa Nege. Veig en ell l'acció de 
Déu que vol salvar el seu poble, així com també altes negres sants que 
intenten lliberar el Poble de l'esclavitud. 

•Nosaltres també tenim sants! 

Algunes celebracions de 1995 pels 300 anys de Zumbí 

Romeria Nacional al Quilombo dels Palmarès. 
Diverses trobades de pastoral de religiosos i religioses 

negres (VIII dels franciscans, III de Vida Religiosa 
negra indígena promogut per la CRB...) 

Estrena del film i vídeo "Uniao de Palmarès" produït per 
Verbo Films. 

Llançament del Calendari Afro'95, de l'Editora Vozes, d'acord 
amb els Religiosos/es Negres. 
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Dilluns hlfl Dimarts hlB, Dimecres 
Hb9, 15.24-28 * " » J * r Hb 10, 1-10 L·^tS Ac22, 3-16o Ac 9, 1-22 

Me 3,22-30 Francesc de Sales, Bertran Me 3, 31-35 Conversió de Pau, Elvira Me 16,15-18 
1B35: Els negres malesos organitzen a Salvador la 1524: Surten d'Espanya els «doce apóstoles de Màxi

mes gran revolució urbana de Brasil. co». 
1977: Primer Congrés Indígena de l'Amèrica Cen

tral. 

i 

Les religions al món (dades de 1993). Musulmans: 959.432.000 (902.000.000 el 1990); catòlics 944.578.000 (890.903.000 
el 1990);altres cristians: 889.746.000(838.093.000 el 1990);induïstes: 749.400.000 (710.000.000 el 1990);confucionistes: 
351.300.000 (333.000.000 el 1990); budistes: 341.570.000 (325.000.000 el 1990); jueus: 20.211.000 (19.000.000 el 

-32- 1990); indiferents: 277.100.000 (265.000.000 el 1990). 



Timoteo, Titus, Silas; 
Cister, fundadors 

m Divendres 
Hb 10, 19-25 hm^t^ Àngela de Mèricí Hb 10, 32-39 
Me 4, 21-25 Me 4, 26-34 

1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer 
exiliat d'Amèrica Llatina per defensar l'indi. 

£*;< Dissabte 
Tomàs d'Aquino, Hb 11, 1-2.8-19 
Valeri Me 4, 35-40 

1853: Neix José Martí, a Cuba. 
1979: Obertura de la Conferència de Puebla. ta 

4t diumenge ordinari 
Jr 1,4-5.17-19 

Pere Nolasc 1 Cor 12, 31-13,13 
Manuel Domingo i Sof Lc 4, 21-30 

1974: Matança de camperols bolivians a Alto Valle, 
Bolívia. 

1980: Maria Ercilia Martínez i Ana Coralia Martínez, 
estudiants, socorristes i catequistes, màrtirs a El 
Salvador. 
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£To)Dill(ins 
W ^ ^ - ^ M a r t i n a Hb 11, 32-40 

Me 5, 1-20 
1948: Mor Mahatma Gandhi. 

c 

Dimarts 

Diada de la no-violència i la pau 

JoanBosco Hb12,1-4 
Me 5, 21-43 

0: Matança de 40 quitxés a l'amabaixada 
d'EspanyaaGuatemala: Maria Ramírez, Gaspar 
Viví i Vicente Menchú i companys, màrtirs d'El 
Quiché. 

0> I 

ï Dimecres 
Sever de Ravenna Hb 12, 4-7.11-15 

Me 6, 1-6 
1870: Jonathan Jasper Wright és elegit per a la Cort 

Suprema de l'Estat i és el primer negre que 
aconsegueix un lloc tan alt a la judicatura dels 
EEUU. 

1932: És afusellat al cementiri general de San Salva
dor, Agustín Farabundo Martí, junt amb Alonso 
Luna i Marío Zapata. 

1977: Daniel Esquivel, obrer, membre de l'Equip de 
Pastoral d'immigrants del Paraguai, màrtir a 
l'Argentina. 
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Aquells que diuen que la religió i la Tot és política, 

política no tenen res a veure, no saben però la política no ho és tot. 

què és la religió. Manuel Mounier 

Mahatma Gandhi 

Res no és més polític que dir que la religió 

no té res a veure amb la política. 

Desmond Tutu 



21 Dijous 
Mal 3, 1-4/Hb 2, 14-18 

Presentació del Senyor, Candelera Lc 2, 22-40 
1976: José Tedeschi, sacerdot i obrer, màrtir dels 

immigrants i J villeross, a l'Argentina. Segrestat i 
mort. 

1989: És enderrocat Alfredo Stroessner, dictador del 
Paraguai. 

1991: Expedito Ribeiro de Souza, president del J Sin-
dicato de Trabajadores Rurales=, a Rio Maria, 
Parà, Brasil, assassinat. 

X Divendres 
W Blai Hb13, 1-8 

Anscarí d'Hamburg Me 6, 14-29 
1795: Neix Antonio José de Sucre. 

H Dissabte 
Andreu Corsini, Hb 13, 15-17.20-21 
Gilbert Me 6, 30-34 

1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei 
abolicionista a l'Amèrica Llatina. 

1979: Benjamín Didincué, líder indígena, màrtir per 
la defensa de la terra, a Colòmbia. 

1979: Matança de Cromotex, Lima, Perú. 6 obrers 
morts i desenes de ferits. 

1981: Matança de Chimaltenango, Guatemala. 68 
camperols morts. £ 

5è diumenge ordinari 
Is 6,1-2a.3-8 

1 Cor 15,1-11 
Lc5,1-11 

1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat 
contemplativa de Solentiname, compromesa en 
la transformació de Nicaragua. 

1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical a 
Pancas, Brasil, assassinat per encàrrec dels 
Jfacendeiros=. 
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«^f^Dilluns ^ j Dimarts í ] Dimecres 
I ^ ^ ^ ^ M a r t i n a Hb11.32-40 t ^ L r " Joan Bosco Hb12,1-4 L^ Sever de Ravenna Hb 12,4-7.11-15 

Me 5, 1-20 Me 5, 21-43 Me 6, 1-6 
1948: Mor Mahatma Gandhi. 1980: Matança de 40 quitxés a l'amabaixada 1870: Jonathan JasperWright és elegit per ala Cort 
/ Diada f i e l a no-violència i la oau "1 d'Espanya a Guatemala: Maria Ramírez, Gaspar Suprema de l'Estat i és el primer negre que 
*• — ' Viví i Vicente Menchú i companys, màrtirs d'El aconsegueix un lloc tan alt a la judicatura dels 

Quiché. EEUU. 
1932: És afusellat al cementiri general de San Salva

dor, Agustín Farabundo Martí, junt amb Alonso 
^ ^ Luna i Mario Zapata. 
C F ) £ 1977: Daniel Esquivel, obrer, membre de l'Equip de 

— Pastoral d'immigrants del Paraguai, màrtir a 
l'Argentina. 

0> c 
0» 

Aquells que diuen que la religió i la Tot és política, Res no és més polític que dir que la religió 

política no tenen res a veure, no saben però la política no ho és tot. no té res a veure amb la política, 

què és la religió. Manuel Mounier Desmond Tutu 

_3* Mahatma Gandhi 



ii Dijous 
Mal 3, 1-4/Hb 2. 14-18 

Presentació del Senyor, Candelera Lc 2, 22-40 
1976: José Tedeschi, sacerdot i obrer, màrtir dels 

immigrants i J villeross, a l'Argentina. Segrestat i 
mort. 

1989: És enderrocat Alfredo Stroessner, dictador del 
Paraguai. 

1991: Expedito Ribeiro de Souza, president del J Sin-
dicato de Trabajadores Rurales^, a Rio Maria, 
Parà, Brasil, assassinat. 

X Divendres 
» _ . Blai 

Anscarí d'Hamburg 
1795: Neix Antonio José de Sucre. 

Hb13, 1-8 
Me 6, 14-29 

Dissabte 
Andreu Corsini, Hb 13, 15-17.20-21 
Gilbert Me 6, 30-34 

1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei 
abolicionista a l'Amèrica Llatina. 

1979: Benjamín Didincué, líder indígena, màrtir per 
la defensa de la terra, a Colòmbia. 

1979: Matança de Cromotex, Lima, Perú. 6 obrers 
morts i desenes de ferits. 

1981: Matança de Chimaltenango, Guatemala. 68 
camperols morts. 

5è diumenge ordinari 
Is 6,1-2a.3-8 

1 Cor 15,1-11 
U5,1-11 

1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat 
contemplativa de Solentiname, compromesa en 
la transformació de Nicaragua. 

1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical a 
Pancas, Brasil, assassinat per encàrrec dels 
Jfacendeiross. 
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La Comissió Pastoral de la Terra (CPT) és un organisme annex a la 
Conferència Episcopal Brasilera, per animar la pastoral de l'església en aquells 
llocs i aspectes que fan referència a la problemàtica de la tinença de la terra, els 
drets i els processos d'alliberament de la població camperola. 

Ens plau fer conèixer el text de les "directrius" de la seva últimaAssemblea 
General, perquè evidencien tota una línia teològica i espiritual que mereix ser 
coneguda, recolzada i imitada. 

Per treballar aquest text en grup suggerim les preguntes següents: 
- Aquesta pastoral és una "bona notícia per als pobres"? 
- El problema de la terra és un desafiament pastoral a Amèrica Llatina? 
- Feu una llista de les possibles acusacions que es fan a aquesta església, tant 

des del latifundi com des de la religió conservadora. Opineu davant d'aquestes 
acusacions. 

OBJECTIUS 
l.-Viure en la solidaritat i amb 

creativitat el servei pastoral de les 
nostres esglésies als pobres de la 
terra, perquè la posseeixin en pau i 
amb els seus fruits. 

II.-Promoure i valorar el dret a 
la plena ciutadania dels socialment 
exclosos i el reconeixement del seu 
dret a la diferència. 

111 .-Acol I i r el nou crit d'esperan
ça del poble i celebrar en comuni
tat la fe en el Déu de la Terra i de la 
Vida. 

LÍNIES D'ACCIÓ 

I. Lluita per la terra i a la terra 
1. Cultivar una veritable passió 

per la mare terra i lluitar crea
tivament per la terra i a la terra. 

2. Assumir, juntament amb al
tres organitzacions del camp o de 
la ciutat, la lluita per la terra com a 
resistència, conquesta i permanèn
cia, i col·laborar en una autèntica 
Reforma Agrària, com a procés 

•36-d'una transformació social integral 

que garanteixi la plena ciutadania. 
3. Valorar, incentivar i vincular 

formes alternatives d'organització, 
producció, comercialització, salut, 
educació i transport, en contrapo
sició a la lògica capitalista del lu
cre pel lucre. 

4. Promoure la solidaritat amb 
les famílies dels treballadors i tre
balladores en els conflictes i denun
ciar la violència, donant suport a la 
prevenció, a l'autodefensa i a la 
seguretat de la vida. 

5. Promoure campanyes i acci
ons encaminades al judici i con
demna dels responsables dels crims 
i de la violència en el camp, per tal 
que s'acabi la impunitat. 

6. Assumir i repensar global
ment la lluita per la terra de forma 
creativa i solidària, cooperant en 
l'elaboració de plans de desenvo
lupament alternatius, amb políti
ques públiques adequades, tenint 
sempre en compte les diferents re
alitats i les experiències acumula
des pel moviment, tant a nivell lo
cal com en les grans regions. 

7. Conèixer les legislacions 

agrària i agrícola, exigint al Con
grés Nacional els canvis necessaris 
i proporcionant informació als tre
balladors i treballadores. 

8. Assumir, recolzar i col·la
borar en la lluita per la Causa dels 
exclosos, especialment dels assala-
riats/ades rurals, en relació a tots els 
seus drets socials, a partir de la rea
litat de cada regió. 

9. Donar suport a la demarca
ció i titulació de les terres dels des
cendents dels "quilombos", així 
com també la demarcació i homo
logació de les terres indígenes i de 
les reserves extrativistes. 

10. Participar en les lluites dels 
treballadors i en les seves diferents 
formes d'organització: 

a) Fent acte de presència soli
dària, celebrativa i animadora. 

b) Acompanyant, informant i 
assessorant ens vistes al seu creixe
ment i autonomia, prioritzant algu
nes àrees i tenint present un pro
jecte global. 

c) Buscant aliances amb les en
titats i institucions en el camp i a la 
ciutat, i amb propostes comunes. 



11. Reforçar iniciatives i orga
nitzacions de dones, joves, assala
riats permanents i temporals, segons 
les seves necessitats específiques. 

II.- Formació i informació 
1. a) Promoure una formació 

constant dels treballadors i treba
lladores rurals i agents de base, a 
partir de les situacions concretes i 
de les seves cultures, tot valorant la 
dimensió personal, familiar, comu
nitària i religiosa. 

b) Ampliar el nombre d'agents 
de la CPT en tots els nivells d'actu
ació. 

c) A partir de l'acció dels agents, 
camperols i camperoles, arribar a 
la població que no participa en les 
organitzacions, a través dels mo
ments mobilitzadors. 

2. Sistematitzar i divulgar les 
experiències alternatives de la vida 
dels treballadors i treballadores ru
rals, la seva resistència i lluita per 
la terra i a la terra. 

3. Promoure una assessoria que 
ajudi a la permanència dels treba
lladors i treballadores a la terra, tot 
articulant-se amb altres entitats 
semblants que tenen cura del tre
ball formatiu i d'assessoria. 

4. Promoure un procés perma
nent de formació per als agents de 
la CPT, proporcionant el temps ne
cessari per actualitzar-se i per com
partir. 

5. Recuperar la memòria de la 
lluita per la terra i a la terra i la his
tòria de la CPT en aquest procés. 

6. Elaborar i intercanviar mate
rial amb els treballadors i treballa
dores rurals, en llenguatge popular, 
valorant les seves formes d'expres
sió. 

7. Ocupar espais en els mitjans 
de comunicació de masses. 

III. Fe, ecumenisme i diàleg 
interreligiós 
1. En la lluita per la terra i a la 

terra, aprofundir la nostra fe com a 
font i motivació dels nostres actes, 
desenvolupant la lectura de la Bíblia 
a partir de la vida dels pobres, dia
logant i ampliant les concepcions 
existents sobre les diferents cultu
res, religions i ètnies. 

2. Vivenciar i valorar la fe prò
pia dels pobres de la terra, a partir 
de la mística i de la religió del po
ble, com a força i resistència i trans
formació profètica de la societat. 

3. Buscar la superació de les 
barreres que impedeixen i dificul
ten l'ecumenisme, tot procurant 
convertir-se en una entitat profèti
ca per a la societat i, sobretot, per a 
les esglésies, a partir del problema 
de la terra. 

4. Assumir l'ecumenisme com 
a actitud de vida, dinamitzant la 
col·laboració i comunió entre les 
esglésies cristianes i altres religions, 
perquè siguin un servei als pobres 
de la terra. 

IV. Solidaritat activa entre els 
teballadors i amb els altres 
pobles del sud 
Definir una política solidària de 

relacions internacionals que tingui 
com a base: 

1. La lluita per la terra dels po
bles del sud, principalment entre els 
pobles d'Amèrica Llatina i del Ca
rib i del continent africà, per la su
pervivència i autoafirmació cultu
ral i religiosa. 

2. La posició de la CPT en una 
política comuna, juntament amb les 
entitats i institucions semblants en
front del Mercosur i de la proble
màtica dels "brasiguais", "brasi-
vians" i altres. 

3. La relació fraterna amb les 
comunitats i entitas que donen su
port a les lluites dels treballadors, i 
també per informar i denunciar in
versions opressores del capital in
ternacional. 

4. El reforçament de les relaci
ons entre la CPT i les Pastorals In
dígenes, de defensa dels Drets Hu
mans i altres. 

5. Garantir espais en les assem
blees regionals i nacional per a la 
participació de representants d'al
tres Pobles del Continent. 

6. Celebració de les dates més 
significatives del procés d'allibera
ment de la nostra Amèrica. 

7. La creació d'un espai inter
nacional de divulgació de notícies 
referents a la lluita per la terra i a la 
terra, a Brasil i en els països de la 
nostra Amèrica, i d'esdeveniments 
relatius als Pobles del Sud, per a la 
població brasilera. 

Remarques 
1. En la lluita contra la fam: do

nar suport a iniciatives que tendei
xin a combatre la fam i la misèria, 
fent especial atenció a les que pro
posen canvis estructurals en la so
cietat, com la Reforma Agrària. 

2. En la problemàtica del medi 
ambient: fer atenció a la problemà
tica del medi ambient penquè sigui 
tractat com una qüestió vital de la 
humanitat, oposar-se al desenvolu
pament destructiu que victima les 
poblacions afectades i treballar les 
aliances amb grups ambientals que 
defensen la reforma agrària i l'agri
cultura socialment apropiada. 
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/ Dilluns *7 Dimarts i ; Dimecres 
V » - ' Pau Miki, Dorotea Gn1,l-19 L- Ricard Gn1,20-2,4a ^»- 'Jeron i Emilià, Gn 2,4D-9.15-17 

Me 6,53-56 Me 7,1 -13 Joan de Mata Me 7,14-23 
1992: Mor Sergi Méndez Arceo, bisbe deCuernavaca, 1974: Independència de Granada. Festa nacional. 1712: Rebelió dels esclaus a Nova York, EEUU. 

J Patriarca de la Solidaridads, a Mèxic. 1990. Raynal Sàenz, sacerdot de Perú, assassinat. 

Els deu punts de reivindicació deChiapas: Chiapas ha despertat la consciència na- A tota l'Amèrica Llatina ja hi hala inquie-
terra, treball, habitacle, salut, educació, cional, al govern, als ciutadans, als partits tud d'unir-se.) Primer Congreso Indígena 
democràcia, justícia, llibertat, sobirania i polítics, als seus candidats. Mexicano^, a San Cristóbal de Las Ca-

_»o_ pau. Carlos Fuentes. sas, octubre de 1974. 



$ 
Dijous 

Miguel Febres Cordero Gn 2,18-25 
Me 7, 24-30 

novel lista afro-americà 1944: Naixement del poeta 
Alice Walker. 

1977: Agustín Goibunj, metge del Paraguai, assassinat. 
1985: Felipe Ballam Tomàs, missioner, màrtir, Guate

mala. 

íï'g) Divendres 
L - ^ ^ 7 Escolàstica Gn 3, 1-8 

Me 7, 31-37 
1986: Alberto Koenigsknecht, bisbe de Juli, Perú, 

mort en accident sospitós, després d'haver 
estat amenaçat de mort a causa de la seva 
opció pels pobres. 

Dissabte 
Lurdes Gn 3, 9-24 

Me 8, 1-10 
1990: Després de 27 anys de presó, és alliberat 

Nelson Mandela, exponent màxim de la 
resistència negra internacional contra 
l'Apartheid. 

( Diada mundial del malalt. ) 

& 

6è diumenge ordinari 
Jr17, 5-8 

1 Cor 15, 12.16-20 
Eulàlia de Barcelona Lc 6,17.20-26 

1541: Pedró de Valdivia funda Santiago de Xile. 
1542: Orellana arriba a l'Amazones. 
1545: Arriben els conquistadors a les mines de plata 

de Potosí, on moriran 8 milions d'indis. 
1809: Naixement d'Abraham Lincoln. 
1817: San Martín enderroca les forces realistes a 

Chacabuco. 
1818: Independència de Xile. 
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m Dilluns 
Benigne Gn4, 1-15.25 

Mc 8, 11-13 
1982(t): Santiago Miller, religiós nord-americà, màrtir 

de l'Església indígena guatemalenca. 

Wò Dimarts 
Valentí, Ciril, Metodi 

Gn6, 5-8; 7, 1-5.10 
Mc 8, 14-21 

Diada de l'amistat 

Dimecres 
Claudi de la Colombière Gn 8,6-13.20-22 

Mc 8, 22-26 
1600: José de Acosta, missioner, historiador i defen

sor de la cultura indígena, màrtir. Perú. 
1966: Camilo Torres, sacerdot, màrtir de les lluites per 

l'alliberament del seu poble, Colòmbia. 
1976: Francisco Soares, rector, màrtir del poble 

argentí. 
1981: Juan Alonso Hernàndez, sacerdot màrtir del 

poble de Guatemala. 

& 

•40-

Un cristià és una persona lliure davant de totes les coses i no està subjecte a ningú; un cristià és servidor de Iotes les coses i està 

subjecte a tothom. Un cristià ho haurà de fer tot sense esperar compensació, solament per cooperar amb Déu. No sols cada 

cristià, sinó també l'Església sencera, té la tasca de penedir-se diàriament. 
Lutero. 



L ^ . yQnèsim Onèsim Gn 9, 1-13 
Me 8, 27-33 

1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mor 
a mans de l'exèrcit, màrtir del Paraguai. 

m Divendres 
Fundadors servites Gn 11, 1-9 

Me 8, 34-39 
1988: Obertura oficial de la Campnya de la Fraternitat 

brasilera, la qual, per primera vegada, fa seu el 
tema del Pueblo Negro. Una victòria dels 
negres. 

l i ; Dissabte 
l· ^ Simeó de Jerusalem Hb 11,. 1 -7 

Bernardeta Soubirous Me 9, 1-12 
1519: Hernén Cortés surt de Cuba per a la conquesta 

de Mèxic. 
1546: Mor Martín Lutero a Alemanya. 

£ 

7è diumenge ordinari 
1 Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23 

1 Cor 15, 45-49 

1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic, 
protector de la cultura d'aquells pobles, màrtir. 

1990: Els estudiants prenen la Universitat de l'Estat de 
Tennesee, tradicionalment afro-americana, per 
exigir igualtat econòmica. 
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Deu paraules clau sobre Haití 
Anfonio Calvo, Espanya 

i Ronie Zamor, Haití 

-42-

Hailí. Un dels països més em
pobrits de la terra. Va aconseguir la 
independència el 1804 i, des de lla
vors i fins el 1990, mai va tenir un 
president elegit democràticament a 
les urnes. Aristide és el primer Els 
seus habitants, una mica menys de 
7 milions, disposen de 28 US$ al 
mes de renda mitjana. A Haití més 
del 85% de la població viu en la po
bresa absoluta. El 1992 el PIB va 
baixar un 10%. Des del cop d'estat 
de (a dos anys han mort assassinats 
prop de 4.000 desplaçats. Lembar-
gament està provocant la mort per 
desnutrició de 1.000 nens al mes i 
hi ha malalties de tot tipus en una 
població debilitada. 

Lavalàs. La gran majoria po
bre d'aquest país va aconseguir 
ogranitzar-se al marge dels partits 
en un moviment anomenat lavalàs, 
"l'allau". Més del 60% de la pobla
ció no sap llegir, però sap el que vol. 
Les majories pobres d'Haití, a la pri
mera ocasió que varen tenir d'exer
cir la seva decisió i amb el vot ori
entar el país cap a la justícia social, 
s'aglutinaren entorn del símbol del 
Gall, que representava Aristide, i 
l'ajudaren a pujar a la presidència. 

Països amics d'Haití. Grup 
de països al qual pertanyen els Es
tats Units, França, Canadà i 
Veneçuela. En algunes ocasions han 
demostrat que amb amics així no fan 
(alta enemics. Estats Units, per 
exemple, ha repatriat la major part 
dels fugitius haitians per conside
rar-los refugiats econòmics i no po
lítics. El blocatge que varen fer des
prés del cop de 1991 tenia més fo
rats que un colador. Només després 
de la resolució 841 del Consell de 
Seguretat de l'ONU (16.06.93), per 
la qual s'aplicaven sancions econò-

• miques en forma de blocatge comer-

cial i sobre els comptes dels 
colpistes a l'exterior, R.Cedras ac
ceptava negociacions per restablir 
l'ordre constitucional i uns dies des
prés es firmaven els acords de l'Illa 
del Governador. 

Aquests acords contenen clàu
sules inacceptables com: l'amnistia 
total i el previsible control que exer
ciran els Estats Units, sota l'abric de 
l'ONU, encarregant-se de profes-
sionalitzar l'exèrcit i de crear una 
policia civil. Aristide es va resistir a 
firmar aquests acords fins a l'últim 
moment, malgrat les enormes pres
sions internacionals. 

Aristide, Jean Bertrand. Pre
sident elegit pel 67% dels votants 
el 1990, fou destituït per un cop 
d'Estat el 30 de setembre de 1991. 
És un home que aconseguí esperan
çar la gran majoria pobra d'aquest 
país, que aconseguí unir-se en un 
gran moviment i que, en no comp
tar amb el suport de la minoria rica 
ni de l'exèrcit ni del capital interna
cional, representat políticament pels 
Estats Units i França, va durar en el 
poder només vuit mesos, durant els 
quals fins i tot la Casa Blanca reco
neix que va disminuir la corrupció. 
És un home que després de sofrir 
cinc atemptats encara creu en la no-
violència i del qual els Estats Units 
desconlien, perquè defensa una de
mocràcia participativa i té un dis
curs antiimperialista. 

Cedras, Raoul. Encapçalà el 
cop d'Estat contra el legítim govern 
d'Aristide. És el general de l'exèrcit, 
de la quadrilla de Duvalier. Només 
és la tapadora d'extremistes com el 
coronel M.François, que volen "cor
regir" el veredicte de les urnes, en
cara que per això hagin d'eliminar 
qualsevol que s'oposi als seus pro
pòsits. Després dels acords de l'Illa 

del Governador i una vegada que el 
nou primer ministre, l'empresari 
Robert Malval, jurà el nou gabinet 
civil, les sancions foren aixecades i 
els militars pogueren abastir-se de 
nou de combustible i retirar fons 
dels comptes dels Estats Units. De 
seguida començà el boicot de 
l'acord. Molts funcionaris mai acon
seguiren prendre possessió dels 
seus càrrecs. L'alcalde de Port-
Prince, el popular Evans Paul s'es
capà de morir a pedregades quan un 
enfurit grup de paramilitars l'espe
rava davant de les seves oficines. El 
nou director del canal de TV estatal 
no aconseguí entrar al seu despatx. 
I el ministre de Justícia, Guy Malary, 
fou assassinat en ple dia el 13 d'oc
tubre. Aquest conegut jurista, advo
cat d'importants empreses i de l'am
baixada dels EUA, era un home clau, 
perquè la policia havia de passar 
sota la seva responsabilitat. 

CIA. S'ha comprovat que en
tre l'any 1980 i fins el 1991, la CIA 
ha estat pagant militars de la cúpu
la de l'exèrcit d'Haití per informació 
política i de contraban. Pocs dies 
abans de la data fixada per la torna
da d'Aristide a Haití, el 30 d'octubre 
de 1993, destapà un innforme se
cret al Senat, que era la institució 
que havia d'aprovar els fons d'aju
da a favor d'Aristide. Linforme deia 
que Aristide era un desequilibrat i 
un cruel instigador d'assassinats 
mitjançant primitius mètodes afri
cans. El rebombori fou tan gran que 
la Casa Blanca s'afanyà a reconèi
xer públicament que l'Aristide que 
ells coneixen no té res a veure amb 
el descrit a l'informe. 

Fraph. Front per al Progrés 
d'Haití. És el braç polític de l'exèrcit 
i de la policia; volen fer el cop insti
tucional i posar el seu candidat, 

EmileJonabaint, titular del l ibunal 
Constitucional. Estan disposats a 
sacrificar R.Cedras, com varen fer 
el 1986 amb Duvalier, per aconse
guir credibilitat internacional. 

Cinisme. El que tenen els 
colpistes d'Haití. Acusats de més de 
quatre mil assassinats després del 
cop militar, l'alt comandament de 
l'exèrcit afirmà en un comunicat que 
no hi havia perill per als parlamen
taris, l'exèrict garantiria la seguretat 
en tot el país, "tal com ho havia fet 
en el passat". Quan s'aixecaren les 
sancions, començà una fustigació 
sistemàtica a tot el que representa
va el retorn a la democràcia. El dia 
15 d'octubre el general Cedras de
clarà que no hi havia les condici
ons per la seva renúncia, encara que 
això estava previst per 15 dies abans 
del retorn d'Aristide. No podia re
nunciar perquè el parlament no ha
via decretat una amnistia total. El 
parlament mai es va poder reunir 
perquè els militars boicotejaven les 
sessions. Mentrestant, el mateix 
Pentàgon que havia organitzat la 
"Tempesta del Desert" ordenà que 
es retiressin els dos-cents soldats 
enviats per l'entrenament de la po
licia davant de l'actitud hostil dels 
colpistes. 

Hipocresia. El que tenim en 
abundància els països que ens ama
guem sota les sigles de l'ONU. La 
utilització de diferents vares de me
sura i d'esforços tan diferents, se
gons que es tracti de defensar els 
interessos dels poderosos o dels 
pobres de la terra, han buidat de 
contingut organitzacions que podri
en ser utilitzades per fer un món 
millor, on tots poguéssim viuie dig
nament. Haití és una petita acidesa 
en l'enorme procés digestiu del ge
gant. A aquests pobles sense res a 



Entrevista a Móns. Romelus 
Jean-Claude Noyé 

oferir, analfabets, famolencs, asse
degats i amb malalties, només els 
resta no ser, desaparèixer. No obs
tant això, aquest poble tan destros
sat, tan massacrat pels bandits de 
torn, ha estat capaç de construir amb 
la seva pretesa ignorància, des de 
la seva misèria i a pesar de ser ai
xafats sota les horribles botes de 
militars i mercaders sense escrú
pols, l'enorme utopia de creure en 
el futur, construint-lo en el present 
del moviment Lavalàs. Sense inten
tar viure la fraternitat, la democrà
cia és un globus, i la humanitat... ja 
ho estem veient. Estimar l'altre és 
dir-li: "Mentre jo visqui, tu no mo
riràs". Doncs això: si Haití mor és 
perquè el deixem morir; amb bona 
lògica, perquè el matem. 

Esperança. El 1804 s'acabà 
('esclavitud oficialment, però efs hai
tians continuem essent explotats. 
Amb les eleccions de 1990 vàrem 
tenir una experiència de llibertat amb 
un company, sacerdot i fill dels po
bres. Vam aprendre que les nostres 
misèries no ens impedeixen ser ho
mes amb dignitat. Començàrem a 
somniar d'una altra manera, a tenir 
il·lusions. Amb Aristide la genero
sitat es va fer vivència en els pobres. 
Amb el cop d'estat la minoria rica 
vol sufocar la nostra esperança. 
Però, és que un núvol pot tapar la 
llum del sol? Ara més que mai vo
lem viure lliures, poder somniar, 
seguir lluitant per construir frater
nitat. Derrocar Aristide és solament 
"tallar l'arbre, però rebrotarà, perquè 
les seves arrels són profundes, 
nombroses i no poden morir". La 
sang de les víctimes dels militars 
germinarà en el futur en milers d'ho
mes i dones com Aristide, perquè 
el Regne es vagi apropant. L'espe
rança és l'únic que ens queda. Però 
és l'arma que fa por als militars i als 
imperialistes. Seguim esperant ac
tivament. La victòria final és dels 
pobres. 

Única veu clara contra els 
dictadors, Willy Romelus, 
bisbe de Jeremie, Haití, 63 
anys, és una de les figures 
més importants de la 
resistència a la dictadura 
militar a Haití, oficialment 
presentat com a candidat al 
premi Nobel de la pau. 
Conegut pel seu compromís a 
favor dels drets humans, 
després del cop contra 
Aristide, ha estat objecte de 
fustigació i de diversos 
atemptats. 

• Quina és avui l'esperan
ça d'Haití? 

- No es veuen signes de 
canvi que vinguin del poder. 
Humanament parlant no es 
veu una sortida per al futur 
pròxim. 

- Què fa l'Església 
d'Haití? 

- Després del cop d'Estat, 
l'Església jeràrquica, el bisbat 
i la nunciatura no han emprès 
cap acció seriosa per 
solucionar la crisi econòmica. 
No obstant això, hi ha veus 
d'oposició, com el Comitè 
Haitià de Religiosos i la 
Comissió episcopal Justícia i 
Pau. La majoria dels 
sacerdots estan amb el poble. 

- La passivitat dels bisbes 
respon al judici que els mereix 
la persona d'Aristide? 

- Sí, aquí hi ha el 
problema. Ells adoptaren un 
llenguatge més moderat 
després de la seva candidatu
ra a les eleccions presidenci
als. Però jo subratllo 
fortament que els set mesos 
durant els quals Aristide 
exercí el poder han estat 

positius. Els partidaris del cop 
diuen el contrari: és fals; allò 
fou com un oasi, no va haver-
hi morts, la corrupció fou 
combatuda, els diners 
començaren a entrar a les 
arques de l'Estat. 

- L'Església és persegui
da? 

- Sí. És difícil celebrar les 
cerimònies religioses, 
qualificades com a manifesta
cions polítiques. El dia de les 
ordenacions sacerdotals, el 
gener de 1993, els militars 
van venir a atacar la gent. 
Alguns dels nostres semina
ristes foren arrestats. En 
general, els camperols, els 
joves i les organitzacions de 
solidaritat són els seu blanc. 

- El pare Aristide, pot 
realment salvar el país, 
donada la difícil situació 
econòmica que travessa? 

- Ell no és un polític, però 
el seu balanç és positiu. Si 
està ben assessorat, per què 
no? Sé que hi ha haitians 
capaços. El poble, en tot cas, 
veu en ell al seu líder. Ell no 
té interessos personals: ni 
diners ni poder. Es mou pels 
seus ideals. 

- / el silenci del Papa? 
- Sens dubte, està 

motivat pel Dret canònic, que 
impedeix a un sacerdot a 
sometre's al sufragi popular. 
Això no obstant, una excepció 
a favor d'Aristide està 
plenament justificada. Penso 
que també el Sant Pare té 
informacions parcials, fins i tot 
falsejades, trameses pels 
bisbes i la nunciatura. 

- Què hi ha precisament 
sobre la divisió de l'Església 
haitiana? 

- Si tothom anés en la 
mateixa direcció, el problema 
se solucionaria. En realitat, la 
unitat és difícil. S'aconseguirà 
si els que han pres el mal 
camí retornen al bo... De fet, 
estic molt sol com a bisbe. 

- / la vostra possible 
candidatura al premi Nobel? 

- Si això pogués ajudar el 
país, a allò que crec, és 
l'essencial. Si no, m'és 
indiferent. 

- Vós esteu amenaçat? 
• Sí, però això no 

m'impedeix de parlar. M'han 
tallat el telèfon amb el pretext 
que està avariat. En realitat 
és per impedir les comunica
cions amb l'exterior. Però jo 
encara parlo. 

- Quina és, segons vós, 
la solució de futur? 

- El retorn d'Aristide. El 
poble espera. És l'única 
solució per a la democràcia i 
el seu futur. Però no serà 
fàcil: els militars ho controlen 
tot i tenen molts diners. I 
s'imposen brutalment, no 
dubten a matar. Però, malgrat 
això, són sensibles a les 
campanyes de premsa. Si sóc 
viu, és sens dubte gràcies a 
això. -43-



Dilluns 
Eleuten S i r 1 , 1-10 
Rasmus Jensen Me 9, 13-28 

1524: J El dia 1 -Ganel (ueron destruidos los quichés 
por los hombres de Castilla=, ho testimonia el 
Memorial de Sololà. 

1974: Domingo Laín, sacerdot màrtir de la lluita per 
l'alliberament, Colòmbia. 

1974: Mor el poeta brasiler negre Solano Trinidad. 
1978: El decret 1142 dóna l'ordre, a Colòmbia, de 

tenir en compte la llengua materna i la cultura 
dels indis. 

Dimarts 
Pere Damià Sir 2, 1-13 

Festa de la Misteriosa Llum a Manresa Me 9, 29-36 

1934: Augusto C. Sandino, l íder popular, és 
assassinat per Somoza, a Nicaragua. 

1965: Es assassinat Malcom X, líder llibertador afroa-
mericà, als EEUU. 

-D 
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Dimecres 
Càtedra de Pere I Pe 5, 1-4 

M t 1 6 , 13-19 
1910: Intervenció dels J marines= a Nicaragua. 
1979: Independència de Santa Lucia. Festa nacional. 
1990: Camperols màrtirs d'Iquicha, Perú. 

Si la nostra arxidiòcesi s'ha covertit en una diòcesi conflictiva, no ho dubtin: és pel seu desig de fidelitat a aquesta nova 
evangelització que des del Concili Vaticà II i en les reunions de bisbes llatinoamericans està exigint que ha de ser una 
evangelització molt compromesa, sense pors. Oscar Romero, 11.3.1979. 



Dijous 
Policarp sir5, 1-10 
Zlegenbalg fj\c $t 40-49 

1535: Fra Tomàs de Berlanga arriba a Galàpagos. 
1970: Independència de Guiana. Festa nacional. 

Divendres -Dissabte 
Modest Sir6, 5-17 ^ — - * ^ Cesari Sir 17, 1-13 

Me 10, 1-12 Isabel Fedde Me 10, 13-16 
1821: Pla d'Iguala. Proclama d'Indepèndencia de 1778: Neix José de San Martín. 

Mèxic. 1980: Cop militar a Surinam. 
1920: Nancy Astor, primera dona elegida parla- 1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de la lluita 

mentària, fa el seu primer discurs, a Londres. dels sindicalistes xilens. 
1987: El líder indígena Cainconé de la comunitat 

Pílagà, de Formosa, Argentina, mor assassinat 
per latifundistes. 

8e diumenge ordinari 
Sir 27, 5-8 

1 Cor 15, 54-58 

1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua, 
màrtir en la defensa dels indígenes. 

1885: Las potències europees es reparteixen entre 
elles el continent africà, a Berlín. 

1965: Jimmie Lee Jackson, negre, activista dels drets 
civils, mor a cops de la policia. 
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71: Dilluns 
Sir 17, 20-28 

Gabriel de la Dolorosa Me 10, 17-27 
1844: La República Dominicana s'independitza d'Haití. 

Festa nacional. 
1989: El J caracazo=, l'esclat social amb 5.000 morts. 

Jï\(Dimarts 
Romà, Osvald Sir35, 1-15 

Me 10, 28-31 
1924: Desembarcament de J marines= a Hondures i 

ocupació de Tegucigalpa. 
1989: Teresita fíamírez, religiosa de la Companyia 

de Maria, assassinada a Cristales, Colòmbia. 
1989: Miguel Àngel Benítez, sacerdot, és assassinat 

a Colòmbia. 

V Dimecres 
Dimecres de cendra 

Rossend, Aubí j | 2, 12-18 
Jorge Herbert 2 Cor 5, 20 - 6, 2 

Mt6, 1-6.16-18 
1739: A Jamaica se signa un tractat de pau de quinze 

punts, entre Jcimarrons= i blancs. 
1959: Naixement de la CLAR, Confederación Latinoa-

merícana de Religiosos. 

*•** 

El març de 1993, els ministres d'agricultura de la Comunitat Europea (inclosos els d'Espanya i Portugal) decidiren d'imposar 

a Llatinoamèrica una quota d'exportació de plàtan de 2 milions de tones per any, amb un aranzel del 20%, i castigar cada tona 

excedent amb un extravagant impost del 170%. Aquesta mesura carrega els països llatinoamericans productors de plàtan amb 

i i una pèrdua anual de prop de mil milions de dòlars. 



íl Dijous 
Simplici 
Juan i Carlos Wesley 

. < Divendres 
Dt 30, 15-20 ^ ^ Is 58, 1-9a 
Lc 9,22-25 Medir, Celoni Mt 9, 14-15 

1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà, 
màrtir de la solidaritat amb el poble de Guate
mala. 

1982: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula 
i Jutge de Districte, màrtir de la revolució 
nicaragüenca. 

Dissabte 
Casimir 

Is 58, 9b-14 
Lc 5, 27-32 

1962: Els EEUU comencen a operar un reactor nu
clear a l'Antàrtida. 

1990: Nahaman Carmona, nen del carrer, mort a cops 
per la policia, a Guatemala. 

1992: Cop d'Estat frustrat a Veneçuela. 

1 r diumenge de Quaresma 
Dt 26, 4-10 

Rm 10, 8-13 
frica. Mare de Déu Lc4,1-13 
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25 de novembre 
dia contra la violència a la Dona 

L'elecció del dia 25 
de novembre com a 
data internacional de la 
lluita contra la violència 
contra la dona fou un 
acord que varen prendre 
les dones que es reuniren 
per al I Encontre 
Feminista Llatinoamericà 
i del Carib que es dugué 
a terme a Bogotà, el 
1981, acceptant així la 
sol·licitud de la 
delegació de la 
República Dominicana 
que proposava que 
d'aquesta manera es 
retés homenatge a les 
germanes Mirabal: 
Minerva, Pàtria i Maria 
Teresa. 

Elles són un exemple 
vivent del tipus de dona 
compromesa amb les 
lluites del seu poble. 
Varen caure per la 
violència del règim de 
Trujillo, que durant 30 
anys ha mantingut el 
poble dominicà en el 
retard, la ignorància i el 
caos. El 1960, el poble 
dominicà, descontent i 
fart d'una dictadura tan 
llarga, constantment feia 
lluites al carrer contra les 
forces militars repressives 
que sostenien el 
dictador. 

Les germanes Mirabal 
nasqueren a la Secció 
de Ojo de Agua, 
província de Salcedo, 
República Dominicana. 
Les condicions de vida 
que hi havia al país i en 
la zona on vivien, a 

" * " " conseqüència del domini 

dels EUA i el retard de les 
relacions de producció 
determinaren la seva 
sensibilitat davant dels 
aguts problemes socials. 

La participació 
activa de les germanes 
Mirabal en la lluita contra 
Trujillo els valgué la fama 
de revolucionàries. Motiu 
més que suficient perquè 
en una ocasió Trujillo 
manifestés davant d'un 
grup de persones que els 
seus dos únics problemes 
eren les germanes 
Mirabal i l'Església. 

Pàtria Mirabal 
La germana gran, fou 

testimoni de nombroses 
injustícies que es 
cometien al seu país. Es 
casà molt jove amb 
Pedró Gonzàlez Cruz, 
amb qui tingué tres fills. 
Casa seva va servir de 
refugi i punt de 
referència en la 
coordinació i 
organització del 
Moviment 14 de Junio. 
Descobert el moviment, 
els dirigents i la major 
part dels membres són 
empresonats, entre ells el 
seu marit i el seu fill de 12 
anys. Casa seva fou 
arrossada per la fúria 
trujillista i els seus béns 
expropiats. La seva mort 
fou horrenda. 

Minerva Mirabal 
Amb 22 anys i per 

haver rebutjat les 
pretensions amoroses del 
dictador, és detinguda i 

empresonada. En la 
plenitud de la maduresa 
política, Minerva fou 
també una de les 
organitzadores del 
Moviment 1 de Junio. El 
1955 es casa amb 
Manolo Tavarez Justo, 
amb qui té dos fills. 
Minerva, representant de 
les idees polítiques més 
avançades del seu 
temps, constitueix una 
referència històrica per 
als pobles que 
constantment lluiten per 
la llibertat. Va tenir una 
mort cruel. 

Maria Teresa Mirabal 
La més jove de les 

tres. L'ambient 
d'activitats 
revolucionàries i 
antitrujillistes que 
l'envoltava i la seva 
profunda sensibilitat 
social la porten a 
col·laborar activament 
en el moviment 14 de 
Junio. Víctima de la 
repressió, fou 
empresonada diverses 
vegades. Maria Teresa es 
caracteritzà per la 
fermesa i la dignitat en 
els interrogatoris davant 
els homes del Servei 
d""lntel.ligència" Militar, 
SIM. La seva mort 
commocionà tot el país. 

Què ocorregué aquell 
25 de novembre de 1960? 

Pàtria i Minerva 
anaven a visitar els seus 
esposos a la presó, 
acompanyades de 
Maria Teresa. En un lloc 

solitari del camí foren 
interceptades per agents 
del SIM. Conduïdes a un 
canyar pròxim, foren 
objecte de les més cruels 
tortures abans de 
cometre el que s'ha 
considerat el crim més 
horripilant de la història 
dominicana. Cobertes 
de sang, destrossades a 
cops, estrangulades, 
foren posades novament 
en el vehicle amb què 
viatjaven i llançades al 
precipici, amb la finalitat 
de simular un accident. 

L'assassinat de les 
germanes Mirabal produí 
un gran sentiment de 
dolor a tot el país. I va 
servir, a més, per enfortir 
l'esperit patriòtic d'un 
poble desitjós d'establir 
un govern democràtic 
que garantís el respecte 
a la dignitat humana. La 
memòria d'aquestes 
valentes germanes, 
màrtirs, que arriscaren la 
seva vida i la donaren 
efectivament per Causa 
de la Dona, ens omple 
d'esperança i ens dóna 
força per seguir lluitant 
per una societat no 
masclista, igualitària, on 
homes i dones puguem 
viure en fraternitat. 

La celebració del 8 de 
març com a "Dia Interna
cional de la Dona" repre
senta almenys vuit dèca-



8 de març: 
dia internacional de la Dona 

des de lluita per la igual
tat, la justícia, la pau i el 
desenvolupament. 

La història es remunta 
a la Casa del Poble a 
Copenhague (Dinamar
ca), on el 1910 es procla
mà jornada internacional. 
A instàncies de Clara 
Zetkin, membre del Sindi
cat Internacional d'Obre
res de la Confecció, en la 
Segona Conferència Inter
nacional de Dones Socia
listes, s'aprovà una resolu
ció en què es proposava 
que se celebrés cada any 
un Dia de la Dona en ho
nor al moviment a favor 
dels drets de la dona. 

La resolució, aprova
da per més de 100 dele
gats de 17 països, fou el 
resultat de la lluita que fins 
aleshores havien conduït 
diverses generacions de 
dones. Des de llavors 
aquesta data s'ha con
vertit en un dia en què to
tes les dones del món llui
ten pels seus drets. 

Dins d'aquesta lluita 
cal destacar les obreres 
de la indústria tèxtil i de la 
confecció, que el 8 de 
març de 1857 es manifes
taren pels carrers de Nova 
York, exigint el dret al tre
ball i unes condicions la
borables més humanes: 

més de 100 obreres pren
gueren la fàbrica on tre
ballaven per exigir 10 ho
res de treball, en lloc de 
16, a més de protestar pels 
salaris baixos, les condici
ons d'insalubritat i els abu
sos dels patrons. La lluita 
durà 13 setmanes, sota la 
p roc lama: "Estem en 
vaga , per un t rac te 
humà". Com a resposta, 
els patrons decidiren nom
brosos acomiadaments, 
cremaren la fàbrica i les 
obreres dins. 

Un altre fet important 
en aquesta lluita fou el 
1908 a Nova York, on 
20.000 obreres tèxtils (la 

majoria immigrants) s'or
ganitzen en una vaga ge
neral que s 'anomena 
mundialment "el gran ai
xecament" . Suportaren 
fam, fred, cops i presó fins 
a guanyar canvis en les 
seves condicions de tre
ball i, a més, trencaren 
amb la idea que ni les do
nes ni els immigrants teni
en capaci tat d'organit
zar-se. I t ambé foren 
aquestes dones que de
mostraren, per primer cop 
als EUA, l'efectivitat d'una 
vaga general. 

Què hi podem fer? 

Serà important aprofitar 
ambdues jornades per fer consci
ència col·lectiva sobre la Causa 
de la dona i l'actual situació de 
prostració. Són moltes les iniciati
ves que es poden prendre: 

- fer conèixer l'origen d'aques
tes dates; 

- buscar en la història universal 
i en la història del nostre poble la 
presència de la dona, com també 
l'absència, i reflexionar sobre 
aquests fets. Rescatar els noms i les 
biografies de les dones llatinoame
ricanes i del nostre poble que 
considerem més exemplars; 

- detectar situacions conside
rades «normals» pel costum, en 
què descobrim una clara violèn
cia i/o discriminació de la dona; 

- examinar el «model de dona» 
que s'està transmetent en l'edu

cació, en els medis de comunica
ció, en la predicació religiosa, en 
el nostre imaginari social... en el 
nostre lloc concretament; analit
zar-lo críticament; organitzar algun 
debat en el nostre grup o comuni
tat, o obert al públic; 

- fer un elenc de caràcters del 
«perfil de la dona ideal» llatinoa
mericana, la que necessitem avui 
en el nostre Continent i en aquesta 
hora: com podria conjugar la 
dona els seus diversos papers 
d'esposa, mare, mestressa de 
casa, treballadora, professional, 
militant?... O hi ha algun paper 
que se li pugui imposar? 

- donar la paraula expressa
ment a la dona: que un grup de 
dones analitzin ia situació de la 
dona en el propi lloc i presentin 
públicament un informe, una 

anàlisi de les seves causes i 
conclusions, com a punt de 
partida per a un debat; 

- prendre consciència de la 
situació de la dona en les diverses 
Esglésies: igualtat de drets, 
possibilitat de participació, 
capacitat per al sacerdoci, 
predicació, treballs humils... 

- reflexionar i fer reflexionar els 
altres sobre la relació que té la 
Causa de la dona amb els valors 
fonamentals de la pròpia religió i 
de la pròpia societat. 

La Causa de la Dona forma 
part integral de la Causa d'un 
Món Nou, de la Causa de la 
Justícia, de l'Opció pels pobres i, 
per als cristians, de la Causa de 
Jesús, el que ell anomenava el 
Regne de Déu, que constiuïa el 
centre de la seva predicació. -A9-



(i- Dilluns Dimarts 
Oleguer de Barcelona, 
Rosa de Viterbo 

1854: Abolició de l'esclavitud a Equador. 

LV19 , 1-2.11-18 
Mt 25, 31-46 

m* Perpètua i Felicitat Is 55, 10-11 
Mt6, 7-15 

202: Martiri de les santes africanes Perpètua i Felicitat 
=laiques del nord d'°frica). 

1524: J El dia 7-Qat los reyes Ahpop y Ahpop 
Qamahay fueron quemados por Tunatiuh (Pe
dró de Alvarado). Durante la guerra el corazón 
de Tunatiuh no tenia compasión de ias perso-
nas= (Memorial de Sololà. Anals dels 
Cakchiqueles). 

8 Dimecres 
Joan de Déu, Julià Jon3, 1-10 

Lc 11, 29-32 

Diada Internacional de la dona Establerta l'any 
1910. S'elegí aquesta data perquè el 8 de març de 
1857 foren mortes moltes treballadores de la 
confecció a Nova York perquè exigien millores en 
les condicions de treball i dret al vot. j 

1989: Màrtirs de la manifestació popular a Veneçuela. 

Dona! Ets la porta del dimoni. Has conduït a l'error aquella qui 

el mateix dimoni no s'atreví a atacar de front. Per culpa teva 

hagué de morir el fill de Déu. Així, doncs, tàpaf el cap i fes 

- 5 Q - penitència. Tertúlia ( 1 6 0 - 2 3 0 ) 

Entre tots els animals salvatges no n'hi ha cap de tan danyós 

com ho és la dona. Joan Crisòsiom ( 3 4 4 - 4 0 7 ) 



Ç) Dijous Viro; 
* ^ Domènec Savio, Est 14, 1.3-6.12-14 L - ' ^ ' i 

Divendres 
Mt7, 7-12 

Ez 18, 21-28 
Mt 5, 20-26 

Dissabte 
Dt26, 16-19 

Ramir Mt 5, 43-48 
1914: Obertura del canal de Panamà. 
1990: Patricio Aylwín assumeix la presidència de Xile 

i posa fi a la dictadura del general Pinochet. 

-3 

2n diumenge de Quaresma 
Gn 15,5-12.17-18 

FI 3, 17-4,1 

1977: Rutiiio Grande, rector, i Manuel i Nelson, 
camperols, màrtirs a El Salvador. 
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ISiDil,üni Xüjmmatb V£ 
*r^~/ Dn9.4b-10 I r ^ ^ Matilde Is 1. 10.16-20 f * » ^ 1 

Dimecres •*•" 
Dn9,4b-10 * ^ l· Matilde Is 1,10.16-20 fcJW Lluïsa de Marillac, Jr 18, 18-20 

Roderic, Salomó, Salustià Lc 6, 36-38 Mt 23, 1-12 Madrona Mt 20, 17-28 
1958. José Antonio Echeverria, estudiant, militant 1 5 4 9 : M o r e l franciscà, negre, San Antonio de 1493: Colom torna a Espanya després del primer 

d'Acció Catòlica, màrtir de les lluites per Cathegeró. viatge. 
l'alliberament del poble cubà contra la dictadura 1905: Desembarquen Jmarinessa Hondures. 1951: Mor a Viedma, Argentina, Artemides Zatti, 
de Batista. 1933:Naixementdelcompositorafro-amerlcàQuincy salesià, Jel entermero santó de la Patagonias; 

1983: Marianela Garcia, advocada dels pobres, tun- Jones. actualment, en procés de beatificació. 
dadora de la jcomisión de Derechos Humà- 1961: Es crea l'Alianza para el Progreso. 
nosa, màrtir de la justícia a El Salvador. 1991 '• Ariel Granada, missioner colombià vinculat als flè": 

1990: Maria Mejía, mare camperola, assassinada a pobres del seu pals, assassinat per les guerriles 
Guatemala. de Moçambic. t t * * ^ 

s 

*• -= 

Els pobres i oprimits, a més a més d'humans són divins, ja que Jesús digué que tot allò que es fes amb ells, Ell ho rebria com 

si per a Ell fos fet. La sang i la mort dels pobres va més enllà de tota política. Toca el cor mateix de Déu. Això fa que ni la reforma 

agrària, ni la nacionalització de la banca, ni altres mesures promeses puguin ser fecundes, si hi ha hagut sang Oscar Romero, 

_52_ 16.3.1980. 



Dijous Divendres 
' Raimond de Fitero, Jr 17, 5-10 fc-1*^ Patrici, Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28 

Heribert Lc 16, 19-31 Josep d'Arimetea Mt 21, 33-43.45-46 
0: Benkos Biohó, líder i heroi negre, mort en la lluita 1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià, 

per la llibertat, a Colòmbia. assassinat per la policia, Brasil. 
1982: Jacobus Andreas Koster, J Koos=, i companys 

periodistes, màrtirs per la veritat a l'Amèrica 
Llatina, El Salvador. 

Dissabte 
Mq7, 14-15.18-20 

Ciril de Jerusalem, Salvador d'Horta i_c 15, 1-3.11-32 
1907: Desembarcament de J marines= a Hondures. 
1981: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i 

companys, màrtirs deia revolució nicaragüenca. 

-3 a 
~3 

3r diumenge de Quaresma 
1 Ex 3,1-8a.13-15 
Josep, espòs 1 Cor 10,1-6.10-12 
de Maria Lc 13.1-9 

1849: Revolució del Quemado, (Espíritu Santo, Bra
sil). Més de 200 negres s'organitzen per procla
mar l'alliberament dels esclaus. 

1915: Alçament de qhishwes i aymares al Perú, 
encapçalats per Rumi Maka. 

1980: Primer encontre de Pastoral Afro-americana, a 
Buenaventura, Colòmbia. 
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Ara podria estar fent prèdiques 
en assemblees o conferències amb 
un solideu vermell al cap, com a 
cardenal de la Santa Església Catòli
ca. Amb la seva trajectòria d'ortodò
xia fidel ja tenia comprades quasi 
totes les paperetes perquè el premi
essin amb aquest càrrec. 

Però està enterrat en el sòtan 
d'una atrotinada catedral d'un pobre 
país d'Amèrica Central, en el Sud 
oblidat, amb un tret a l'alçada del cor. 

Són pocs els éssers humans que 
es treuen ells mateixos el terra de sota 
els peus quan ja són vells. Canviar 
seguretats per perills i certeses forja
des amb els anys per noves certituds 
és una aventura per als més joves. Els 
vells no canvien. Es llei de vida. 

1 és llei de la història que, en la 
mesura que una autoritat té més po
der, més s'allunya de la gent i més 
insensible se li torna el cor. 

En el cas d'Oscar Arnulfo Romero 
-el més universal dels salvadorencs, 
pastor, màrtir i sant de la nostra 
Amèrica Llatina- es van transgredir 
aquestes dues lleis. Es va "convertir" 
als 60 anys. I fou en ascendir al més 
alt dels càrrecs eclesiàstics del seu 
país quan es va acostar de veritat a la 
gent i a la realitat. En la màxima 
altura i quan els anys li demanaven 
repòs, es decidí a entendre que no hi 
ha altra ascensió que cap a la terra. I 
caminà cap allà. En aquella hora 
onzena va escollir obrir-se a la com
passió fins al punt de posar en joc la 
seva vida. 1 la va perdre. Això no 
passa a gaire gent. 

Volia ser sacerdot de molt petit, 
quan era un simple aprenent de fus-
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afeccionat a tocar la flauta i a ficar-se 
sota la carpa de qualsevol circ que 
aparegués pel seu poble. Va néixer el 
15 d'agost de 1917, el segon de vuit 
germans, a Ciudad Barrios, San 
Miguel, el Salvador. A 13 anys va 
entrar al seminari i amb 26 s'ordenà 
sacerdot. 

Durant 23 anys (1944-67) fou 
rector a San Miguel, dedicat les 24 
hores del dia, amb tenacitat inimita
ble, a una pastoral de misses i llargues 
sessions de confessionari, rosaris, 
novenes, catequesis, confraries i clas
ses de religió en col·legis catòlics. 
Molt amic dels rics i dels pobres, va 
voler ser alhora pastor de bens i de 
llops. I aconseguia almoina dels rics 
per donar-ne als pobres: així alleuja
va els problemes dels pobres i la 
consciència dels rics. 

Bisbe auxiliar de San Salvador 
durant 7 anys (1967-74). En aquells 
temps intensos i gloriosos de Medellín, 
el bisbe Romero es comportà -també 
amb inimitable tenacitat- com un petit 
inquisidor dels sacerdots més com
promesos i progressistes, que partici
paven en les contradictòries lluites 
d'un país en ebullició, i de les comu
nitats de base, que iniciaven una nova 
forma d'evangelització i de compro
mís social. Es va anar fent cada vega
da més odiós per a l'Església de San 
Salvador, una de les més avançades 
del continent en un dels països més 
conflictius del continent. El Salvador: 
el país més petit i el més poblat, el de 
"les 14 famílies" propietàries de tot. 
El país on el 1932 hi va haver una 
matança de 40 mil camperols en una 
setmana i on els responsables d'aque
lla carnisseria publicaven en els diaris 
dels anys 70: "En vam matar quaran-
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ta mil i hem tingut quaranta anys de 
pau. Si n'haguéssim mort vuitanta 
mil, haurien estat vuitanta anys." 

Actuant com a inquisidor, Romero 
aconseguí que el nomenessin Bisbe 
de Santiago de Maria. En aquella rica 
zona de caf etars i cotó va viure 3 anys 
(1974-77). I encara que va seguir 
sent molt amic dels rics terratinents, 
fou allà on começà a ser bufetejat per 
la realitat. La dels miserables jorna
lers que tallaven cafè en les hisendes 
dels rics i la dels pobres transformats 
en Delegats de la Paraula, predica
dors de la bona notícia de l'evangeli 
als seus companys de misèria. 

Els mèrits acumulats en tants anys 
de sacerdoci exemplar i "neutral" van 
fer que militars i oligarques el propo
sessin al Vaticà com a Arquebisbe de 
San Salvador el 1977, quan el país 
vivia en la més profunda crisi -la que 
desembocaria quatre anys més tard 
en la guerra civil-, amb el desvetlla
ment massiu dels pobres exigint de
mocràcia, justícia i vida i la intransi
gència criminal dels rics negant-los-
les. El país estava en ebullició i els rics 
confiaven que Romero apagaria el 
foc dels pobres. 

Al cap de 15 dies de rebre el 
càrrec i la càrrega arquebisbal, es 
produí un dels fraus electorals més 
grollers de la història salvadorenca -
en favor del partit dels militars-, se
guit d'una matança al centre de San 
Salvador contra el poble que recla
mava. El foc esdevingué incendi ame
naçador. Un mes després, paramili-
tars al servei dels terratinents assassi
naven a Aguilares el jesuïta Rutilio 
Grande, el sacerdot salvadorenc més 
prestigiós del moment. Desbordat 
per aquella marea ascendent, Mon-



senyor Romero va viure en els dies 
que van del 12 al 20 de març -entre 
l'assassinat de Rutilio i la missa a 
l'aire lliure que li dedicà, a la qual van 
assistir cent mil persones- un turmen
tés i singular "camí de Damasc". I a 
partir d'aleshores va canviar, no va 
tornar mai més a ser aquell sacerdot 
tímid i obsessionat per la llei i la 
institució. Tot el seu esforç el posà 
des d'aquell dia al servei de l'Esperit 
i del poble. 

En els tres anys al capdavant de 
l'Arquebisbat de San Salvador neix, 
creix i es desenvolupa la personalitat 
profètica de Monsenyor Romero. 
Eren temps d'una creixent organitza
ció popular. 1 en resposta, d'una 
cruel repressió governamental con
tra el poble i, específicament, contra 
membres i institucions de l'Església. 
No hi ha cap Església a l'Amèrica 
Llatina amb un rècord de martiri més 
extens i prolongat que la salvadoren
ca en aquells anys. 

Les homilies que diumenge rere 
diumenge Mns. Romero pronuncia
va a la Catedral esdevingueren aviat 
la paraula més lliure, més encertada 
i més autoritzada del país. De portes 
endins i de portes enfora: la figura de 
l'Arquebisbe s'engegantia internaci
onalment i les seves homilies el trans
formaren en l'altaveu del poble salva-
dorenc en lluita. Va aconseguir que 
els ulls del món i la solidaritat de molts 
cors es giressin cap al seu país com 
mai havia succeït. 

Són homilies llarguíssimes -fins 
de dues hores o més- i molt denses 
teològicament. Són una catequesi 
permanent. I també són un "diari 
setmanal": no hi va haver fet de la 
vida nacional, no hi va haver senyal 
de violència o símptoma d'esperança 
que quedés fora de la seva valoració 
de pastor. La Catedral de San Salva
dor s'atapéia cada setmana per es
coltar-lo. Els seus missatges alimen
taven l'esperança col·lectiva. 

Era la seva paraula. I també la 
seva presència. Visitador incansable 
de les comunitats, tenaç celebrant de 
confirmacions i de misses, conseller 
públic i privat de dirigents populars i 
de personalitats polítiques, mitjan
cer en vagues i en tots els nombrosos 
conflictesd'aquells anys, Monsenyor 
Romero semblava tenir temps per 
estar a tot arreu a la vegada. 

El seu canvi i el seu compromís i 
protagonisme creixents esdevingue
ren cada vegada més intolerables per 
al sistema. Campanyes de difama
ció, l'assassinat dels seus sacerdots, 
amenaces, pressions eclesiàstiques: 
ho intentaren tot. Però, la mà ben 
ferma a l'arada, no va mirar mai 
enrere. Des del gener de 1980 -
fracassada la fórmula política de la 
junta cívico-militr que havia pres el 
poder uns mesos abans- va ocupar el 
primer lloc en les llistes dels esqua
drons de la mort. 

Móns. Romero mai va tenir cura 
de la seva seguretat personal i jugà 
fins a l'últim moment amb totes les 
cartes descobertes. Tenia plena cons
ciència que volien matar-lo. I no volia 
morir. "Mai he tingut tant d'amor a 
la vida, vull una mica més de temps, 
jo no tinc vocació de màrtir", digué a 
un amic en les últimes setmanes. 

El diumenge 23 de març es va 
reunir per darrera vegada amb el seu 
poble a la Catedral i en acabar l'ho
milia va llançar una apassionada i 
històrica crida als soldats i als guàrdi
es perquè no disparessin contra els 
seus germans del poble, perquè des-
obeïssin les ordres de matar que els 
donaven els oficials. 

L'endemà, 24 de març de 1980, 
quan la tarda es consumia i mentre 
posava punt i final a l'homilia d'una 
missa per a una senyora difunta, a la 
capella de l'hospital de cancerosos i 
davant d'un petit grup de fidels, va 
arribar la seva hora. Un pistoler al 

servei de Roberto D'Abuisson, fun
dador del partit ARENA, li disparà 
una bala explosiva que li travessà el 
cor. Va caure als peus de l'altar i al 
costat de la vida. 

El poble recollí el seu cadàver i el 
plorà com es plora el pare i la mare. 
Van ser vuit dies de dol i d'orfandat. 
El Diumenge de Rams de 1980 els 
salvadorencs l'acomiadaren en una 
cerimònia multitudinària, que fou in
terrompuda per trets calculats i per 
bombes llançades pels cossos de se
guretat apostats als punts estratègics 
de la plaça. Hi va haver 40 morts i 
centenars de ferits. La missa quedà 
interrompuda i l'enterrament va ha
ver de fer-se a corre-cuita. 

Trencats els dics i ultrapassats els 
llindars del respecte i la compassió 
amb el seu assassinat -que ha restat 
impune fins avui-, ferit el pastor i 
disperses les ovelles, aquell any 1980 
va ser tràgic. Torrents de sang vessa
da injustament amararen tots els ra
cons del país. L'any següent esclatà 
una guerra que duraria dotze anys 
llargs. 

La sang d'Oscar Romero, barre
jada per sempre més amb la del poble 
que va estimar i servir, no ha deixat 
de ser fecunda. L'I de març de 1992, 
quan s'acabà la guerra a el Salvador, 
una enorme manta col·locada al cap
damunt de la Catedral acompanyava 
la multitud que celebrava el primer 
dia de la pau i la llibertat. Deia: 
"Monsenyor, avui has ressucitat al 
teu poble". 

Maria López Vigil 

Autora del llibre 
"Piezas para un retrato de Móns. Romero" - 5 Ï " 
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Diada internacional contra la discriminació ra
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les víctimes de la matança de Shaperville 
(Sudàfrica) el 1960, mentre lluitaven contra l'ús 
obligatori de llicència pels negres. t 
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La paraula queda. I aquestes el gran consol del que predica. La 

meva veu desapareixerà, però la meva paraula que és Crist 

quedarà als cors d'aquells que l'hagin volgut acollir. Oscar 

Romero, 17.12.1978. 

En nom de Déu, doncs, i en nom d'aquest poble sofrent, els 

planys del qual pugen fins al cel, cada dia més estrepitosos, 

els prego, els imploro, els ordeno!: Que cessi la repressió! 

Oscar Romero, 23.3.1980. 
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Molts estan disposats a acceptar el Hem après a sospitar i a desemmascarar J Dios hace el agua pera no la entuba=. 

cristianisme, però no accepten la seva la comprensió occidental del que és un Refrany mexicà 

versió occidental, que és accidental. ser humà. 

i . L Boff Jon Sobríno 
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Els Pares d'Amèrica 
que tots hem de conèixer 

1995: Primer centenari 
del seu naixement AUGUSTO C SANDINO 

HEROI ANTIIMPERIALISTA D'AMERICÀ LLATINA 

Augusto C.Sandino és l'heroi 
guerriller nicaragüenc símbol de la ja 
secular lluita dels pobles d'Amèrica 
Llatina contra l'imperialisme ianqui. 
L'obrer de procedència camperola que 
va combatre contra els invasors nord-
americans a Nicaragua va néixer a 
Niquinohomo el 18 de maig de 1895. 

Viatjà a d'altres terres buscant 
treball. Va conèixer l'explotació a 
Hondures, Guatemala i Mèxic. 
Treballant a la Huasteca Petroleum 
Company sentí l'acusació que tots els 
nicaragüencs eren uns venpàtries, ja 
que es prestaven a la dominació nord-
americana. Això el decidí a demostrar 
que encara quedaven patriotes. Junt 
amb un grup de treballadors va 
prendre dinamita de la mina nord-
americana de San Albino i començà a 
combatre el govern d'Adolfo Díaz, 
imposat pels ianquis. Amb algunes 
armes recuperades del mar i les que 
treu als enemics comença la lluita al 
costat dels liberals. La victòria a Las 
Mercedes, Boaco, és decisiva per 
l'acabament de la guerra 
constitucionalista. 

El 4 de maig de 1927, el liberal 
Moncada s'entrevista a l'Espino Negro 
de Tïpitapa amb Stimson, representant 
ianqui i decideix lliurar les armes 
rebels a canvi de deu dòlars, cosa que 
demostrà una vegada més que "cinc 
oligarques liberals sumen deu bandits". 
Sandino, amb trenta dels seus, diu: "Yo 
no estoy dispuesto a entregar las armas 
en caso de que todos lo hagan. Yome 
liaré morir con los pocos que me 
acompanan porque es preferible 
hacernos morir como rebeldes y no 
vivir como esclavos". "Los grandes 
diran que soy muy pequeno para la 
obra que tengo emprendida; però mi 
insignificancia està sobrepujada por la 
altivez de mi corazón de patriota, y así 
juro ante la Pàtria y ante la historia que 

•éO- m i espada defenderà el decoro 

nacional y que serà redención para los 
oprimidos". 

Quan el comandant ianqui 
Hatfield li envia un ultimàtum, 
Sandino li contesta: "Recibí su 
comunicación ayer y estoy entendido 
de ella. No me rendiré y aquí los 
espero. Yo quiero pàtria libre o morir. 
No les tengo miedo: cuento con el 
ardor del patriotismo de los que me 
acompanan. Pàtria y Libertad". 

La Marina dels EUA ressenya 510 
combats entre el maig de 1927 i 1932. 
I la resposta que rebien en proposar a 
Sandino i els seus que deposessin les 
armes era: "El patriotismo a que usted 
apela es el que me ha mantenido 
repèl iendo la fuerza con la fuerza. La 
soberanía de un pueblo no se discute, 
sinó que se defiende con las armas en 
la mano". "Soy nicaragüense y me 
siento orgulloso de que en mis venas 
circule, màs que cualquiera otra, la 
sangre Índia americana que por 
atavismo encierra el misterio de ser 
patriota leal y sincero". "Soy trabajador 
de la ciudad, artesano como se dice en 
este país, però mi ideal campea en un 
amplio horizonte de 
internacionalismo, en el derecho de 
ser libre y de exigir justícia, aunque 
para alcanzar este estado de 
perfección sea necesario dcrramar la 
pròpia y ajena sangre. Mi mayor honra 
es surgir del seno de los oprimidos, 
que son el alma y el nervio de la raza". 

El gener de 1933 passa a ser cap 
del govern Juan B.Sacasa. A la 
intervenció armada de l'imperi ianqui 
li ha resultat impossible vèncer 
l'Exèrcit Defensor de la Sobirania 
Nacional. Sandino es va oposar a un 
conveni de pau mentre els invasors 
fossin a Nicaragua. La retirada dels 
gringos fou la culminació de la victòria 
militar de Sandino. Un mes després 
d'aquesta retirada l'heroi proclama: 
"Nuestro ejército, por la magnitud de 

su lucha, constituye una autoridad 
moral continental, y en el àmbito de 
simpatia con que nuestro ejército 
cuenta en el mundo, produjo la 
expulsión completa de los piratas 
norteamericanos en Nicaragua". 

Encara que Sandino venç sobre la 
intervenció militar ianqui, no li és 
possible evitar que continuï la 
dominació econòmica i la intromissió 
política. "Con pena le manifíesto que 
nuestro gobierno no es todavía 
autónomo, porque existe la 
intervención política y econòmica, que 
no podrà desaparecer mientras los 
gobiernos pertenezcan a partidos 
determinados". També adverteix que la 
Guàrdia Nacional inventada pels nord-
americans "es una ínstitución contraria 
a las leyes y a la constitución de la 
república; ha sido creada por un 
convenio entre el partido liberal y el 
conservador por indicación de la 
intervención norteamericana". 

Tant l'ambaixada ianqui com els 
agents de l'oligarquia temen el prestigi 
nacional de Sandino. El 21 de febrer 
de 1934, l'ambaixador Bliss La ne es 
comunica amb Somoza, en dos 
moments. El mateix dia es reuneix 
també el mateix personatge amb 
Moncada. I aquest mateix dia Sandino 
és assassinat, junt amb els seus 
germans d'armes Francisco Estrada, 
Juan Pablo Umanzor i Sócrates 
Sandino. Quan els que l'assassinaren 
registraren les seves butxaques li 
sentiren dir: "No llevo ni un solo 
centavo, porque jamàs he tornado los 
fondos de la nación". Mesos després, 
liberals i conservadors decreten una 
amnistia a favor dels que estaven 
implicats en l'assassinat de l'heroi, i 
Somoza assumeix directament les 
regnes del poder. Fou la culminació de 
25 anys de crims comesos pels ianquis 
intervencionistes i l'oligarquia 

venpàtria. • 



Els Pares d'Amèrica 
que tots hem de conèixer 

1995: Primer centenari 
de la seva mort JOSÉ MARTI 

PARE DE LA PÀTRIA I DE LA REVOLUCIÓ CUBANA 
Roberto Fernàndez Retamar (extracte) 

El 1853, el 28 de gener, neix a La 
Habana )osé Martí, fill d'espanyols hu
mils a qui la necessitat havia llançat a la 
"sempre fidelíssima Illa de Cuba", on es 
varen conèixer i es casaren. Varen tenir 
set fills després del matrimoni. Foren, 
dirà Martí, "pobres, molt pobres". 

Cuba era aleshores, amb- Puerto 
Rico, l'última colònia espanyola en el 
Nou Món. 

El 10 d'octubre de 1868 esclata, en 
el poblat de Yara, la primera guerra cu
bana contra Espanya, que s'allargarà deu 
anys. Encara que fill d'espanyols, Martí, 
amb 15 anys, s'adhereix des del primer 
moment a la "Causa de Yara". Publica 
clandestinament el sonet "El diez de oc
tubre". Per defensar el dret de Cuba a la 
independència és condemnat a sis anys 
de presó, és portat a fer treballs forçats a 
canteres i després l'envien a l'illa de 
Pinós. Més endavant li commuten la 
pena per un desterrament a Espanya, el 
1871. Complirà divuit anys i ja haurà 
estat a la presó. Hores abans de prendre 
el vaixell escriu: "Mucho he sufrido, però 
tengo la convicción de que he sabido 
sufrir". Durant el viatge redacta la seva 
primera obra d'envergadura: El presidio 
político en Cuba. 

A Espanya (1871 -74), mentre es gua
nya la vida fent classes, estudia dret i f i
losofia i lletres a Madrid i Saragossa. 
Abandona Espanya el 1874, passa per 
França i passa a Mèxic, Guatemala i 
Veneçolà. És deportat per segona vega
da a Espanya el 1879. A partir de 1881 
fixa la seva estada a Nova York, des d'on 
després farà ràpids viatges a Mèxic, Santo 
Domingo, Jamaica, Centreamèrica... lliu
rat plenament a la preparació de la guer-
ra contra Espanya. 

En les diverses repúbliques llatinoa
mericanes que visita s'obre a la com
prensió d'una unitat major, que ell de
nominarà "la Nostra Amèrica". Als EUA 
es familiaritzarà amb el que ell anome

narà "l'Amèrica europea", i ratifica la 
diferència d'estructura i d'esperit entre 
les dues Amèriques. En la primera esta
da a Nova York, el 1880, ha presidit el 
Comitè Revolucionari Cubà de Nova 
York, intent frustrat de portar de nou la 
guerra al país. Fins al 1887 romandrà 
voluntàriament apartat de les tasques a 
favor de la guerra. 

En aquest moment Martí ja s'havia 
convertit en l'escriptor de llengua caste
llana més llegit i admirat al Continent. 
Rubén Darío dirà d'ell el 1888: "a 
nuestro modo de juzgar, escribe mas 
brillantemente que ninguno de Espafia 
o de Amèrica". Martí havia fet periodis
me ja als EUA, però fou gràcies a la seva 
col·laboració en diaris de llengua espa
nyola, una vegada establert a Nova York, 
quan la seva fama cresqué per LLati-
noamèrica. Els seus treballs es difonen 
per més de vint diaris del Continent. La 
seva fama continental creix i és nome
nat representant als EUA de l'Associa
ció de la Premsa de Buenos Aires. 

A finals dels 80 els temors de Martí 
sobre l'actitud nord-americana en rela
ció amb l'altra Amèrica comencen a fer-
se visibles. El 1899 Washington convo
ca la Primera Conferència de Nacions 
Americanes. Martí assisteix ple d'ansie
tat a aquell conclave del qual sortirà en 
el futur la política del panamericanisme, 
l'Organització d'Estats Americans... 

El 1890 la pluralitat de tasques de 
Martí és impressionant: és cònsul a Nova 
York d'Argentina, Uruguai i Paraguai; és 
elegit president de la Societat Literària 
Hispanoamericana i president honorari 
de la LLiga, societat de negres, on servi
rà també com a mestre; a més, fa classes 
d'espanyol; Uruguai el nomena repre
sentant a la Conferència Monetària In
ternacional Americana, que també tin
drà lloc a Washington... 

El 1891 les condicions internes de 
Cuba anuncien la proximitat d'un nou 

esclat bèl·lic. És menester trobar la via a 
la "guerra necessària" o aquesta pot tor
nar a ser infructuosa. Martí es consagra
rà enterament a la tasca revolucionària. 
Renuncia als consulats d'Argentina, 
Uruguai i Paraguai i a la presidència de 
la Societat Literària hispanoamericana. 
Conserva, per viure, les classes noctur
nes d'espanyol. 

Els emigrats cubans el criden a l'ex
terior a animar la seva lluita, a Tampa, 
Cayo Hueso... Queda decidit que els 
diversos clubs d'emigrats cubans que 
han sorgit a la llum de la revolució s'in
tegrin en un organisme unificador. Martí 
redacta les Bases del Partido Revo-
lucionario Cubano, on moderats i radi
cals s'uneixen entorn d'una tasca imme
diata d'independitzar Cuba. El partit és 
proclamat el 10 d'abril. Martí és elegit 
delegat del partit i ho serà fins a la mort. 

Per dotar el partit d'un portaveu ofi
ciós, Martí funda aquest any el diari 
Pàtria. Fins a la mort, Martí durà anòni-
mament el pes de la redacció d'aquest 
òrgan, que constitueix un dels més sin
gulars exemples de periodisme. 

La seva tasca organitzativa no fa sinó 
augmentar. El 24 de febrer de 1895 es
clata la guerra. El 15 d'abril és nomenat 
major general. En el seu Diario anota: 
"Llegué al fin a mi plena naturaleza". El 
19 de maig, prop de Dos Ríos, una esca
ramussa els sorprèn. Martí, contra l'or
dre de quedar a la reraguarda, avança 
fins a primera línia. Cau ferit de mort. 
Els espanyols se l'emporten a enterrar-lo 
lluny. La tropa no pot recuperar el seu 
cadàver. Havia mort tal com volia fer-
ho, "de cara al sol". 

Quan Emerson morí, havia escrit 
aquesta frase, que mereix que s'escrigui 
també a la seva tomba: "En él fue 
enteramente digno el ser humano". 
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1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant, Argenti- 1680: Dia de l'abolició formal de l'esclavatge dels 1818: Victòria de San Martín en Maipú, que segellà la 
n a indis. independència de Xile. 

1992: Cop d'Estat institucional de Fujímori a Perú. 1775: La Corona portuguesa autoritza i estimula els 1976: Juan Cario D'Costa, obrer, Paraguai. 
casaments entre indígenes, negres i blancs. 1992: El president Fujimori dissol el Congrés, suspèn 

1968: Assassinat de Martin Luther King, a Menphis, la Constitució peruana i imposa la llei marcial al 
EEUU. país. 
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Pere de Verona Gn 17, 3-9 
Alberto Durero Jn 8, 51-59 

1976: Mano Schaerer, mestre, Paraguai. 
1979: Hugo Echegaray, 39 anys, sacerdot i teòleg de 

l'alliberament, totalment dedicat als pobres. 

7/ Divendres 
Joan Baptista de La Salle Jr20, 10-13 

Jn 10, 31-42 
563 (aC): Naixement de Siddhàrtha Buddha. 

Dia mundial de la salut, celebrat des de 1949 
pels països membres de la OMS, en 
commemoració de la data en què entrà en 
vigència ia Constitució d'aquest organisme. 
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1920: Desembarcament de «marines» a Guatemala 
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1919: Mor, en una covarda emboscada, el general 

EmilianoZapata, cabdill dels camperols mexicans 
revolucionaris. 

1985: Oscar Fuentes, estudiant. Xile. 

Contràriament a allò que ha cregut Nomésm'aconsolaqueCristtambévaser En el principi hi hagué el final: 
sempre la gent de Morelos, Zapata nova incomprès; li digueren que era revolu- la Pasqua, germans! 
morir. Continua vivent. cionari i el condemnaren a mort, com a mi Pere Casaldàliga. 

^Iç. Carlos Fuentes, aquests dies. Oscar Romero, 3.6.79 
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visible a l'oest 

d'Amèrica del Nord. 
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Estatuts del moviment ecològic 
"Nuevo Amanecer" 

/ 
Pedró Elías Joya 

Colòmbia 

Articulo I 
Queda decretado que ahora 
tiempo de verdad y de luz 
la naturaleza y su encanto, 
la tierra y la montana, 
el aroma de granizos y maizal florido, # 
el eterno verdor de los arrayanes, 
el arrurrú de las palomas errantes 
y el canto de las mirlas y las cigarras 
seran parte entranable 
de nuestro corazón campesino. 

Por nuestra tierra 
hoy agotado y empobrecida 
y por el derecho fundamental de la justícia 
emprenderemos una acción redentora 
ylibertadora 
para restaurar sus bosques y montafías, 
su reglamento armónico 
en el palacio de los tres reinos, 
sus fuentes cristalinas, 
suequilibrioecológico, 
su fecundidad, 
la diversidad de su flora y de su fauna 
y la belleza de sus paisajes 
para hacer de ella un hogar amable 
donde construyamos juntos 
el nuevo amanecer 
depazyfraternidad, 
incendiando contra la noche 
nuestra esperanza. 

Paràgrafo Único 
La tierra no serà del que la explota 
sinó del que la ama. 

Articulo II 
La tierra no serà mas 
la esclava del nombre que la explota 
sinó la madre generosa 
que le brinda sus frutos 

- 6 6 - para ser compartidos, 

desde los càlidos valies 
hasta los cumbres excelsas. 
El dinero no volverà a comprar jamàs 
el sol de las mananas venideras 
porque la solidaridad victoriosa 
seguirà rompiendo las cadenas 
del egoismo 
y construyendo un proyecto altemativo 
a esté se nos amenaza y nos agrede. 

Testimonio 
Bienaventurados los limpios de corazón 
porque ellos veràn a Dios (Mateo 5). 

Articulo III 
A partir de este instante 
serà un crimen contra la naturaleza: 
la matanza de las aves del campo, 
la caza indiscriminada de animales de 

montana 
que son su encanto y su alegria, 
la quema de los montes 
que son pulmones de la naturaleza, 
la tala indiscriminada 
de àrboles y bosques 
que son la vida de la tierra 
y el saqueo voraz del carbón de los pàramos 
-recurso de esperanza-
en tierra de promisión. 

Articulo IV 
Nuestras montanas agrestes 
amorosamente arrulladas 
por bujonas y gropéndulas 
volveràn a poblarse 
de robles y tunebos, de tunos y arrayanes, 
de gaques y coronos, 
de laureles y encinillos, 
de càscaros y trompetos, 
de agraces y loquetos 
de garrochos y almendros, 
de cedros y granizos, 

de carboneros y cachuevenaos, 
de helecho alto ramos dorados, 
deamarillosylotos, 
de alisos y cardonales, 
de madreselva y frailejón, 
de palchos y pinuelas, 
de bandadas de periquillos cantores 
y de aromas embriagantes 
de borrachero en flor. 

Articulo V 
Queda decretado que todo los días 
de la semana 
podran volar y cantar 
los miracielos y gorriones, 
los turpiales y cucaracheros, 
los gululuyes y los airones, 
los canarios y los jilgueros, 
las quinchas y los copetoncitas 
yquetodostendrànlaacogida 
del paso de los gurollones migrantes 
con su nostàlgia de despedidas 
o de golondrinas que anuncian la primavera 
en los rigores del invierno. 

Las chizgas 
podran vivir junto a los trigales 
y criar sus polluelos 
entre las espigas. 

Las ardillas y los carpinteros de copete rojo 
podran jugar en los àrboles del patio 
y su alegria Menarà 
el corazón del hombre. 

La marcha encantadora de los pavorriales 
Menarà de luz y de colores el viento 
y su plumaje radiante retratarà el sol mayo 
en pétalos de arco iris. 

Francisco de Asís nos darà 
su oración por la paz 



con su palabra hecha canción 
y nuestro canto serà inmenso 
con voces de libertad 
y guitarras militantes. 

Articulo VI 
Queda decretado que podran volver los 

ruisenores 
y los venados ariscos con sus cachos 

triunfales 
a córrer por montes y pàramos 
y que tendràn el derecho a la vida 
ya los caminos del alba 
sin el miedo de los perros 
echados por el nombre 
ni !a zozobra de la muerte. 

Articulo VII 
En todas las casas habrà 
huertos de frutales y paraísos agrestes 
de manzanas y peras, 
curubas y moras, 
de brevas y cerezas, 
de duraznos y ciruelos, 
de nardos y jazmines, 
anturios y araucarias, 
corales y trinitarias, 
àlamos y acacias 
rosas y mirtos, 
bellezay alegria. 

Y en tierras càlidas 
los naranjales y limoneros, 
pomarrosos y platanares, 
guayabas y melones, 
granadillas y tamarindos. 
pinasymamoncillos, 
mandarinas y uvas, 
càmbulosygualandayes, 
malvarrosasydalias. 
La dulzura cautivante de los mangos 
surgirà entre bosques 
de ceibas y samanes, 
palmeras y guayacanes, 
yarumos y cayenos, 
guadales y caracolíes, 
higuerones y abedules, 
carinos y sangretoros, 
algodoncillos y cafetales, 
trapiches y canaduzales, 

musgos y gallinerales, 
enredaderas y mayos. 

Articulo VIU 
Las indias encantadas 
de la laguna de "Ortices" 
iluminaday serena, 
de "Tamanà" y las "Arriatadas" 
lejanas y ariscas, 
de "La Brígida" y "Curubita" 
legendarias y bellas 
y el "Indio de las lluvias" 
de "Pantano Colorado" 
volveràn a tener su casa montanera 
surcada de guiches y juncales, 
de helechos y lirios 
y su hechizo alejarà las sequías 
porque sus lluvias torrenciales 
lavaràn a los caminantes 
que ignoren sus leyes 
o traspasen la línea establecida 
de respeto y acercamiento. 

Sus aguas cristalinas retratando los cielos 
podran aparecer o esconderse 
-como el misterio del amor-
y estàs Indias de leyenda ancestral 
vestidas de azul y coronadas de flores 
seguiran enricando a los jechos amigos 
que les lleven carrumba, tabacos y aguar-

diente 
y les cuiden sus garzas 
y sus patos de mil colores. 

Articulo IX 
"El Cojo", "La Mancarita" y el "Nangas", 
el "Duende" y el "Macaluco" 
tendràn también su cueva de piedra en la 

montana 
y cuidaràn tus encantos 
y perpetuaran sus mitos 
y sus màgicos lamentos. 

En el follaje de los robles 
cantarà el surrucú de la noche 
con su risa de llanto 
en clave de sabiduría. 
Y de la montana seguiran bajando amena-

zantes 
las àguilas soberanas 

enamoradas del sol 
en las tardes de arrebol. 

Articulo X 
QUEDA DECRETADO QUE: 

El hombre 
no necesitarà nunca desconfiar del hombre. 
El campesino confiarà en el campesino 
como la tierra confia en el agua, 
como el agua confia en la montana, 
como la montana confia en la nube, 
como la nube confia en el viento 
y en su canción de desvelos 
y como el viento y el aire 
confían en el infinito horizonte 
del azul de cielo. 

El hombre aprenderà de los lirios del campo 
y conquistarà la mansedumbre del corazón. 
Y seremos dignos 
de la sabiduría ancestral 
de nuestro pueblos Indios 
y de la cultura campesina de patriarcas 
que nos legaron los abuelos. 

Articulo XI 
De manera irrevocable y por siempre 
queda establecido 
que los ninos amaran la tierra 
y que su amor serà tan bello 
como el lucero de la maííana. 

Articulo XII 
Por decreto irrevocable 
queda establecido 
el reinado permanente de la justícia y la 

claridad 
como don preciado de los cielos 
y conquista ardorosa 
de sacrificio y perseverancia. 
La fuerza serà de la verdad 
y no de los fusiles 
en un cielo nuevo 
y una tierra nueva 
donde la alegria serà por siempre 
una bandera radiante desplegada 
en el corazón del pueblo 
y de la pàtria. 
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17 Dilluns 
Anicet Ac2, 14.22-23 

Mt 28, 8-15 
1492: Isabel i Fernando signen, amb Colom, les «Ca-

pitulaciones de Santa Fe». 
1803: Mor a la presó de Joux, desatès dels metges, 

ToussaintL'Ouverture, lluitador perralliberament 
d'Haiti. 

m Dimarts 
Apolloni Ac 2, 36-41 

Jn20, 11-18 
1537: Francisco Marroquín, primer bisbe consagrat 

a les índies, fundador de les primeres escoles 
i els primers hospitals, pastor de Guatemala. 

ïg Dimecres 
Lleó IX Ac3,1-10 
Olavus Petri Lc 24, 13-35 

1925: Desembarcament de «marines» a La Ceiba, 
Hondures. 

1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú, i el seu 
fill Patrocinio, família indígena de catequistes, 
que lluità per la seva terra. El Quiché. Guatema
la. 

Diada Panamericana de l'Indi j 

N o crec en la mor t sense resurrecció. Si em maten, ressuscitaré en el pob le salvadorenc. El mar t i r i és una g ràc ia que no em crec 

merèixer. Però, si Déu accepta el sacrifici de la meva v i da , que la meva sang li sigui l lavor de l l ibertat.. . per a l 'a l l iberament 

del meu pob le i com un test imoniatge d 'esperança en el futur. Si arr ibessin a matar -me, pe rdono i beneeixo els qui ho fac in. 

Un b isbe mor i rà , però l'Església de Déu, que és el pob le , no mor i rà mai .Oscar Romero. 



~2 iXi) ">üoci$ 
^ ^ 9 ^ • " ^ • ' S u l p i c i Ac3, 11-26 

Lc 24, 36-48 
1586: Neix, a Lima, Rosa de Lima. 
1871: El Definidor de la Província Franciscana dóna la 

llibertat a quatre esclaus adults i dotze de menors; 
també declara lliures els ventres de les esclaves 
de tots els convents de la Província Franciscana 
de la Immaculada del Brasil. 

1898: Guerra entre Espanya i els EEUU, els quals 
envaeixen Cuba, Puerto Rico, Guam i Filipines. 

1980: Moisès Medrano, líder camperol, és assassinat 
junt amb més de vint dels seus companys. 

1986: William Arsenault, sacerdot, Hondures. 

j \ | Divendres 
^ • ^ " ^ Anselm de Canterbury ^c 4, 1-12 

Jn21, 1-14 
1792: És penjat i després decapitat pels portuguesos, 

Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», lluitador 
per a la independència del Brasil. 

1960: És constituïda Brasília com a capital del 
Brasil. 

1965: Pedró Albizu Campos, lluitador per la 
independència de Puerto Rico. 

1971: MorFrançois Duvalier, Haití. 

Dissabte 
Soter, Agapit Ac 4, 13-21 

Me 16, 9-15 
1500: Arriba al Brasil el primer eu ropeu: Pedró Alvares 

Cabral. 
1519: Hernàn Cortés desembarca a Veracruz, amb 

600 soldats, 16cavalls i algunes peces d'artilleria. 
1638: Hernando Arias de Ugarte, bisbe de Quito i de 

Santa Fe, Colòmbia, defensor dels indis. 
1982: Fèlix Tecu Jerónimo, camperol achí, catequista 

delegat de la Paraula, a Guatemala. 
1990: Són assassinats a Río Maria, Brasil, Paulo i 

José Canuto, fills del líder sindical Joào Canuto. 

c Dia de ia Terra j 

Quart minvant: 22h 18m a Aquari 

2n diumenge de Pasqua 
Ac 5,12-16 

,Jordi Ap1,9-11a.12-13.17-19 
Toyohiko Kagawa Jn 20,19-31 

1456: Jordi, patró de Catalunya. 
1971: Els indígenes d'Alaska es revolten contra les 

proves atòmiques que contaminaren l'illa 
d'Anchitis. 
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Dilluns d7~iz\ Dimarts ^V^ Dimecres 
Fidel de Sigmaringen, Ac 4,23-31 ™" * Marc 1Pe5,5b-14 • ^ Ac 5,17-26 
PereErmengol Jn 3,1-8 Me 16,15-20 Isidor Clet, Engràcia Jn 3,16-21 

1965: Intervenció dels EEUU a la República 1667: Pedra de Betancourl, franciscà, apòstol dels 1994: Joaquim Vallmajó, missioner, fill de Navata (Alt 
Domincana, amb 40.000 homes. pobres a Guatemala. Empordà),assassinataRuandaperacompanyar 

1975: Queda constituïda la Asociación Indígena de el seu poble, 
la República Argentina (AÏRA). 

«Com sempre, la pobra gent és la que paga. Tot està parat, però no falten els qui hi fan guanys: els hotels de luxe estan plens 
de grans responsables dels organismes internacionals d'ajuda humanitària, de polítics, de gent de l'ONU... Tenim més de 
2.000 soldats de l'ONU que gasten més de 100.000.000 de pessetes cada dia i no serveixen per res si no és passejar i donar 

- 7 0 - seguretat als blancs i als rics.» Joaquim Vallmajó. Kigaly, 14.2.1994 



Dijous 7<^ ' 
^ ^ U Mare de Déu Ac 5, 27-33 

de Montserrat Jn 3, 31-36 
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic. 

^X;<Divcndres 
Hch 5, 34-42 

Jn6, 1-15 

g g ) Dissabte 
Caterina de Siena, Ac 6,1-7 ^ 
Lluís M. Grignionde Montfort Jn 6, 16-21 w 

1688: Carta Regia de Portugal, que restableix 1991: Moisès Cisneros Rodríguez, religiós marista, o 
l'esclavatge i la guerra justa contra els Guatemala. " 
indígenes. 

1985: Cleusa Carolina Coelho, religiosa, Brasil. 
Eclipsi anular de sol, visible a Amèrica 
Central i del Sud (excepte extrem sud). 

3r diumenge de Pasqua 
| Hb 5, 27b-32.40b-41 

r JosepB.Cottolengo, Ap5,11-14 
' PiusV Jn21,1-19 

1948: És signada a Bogotà la carta constitutiva de 
l'OEA. 
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BETTO, Fray, O paraíso perdido. Nos 
bastidores do Socialismo, Ceraçào 
de Comunicaçào, Sào Paulo, 
outubre de 1993, 430 pàg.* 

Fray Betto ens sorprèn amb aquest nou llibre, amb el 
qual gairebé arriba a la trentena d'obres escrites. Es tracta 
d'un llibre polifacètic per diverses raons. 

En primer lloc, es tracta d'un llibre de memòries sobre 
la tasca realitzada per l'autor, entre els anys 1979 i 1992, 
com a peregrí pel món per la causa del diàleg entre 
marxisme i cristianisme, entre l'Església i l'Estat Socialista. 

És també un llibre de viatges, una obra literària que 
s'inscriu clarament en aquest gènere. Betto aquí no escriu 
- ni en cap dels seus altres llibres- com a simple ideòleg o 
pensador, sinó com a escriptor i literat que ceica la 
bellesa d'una obra d'art. 

No parlem d'un llibre de tesis, ni tan sols d'una tesi 
amagada sota un gènere literari divers. Parlem simple
ment -ni més ni menys- d'un llibre que té fonamentalment 
aquestes dues dimensions: la memòria i l'estètica. 

Hem d'agrair a Betto que hagi fet l'esforç d'oiganitzar 
els apunts de les seves memòries (de vegades elaborats 
d'una manera admirable) i de fer-los sortir a la llum 
pública per a compartir les seves aventures que aAmèrica 
Llatina arribem a sentir tan comunitàriament nostres. 

Amb aquest llibre ha aixecat acta i ha donat testimoni 
públic d'una vessant de la història immediata que va tenir 
el privilegi de presenciar "des dels bastidors del socialis
me". 

Betto ens diu: "En aquest llibre explico els meus 
contactes amb Castro i Ortega, Vtólesa i els ministres del 
Kremlin, així com sobre la vida quotidiana en aquells 
països regits per l'estatisme, la burocràcia i la fe en el 
determinisme històric, però en els quals els drets fona
mentals -salut, educació, habitatge i treball-estaven 
estructuralment assegurats per l'Estat. 

A Cuba vaig visitar hospitals on els malalts fan 
assemblees d'avaluació amb metges i infermeres i reben 
un tractament gratuït; a Praga no vaig veure ni un sol 
captaire; a Berlín oriental no hi havia analfabets i els 
llibres eren barats; a la Xina tothom menja, pel cap baix, 
dos cops al dia... 

Però el socialisme no és el paradís. És una utopia. No 
existeix enlloc, excepte en el Regne e Déu, que coronarà 
la història humana. En aquest llibre defenso que el paradís 
serà recuperat quan el pa i la pau, la fe i la festa siguin 
indisolublement una prioritat en els programes polítics. I 
facin arrels en la nostra subjectivitat." 

í'í Quan tanquem aquesta agenda encara no hi ha traducció del llibre. 

DIVERSOS AUTORS, Neoliberales y 
pobres. El debaté continental por la 
justícia, CINEP (Bogotà), CRT, CRAS 
(Mèxic), SIC (Caracas), 1993, 600 pàg. 

Aquest l l ibre és el resultat d ' u n t rebal l en e q u i p . \ à 

sorgir de la p reocupac ió per la v ida i la d igni ta t dels 

homes i les dones dels nostres pob les, ja que els nous 

projectes d ' economia i societat que es van extenent pe l 

Cont inen t p lantegen interrogants immensos sobre el fu tur 

de les major ies pobres d 'Amèr i ca Llat ina i de tota la nostra 

comun i ta t humana . 

El text presenta els e lements centrals de sis dies de 

discussió preparats durant mesos, o n l ' economia , la 

po l í t ica , l 'an t ropo log ia , l 'eco log ia , la soc io log ia , la 

teo log ia i l 'èt ica s 'entrel lacen i con f ron ten en la receca 

espir i tual que veu en cada ésser h u m à i en la natura la 

mani festac ió d ' u n sentit que s'expressa per mi t jà de tot i en 

el que tots par t i c ipem en un destí c o m ú . 

El text recorre els e lements centrals de la conversa, els 

punts complementar is i els contraposats. Els in ter locutors 

són persones d 'Amèr i ca del Sud, de l Car ib , Cent ramèr ica , 

M è x i c , Amèr i ca del N o r d i d iversos països d 'Europa. N o hi 

ha la referència dels noms de les persones que in tervenen 

en la discussió. És una cons t rucc ió co l . l ec t i va .A més, hi ha 

la presentació dels pr inc ipa ls documen ts i estudis aportats 

a la conversa pels par t ic ipants. 

Aquest text par la des d ' u n l loc . S'or ig ina en una reun ió 

de jesuïtes. Dedicats a cercar la just íc ia des de la fe 

cr ist iana en el t rebal l quo t id ià amb la gent; especial istes en 

c iències socials o s imp lement companys de receca en 

pob lac ions , barris i indrets amb els pobres del nostre 

Cont inent . Aquest g rup va conv idar a la discussió a d'al tres 

homes i dones que no eren jesuïtes: uns són estudiosos de l 

tema des de les universitats; d 'al t res, entregats a la causa 

de la just íc ia des de les O N G s i les agències de coope rac i ó 

in ternac iona l . Ò b v i a m e n t aquest g rup es va reunir p e q u è 

vo l ia compar t i r la recerca a m b mol ts d'al t res. Per a ixò 

l lança aquest l l ibre a tots aquel ls qu i mantenen v iva 

l 'esperança. 

Per al proper any volem comunicar al Continent les millors novetats 

bibliogràfiques, les que siguin d'interès cvcial pei a tot el Continent en la 

línia de «les Couses de to Pàtria Gran» en què aquesta Agenda 

Llatinoamericana treballo. Invitem les entitats editores o enviar-nos, per a la 

seva possible recensió, aquelles obres que considerin d'aquest interès. 



CORRIVEAU, Raúl, Creación, crisis 
ecològica y opción por la vida. Caria 
Pastoral. Choluteca, Hondures, 
1993, 83 pàg. 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA SOBRE 
MÓNS. ROMERO 

als 1 5 anys del seu martiri 

Amb goig celebrem la publicació d'aquesta carta 
pastoral de la diòcesi de Choluteca (Hondures), que tracta 
el problema ecològic amb profunditat, a partir de la 
preocupació per la situació ecològica del territori de la 
diòcesi. 

Amb una metodologia típicament llatinoamericana, 
parteix d'entrada de la realitat històrica, recollint les 
notícies que hi ha de l'estat ecològic d'Amèrica Llatina i 
d'Hondures en el s. XVI, per mitjà dels testimonis dels 
primers europeus que trepitjaren l'istme centramericà: 
Bartolomé de Las Casas, Cristóbal de Pedraza (el primer 
bisbe d'Hondures), ]uan López \felasco i d'altres cronistes 
posteriors. 

En la segona part, l'autor parla de la situació del sud 
d'Hondures en l'actualitat. Assenyala els signes de mort en 
la natura (vida silvestre, sòl, rius, recursos costaners) i en 
l'home (fam i misèria síndrome dels pesticides...) i després 
n'analitza les causes: cobdícia i egoisme, reformes i 
programes inadequats, ignorància i deixadesa... 

En la tercera part, aporta la il·luminació teològica. 
Parteix de la presentació del pla de Déu sobre la creació, 
passa pel pecat com a rebuig d'aquest pla i per la promesa 
de renovació, i conclou en les actituds ètiques necessàries 
per a fer front a tota aquesta problemàtica. 

L'última part del text s'endinsa en els suggeriments per 
a l'acció a partir d'alguns criteris (pastorals, legislatius...) i 
suggeriments per a un desenvolupament sostenible: 
l'agricultura conservacionista, les paicel.les agroforestals, 
les tecnologies apropiades, la medicina natural, l'educació 
i capacitació, les experiències model, l'intecanvi d'experi
ències, la motivació d'inquietuds ecològiques, la participa
ció els camperols i de les dones en particular, el paper de 
l'Església, de les organitzacions governamentals i de les 
ONCs, dels grups ecologistes, dels mitjans de comunicació 
social... 

Es tracta d'una carta molt ben feta, pionera pel tema 
que tracta, digna de ser coneguda en les esglésies locals. La 
distribueix el bisbat de Choluteca mateix: Apartat 40, 
Choluteca, Hondures. 

Oscar ROMERO, Arturo RIVERAY DAMAS, Ignacio 
ELLACURÍA, Jon SOBRINO, Tomàs R. CAMPOS, Iglesia 
de los pobres y organizaciones populares, UCA Eds., 
San Salvador, 1979, 249 pàg. 

Oscar ROMERO, Su pensamiento, Arquebisbat de 
San Salvador, San Salvador, 1980. Vuit volums que 
recullen totes les homilies de Romero Arquebisbe. 

SOBRINO, CARDENAL, MARTÍN BARÓ, La Palabra 
viva de Monsenor Romero, UCA Eds., San Salvador, 
1980. Sel.lecció d'homilies de Romero amb comentaris 
històrics i teològics. 

Jesús DELGADO, Oscar A. Romero: biografia, Eds. 
Paulinas, Madrid, 1981. L'èmfasi d'aquest llibre rau en 
la interpretació d'alguns conflictes rellevants en la vida 
de Romero. 

Samvel ROVINSKY, El martirio del Pastor, Educa, 
Costa Rica, 1983. És una peça teatral sobre l'assessinat 
de Romero. 

James R. BROCKMAN, La palabra queda, UCA Eds., 
San Salvador, 1985. És la primera biografia de Romero; 
fa èmfasi sobre els temes eclesiàstics. 

Jon SOBRINO, Monsenor Romero, UCA Eds., San 
Salvador, 1989. Reflexió teològica basada en records 
personals de l'autor. 

Maria LÓPEZ VIGIL, Piezas para un retrato, UCA 
Eds., San Salvador, 1993. La personalitat de Romero a 
través dels qui el conegueren. 

Oscar ROMERO, Su diario, Arquebisbat de San 
Salvador, San Salvador, 1990. És el diari de Romero, 
enregistrat diàriament per ell i transcrit 
després de la seva mort. 
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ï Dilluns 
Josep Obrer, Jeremies Gn 1,26 -2, 3 

Mt 13,54-58 
0: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo 

Cifuentes, catequistes màrtirs a Guatemala. 
Segrestats i morts. 

ïl-Dimarts X Dimecres 

Dia internacional dels treballadora L'any 1886, a 
Chicago, els obrers treballaven fins a 14 i 16 hores 
diàries. Uns 180.000 treballadors van aturar les 
feines com a protesta i en demanda d'una jornada de 
8 hores. Els van respondre ies armes, que causaren 
6 morts i 50 ferits. Però fou aconseguida la jornada 
laboral de vuit hores. 

Atanasi d'Alexandria, Ac 7, 51-59 
Araceli Jn 6, 30-35 

1979: Luis Alfonso Velàzquez, noi de deu anys, 
màrtir del poble nicaragüenc. 

1981: És creada la «Union de Naciones Indígenas» 
del Brasil (UNI). 

i 
^ • ^ f-elip, Jaume el Menor 1 Cor 15,1-8 

Jn 14,6-14 
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer missioner 

que petja les terres brasileres. 
1985: Cleúsa Carolina Coelho, agustina missionera 

recoleta, és assassinada pel seu compromís en 
ta defensa del indígenes, a ta Prefectura 
Apostòlica de Làbrea, Brasii. Desapareguda 
durant diversos dies, el seu cadàver fou trobat el 
3 de maig. 

1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre 
companys, màrtirs de la Reforma Agrària, a El 
Astillero, Hondures. 

.S1 

"5 
E-

Des de 1982 a 1987 van sortir de l'Amèrica Llatina, cap als països rics, uns 250 bilions de dòlars, 25 vegades el valor total 

de l'«Alianza para el Progreso» i 15 vegades el del «Pla Marshall». Aquesta enorme hemorràgia és part d'un complicat sistema, 

per mitjà del qual uns bancs occidentals i les élites llatinoamericanes s'enriqueixen a l'esquena de la població. 
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- * • AL Dijous 
Gotard Ac 8, 26-40 

Jn 6, 44-52 
1493: Butlla Inter Caetera per la qual el Papa fa 

donació de les torres del Nou Continent als Reis 
Catòlics. 

1521: Pedró de Córdoba, primer apòstol missioner 
dels dominics a Amèrica.És l'autor del primer 
catecisme fet a Amèrica. 

1547: Cristóbal de Pedraza, bisbe d'Hondures, J Pare 
dels lndígenes=. 

£ Divendres 
°ngel Ac9,1-20 

Jn 6, 53-60 
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla. 
1980: Isaura Esperanza, J Chaguita=, catequista, de 

la jLegión de María=, identificada amb les 
lluites del seu poble, màrtir a El Salvador. 

Dissabte 
Heliodor, Evodi Ac 9, 31 -42 

Jn 6, 61-70 
1987: Rubén Dario Vallejo, sacerdot, Colòmbia. 

4t diumenge de Pasqua 
Ac 13, 14.43-52 
Ap7, 9.14D-17 

August. Havia. Domitil la. Gisela Jn 10, 27-30 
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Dilluns 
Eladi, Acat, Víctor Ac 11, 1-18 

Jn10, 11-18 
1753: Neix Miguel Hidalgo y Costilla, 
1770: Carles II! ordena J que se extingan losdiferentes 

idiomas indios y se imponga el Castellanos. 
1987: Vicente Can as, missioner jesuïta, assassinat 

pels qui cobejaven les terres dels indígenes que 
ell acompanyava, al Mato Grosso, Brasil. 

Q Dimarts 
Ac11, 19-26 

Nicolau Albergati Jn 10,22-30 
1982: Luis Vallejos, arquebisbe d'El Cuzco, Perú, ja 

amenaçat de mort per la seva opció preferèn
cia) envers els pobres, mor en un j accidents 
provocat i mai no aclarit. 

Dimecres 
Ac 12,24-13,5a 

Joan d'°vila, Job jn 12, 44-50 

1986: Josimo Morais Tavares, sacerdot, assassinat 
pels latifundistes, màrtir de la pastoral de la 
terra, a Imperatriz, Brasil. 

Dia de la Creu Roja Internacional L'any 1859, a 
Solferino, Itàlia, els francesos i italians lluitaren 
contra els austríacs que ocupaven el país. Hi hagué 
unes 40.000 víctimes. Uns anys després, Henry 
Dunant, un dels participants d'aquella lluita, propicia 
la creació, a Ginebra, l'any 1863, de la CREU ROJA, 
una associació privada i independent, neutral en la 
política, la religió i ia ideologia. 
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La nostra veu serà la veu de la majoria, dels qui no tenen res, dels condemnats al silenci i a la ignorància, dels foragitats de 
llur terra i de llur història per la sobèrbia dels poderosos, la veu de tots els homes i totes les dones que caminen per aquests móns 
de dolor i de ràbia, la dels infants i ancians morts de soledat i d'abandonament, de les dones humiliades, dels homes petits. 
Sots-comandant Marcos. 



U l i1 Di'oas 
^ ^ « r Anastasi. Fabi. Felica 

Anastasi, Fabi, Feliça Ac 13, 13-25 
Jn 13, 16-20 

1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luis Torres, 
escolanet, màrtirs a El Salvador. 

1974: Carlos Mugica, sacerdot, màrtir del poble de les 
jvillas miseria=, a l'Argentina. 

1988: A Rio de Janeiro es munta el major aparell 
militar, després de la Revolució del 1964, per tal 
d'intimidar la J Marcha contra el centenario de la 
abolicions, organitzada per les entitats negres. 

*i y Divendres 
" ' •"" A c 13, 26-33 fc*—' Mare de Déu de Fàtima i dels Ac 13, 44-52 
Nereu, Aquileu, Pancraç Jn 14,1 -6 Desemparats, Pere Regalat Jn 14, 7-14 

Dia atribuït a l'esclava Anastasia, que simboliza 1888: És abolida jurídicament l'esclavitud a Brasil, 

) & 
Dissabte 

totes les dones negres, torturades i estuprades 
fins a la mort pels blancs, amos de les hisendes. 

303: Mor martiritzat el Papa sant Víctor, africà. 
Havia nascut a la Mauritània. 

1957: L'organització OIT adopta el Conveni 107 
sobre Poblacions Indígenes i Tribals, el qual 
preveu la protecció dels drets dels indígenes. 

1980: Walter Voodeckers, missioner belga, 
compromès amb els camperols pobres, màrtir 
a Escuintla, Guatemala. 

quan ja el 95% dels negres havien conquerit la 
llibertat amb mitjans propis (llei àuria). 

5è diumenge de Pasqua 
Ac14,20b-26 

Ap21,1-5a 
Maties, Gemma Galgani j n 13, 3i-33a I 

1811: Independència del Paraguai. Festa nacional, c" 
1904: Mariano Avellana, evangelitzador del poble,» 

missioner claretià, Xile. ^ 
1980: Matança al riu Sumpul, El Salvador, on perden g 

la vida més de 600 persones. _1 
1980: Juan Ccaccya Chipana, obrer, militant, víctima í? 

de la repressió policial al Perú. £ 
1981: Carlos Gàlvez Galindo, sacerdot i màrtir a3 

Guatemala. ^ 
1988: Camperols màrtirs a Cayara, Perú. « 
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Llocs sagrats indígenes 
Clodomiro L SitlerA. 

Fa milers d'anys, quan els nostres 
avantpassats vivien en coves repre
sentaven a Déu com a Foc. El foc manté 
la cova en condicions per a ésser habi
tada, potser per això l'escolliren com a 
símbol de la vida. De la mateixa mane
ra, la comunitat es convocava entorn 
del foc per a preparar els aliments icom-
partir-los; al voltant del foc els ancians 
explicaven la història del grup i les 
proeses dels qui havien anat servint la 
comunitat . Creien que tots aquests 
aspectes de la vida del poble eren una 
realitat que els sobrepassava. També 
experimentaven que si es mantenien 
com a grup era perquè Déu estava 
present entre ells. Compartir el menjar 
anava d'acord amb l'Ésser mateix que 
els havia donat la vida com a persones 
i com a grup humà; quan els vells 
explicaven "contes" savien que estaven 
parlant d'allò que Déu volia per a ells 
com a poble. Encara avui, si hi ha 
sequera i no plou, moltes comunitats 
peregrinen cap a les coves, hi encenen 
foc, hi fan cerimònies i sacrificis, i li 
demanen a Déu que els enviï la pluja i 
la v ida . Gai rebé sempre després 
d'aquests ritus comencen els tremolors. 

En moltes coves trobem pintades les 
primeres representacions de tot això. Hi 
podem veure les mans dels qui les 
habitaren i dels qui hi celebraren la seva 
trobada amb Déu. Allà hi ha els cercles 
amb un centre que representa la cova 
i, enmig, Déu. També hi ha els cossos 
dels nostres avantpassats que foren 
enterrats coberts de flors, o amb gerres 
plenes d ' aigua, amb menjar i d'altres 
coses. Els preparaven per a un viatge 
al final del qual arribarien al lloc on hi 
ha El-que-ens-sobrepassa, simbolitzat 
en el foc, al qual anomenaren 
Xiutecúhtli , Senyor de foc, o també 
HuehueTéotl, el Déu Vell, la forma més 
antiga per parlar d'Ell. 

La v ida dels grups humans es 
-78-desenvolupava també en el camp. Les 

principals activitats eren recol·lectar 
fruits i caçar animals. La vida era rebuda 
molt directament de l'aigua, de la terra, 
de les déus. Tot això ho van convertir 
també en representació o en signes de 
la relació amb el Déu de la v ida. 
Parlaven de Déu com a Aigua, com a 
Pluja, com a Terra. Veien a Déu 
p r inc ipa lment en representacions 
femenines, vitals. També representaven 
a Déu com a Vent. Ell era la mediació 
entre la terra que trepitjaven i el cel que 
miraven. Aleshores les muntanyes, les 
planes i les valls van ser convertides 
en llocs sagrats. Assenyalaven una 
muntanya, delimitaven un espai en la 
vall, circundaven una déu i aquests eren 
els seus temples. En ells es reunen per 
a celebrar la seva trobada amb Déu. 
Avui encara trobem comunitats que fan 
les celebracions dalt de les muntanyes, 
a les planes i prop de les fonts. Prepa
ren una esplanada i hi fan sacrifici i 
danses, de dia o de nit, o bé dia i nit. O 
celebren i dansen, o moren. En aquestes 
celebracions donen transcendència a la 
seva vida. 

La casa també fou un lloc sagrat per 
a cada família. S'hi feien cerimònies que 
no reunien tot el poble, però que es 
veien com a necessàries per celebrar 
experiències que havien posat a les 
persones o a les famílies en contacte 
amb la presència o la voluntat de Déu. 
I procuraven posar ampits o murs prims 
dedicats esecialment per a l 'àmbit 
religiós a les cases. Posteriorment van 
construir altars de diferents formes, on 
hi col·locaven records d'altres indrets 
o santuaris que recordaven a Déu de la 
mateixa manera com tot el poble el 
representava. Així les casa, com els llocs 
sagrats, estaven estretament en relació 
amb altres llocs sagrats. Actualment 
aquests altars es conserven en forma de 
taules senzilles, guarnides amb flors i 
paper picat. Les famílies hi celebren 
molts ritus que expressen el seu sentit 

religiós, i hi posen damunt les imatges 
que expressen mi l lor la seva expe
riència transcendent. 

Quan les cultures d'alguns pobles 
es van anar fent més complexes i els 
grups humans s'oiganitzaren socialment 
en ciutats o en ciutats-estat, dins de 
cadascuna s'hi van construir espais, 
places, adoratoris, edificis i conjunts 
que estaven dedicats quasi exclusi
vament a celebrar l'experiència religio
sa dels pobles. Eren llocs sagrats de gran 
bel lesa a rqu i tec tòn ica . El que hi 
celebraven era l'experiència de Déu so
bre la qual havien reflexionat i de la 
qual parlaven de forma més oiga-
nitzada. Ja tenien la seva teologia. En 
gairebé tots els pobles del nostre 
continent, la teologia i els llocs sagrats 
no únicament contenien el pensament 
religiós del moment, sinó que també es 
referien a les exeriències religioses de 
temps més ant ics, repensades i 
aprofundides. Per això els primers 
missioners cristians, cap allà al s.XVI, 
en veure la riquesa de les expressions i 
representacions dels indígenes van pen
sar que els nostres pobles eren 
politeistes. D'altra banda, tenim moltes 
c ròn iques , textos i mites de les 
tradicions indígenes d'aquell temps que 
ens demostren precisament el contrari. 
Els diferents "déus" no eren res més que 
diferents noms que permetien als 
nostres pobles expressar de maneres 
diverses i en moments diferents les 
experiències religioses que havien 
tingut amb una única divinitat. 

Moltes vegades, al voltant dels llocs 
sagrats, amb prestigi a causa de les 
concentracions que hi havia hagut des 
de temps molt llunyans, es varen anar 
constru in t les c iutats, conservant 
sempre al centre, els adoratoris i, 
gairebé sempre a l'orient, els grans 
monuments dedicats al Sol que, 
juntament amb la Terra i la Lluna, eren 
els símbols més representatius de Déu. 



D'aquests l locs convé recordar 
l'anomenat La \fenta, a Tabasco (Mèxic), 
on els més antics avantpassats de les 
cultures mesoamericanes van fer aquest 
enorme temple que no és quadrat, ni 
circular, ni rectangular, ni cònic, sinó 
que amb la forma d'una mena de grills 
que encara avui ens sorprèn. Tots 
recordem Tiwanaco, a Bolívia, amb les 
seves places, patis i temples, i amb la 
porta per on el Sol passa per a baixar 
amb el poble reunit en els immensos 
patis enfonsats. Així funcionà també el 
Temple del Sol, col·locat exactament 
seguint el camí de l'astre, que es va 
construir al Machu Pichu, al Perú, on 
Déu desceneix a la història sobre les 
poderoses ales del còndoc 

Enmig de la més pregona selva del 
Petén, els maies de Guatemala van 
construir una enorme ciutat cerimonial 
que coneixem com a Tikal, on esvaren 
citar persones i pobles religiosos de tot 
el món antic de Mesoamèrica. Els maies 
que van constru i r - la p roced ien i 
peregrinaven d'altres indrets també 
consagrats com Kaminal Juyú, també a 
Guatemala. Avui ens sorprènel temple 
de Quetzalcóatl a Chichen Itzà, que 
realment no està construït en aquesta 
ciutat de l'actual Yucatàn a Mèxic, sinó 
que els seus arquitectes el col·locaren 
en l'espai sideral, relacionant el tem
ple amb el moviment de la Terra al 
voltant del Sol, de manera que en el 
moment de l'equinocci de primavera, 
les ombres dels seus volums projecten 
al vespre, quan es fa fosc, una serpent 
lluminosa que descendeix lentament 
des del cim del temple fins a terra, 
precisament en el dia i l'hora que han 

Altar 5, Tikal. Dos homes, de genolls, conversen a ambdós 
costats d'un crani i un munt d'ossos. 

de començar les pluges en aquesta 
regió. Sol, Pluja, Terra, Humanitat, 
presència de Déu entre nosaltres. A 
Toninà, al cor de la selva d'Ocosingo, 
a Chiapas (Mèxic), darrerament ha 
quedat completament al descobert 
l 'edi f ic i més gran del món antic i 
modern: el Temple del Sol. Des de dalt, 
el joc de pilota jugat al peu del temple 
mateix es veu com dos pams.Allà està 
representat novament Quetzalcóatl en 
un enorme mosaic de pedra caliça; al 
c im veiem a Déu, com el Sol, que 
sorgeix a la matinada de la boca oberta 
de la Mare Terra. 

Ja sabem que mentre construien a 
Konoquia Mounds, a Illinois als Estats 
Units, van començar a aparèixer les res
tes del que fou un temple grandiós, 
construït a imatge i semblança de la 
Piràmide del Sol a Teotihuacàn, a 
Mèxic. Allà els indígenes, que havien 
construït aquet lloc sagrat seguint les 
pautes dels aiquitectes que fugiren de 
la destrucció de Teotihuacàn l'any 900 
d .C , parlen de Déu com a Usen, "el 
Gran Esperit", i entraren així amb la 
seva aportació al més profund de les 
religions antigues del nostre continent. 

A Teotihuacàn, el Temple del Sol 
està situat a l'orient del de la LLuna, a 
l 'ext rem d 'una av inguda de 5 
quilòmetres. Al cim de l'estructura més 
gran dedicada al Sol volien col·locar 
una representació de Déu com el 
Senyor de l'Aigua, Tlàloc; i sobre el tem-
ple de la Lluna hi havia una 
representació de Déu amb el símbol de 
Chalchiutlícue, la Senyora de les Fonts, 
"La-vestida-de-maragdes". 

Qui ha estat a Tula, el principal cen
tre religiós tolteca, a Mèxic, experimen
ta realment la profunda religiositat dels 
qui modelaren en altes escultures 
Tlahuizcanpantecútli, el "Senyor del Sol 
de l'Aurora". Aquesta és una manera 
subl im de "par lar" de la contínua 
novetat i renovació del d iv í en la 
història. Allí moltísimes vegades, van 
representar T lahu izcanpan tecú t l i 
mitjançant enormes blocs de pedra que 
porten al pit Papàotl, "La Papallona", 
l'esperit que ho fa transcendir tot. 

Al món indígena hi ha molt llocs 
sagrats. Només a les costes del Golf de 
Mèxic el catàleg de l'Institut Nacional 
d'Antropologia en té registrats més de 
600. I a la península del Yucatàn? I a 
l'Altiplà? I a les valls i planes d'Oaxaca? 
I a les Huasteques? I a Hondures? I a 
Colòmbia? I a l'Equador? I en les selves 
i r ius de l 'Amazones? I en les 
immensitats geogràfiques i humanes del 
Con Sud que es perd en la gelada 
Antàrtica? I en l'enorme casc polar del 
nord? No podem ni tan sols intentar paF 
lar dels llocs principals. El que sabem 
certament és que el món, la terra, les 
déus, els rius i els llacs, l'aire i el cel, la 
casa, l'adoratori, la plaça, el temple i 
moltes activitats personals, grupals, 
socials i polítiques, eren llocs sagrats per 
als nostres avantpassats. Però, com 
meditava Nezahualcóyotl, el més gran 
poeta i sacerdot de l'antiguitat: "Ceco 
a Déu en el temple i no el trobo./ El 
cerco en la filosofia i no hi és./ El vaig 
cercar en els camps i no el vaig trobar/ 
El trobo en la persona humana./ Està en 
el cor el meu germà." 

Tota la terra i l'espai del nostre 
continent és sagrat. Però el principal 
lloc sagrat per als indígenes d'abans i 
d'avui és la humanitat, "els merescuts 
per la penitència de Déu". Déu està per 
la humanitat. Es dóna a conèixer per 
el la i en el la. Déu, per als meso-
americans, es va fer persona humana 
en el Senyor de Tula, Quetzalcóatl; en 
Wiracocha, per als quetxues; en Crist, 
per als jueus. És sempre el mateix que 
sap com donar-se a la humani ta t 
sencera. En la persona humana hi ha el 
Tzintéotl o panís diví; la persona està 
feta de Terra i de Sol i d'Aigua, signes i 
presència de Déu. Déu pareix con
tínuament a la humanitat i li dóna vida. 
Déu s'"encarna" de moltes maneres i 
en llocs diversos. 

I totes aquestes maneres i llocs són 
sagrats. 
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te Dilluns 
Jm 5, 7-8.11.16-17 

!sidreLlaurador,Paconi,JoanadeLes»nnac Jn 15, 1-7 
1903: És afusellat a Chiriquí el general i guerriller 

Victoriano Lorenzo, heroi nacional de Panamà. 

Dimarts 
Ac14, 18-27 

Ubald, Joan Nepomucè Jn 14, 27-31 a 
1981: Edgar Castillo, periodista assassinat, aGuate-

mala. 

íï> Dimecres 
Pasqual Bailón Ac15, 1-6 

Jn 15, 1-8 

Dia Internacional dels objectors de consciència 
És entès com a objector de consciència aquella 
persona, susceptible de ser recrutada per al servei 
militar, la qual, per raons de consciència ̂ religioses, 
ètiques, morals, humanitàries o semblantss rebutja 
de fer el servei militar o de participar en conflictes 
armats. 

Dia mundial de les telecomunicacions Se cele
bra des del 1965 per a commemorar la primera 
Convenció Internacional Telegràfica, del 17 de 
maig del 1865. ÉS una crida a generar noves fonts 
de comunicació per tal d'evitar els enormes 
desequilibris en la producció de missatges i progra
mes. 

.5? 
"5 
E 

Cada setmana neixen uns 5 5 0 . 0 0 0 infants als països més pobres de la Terra. Dècada tres, dos viuran en la misèria més absoluta: 

ingressaran menys de 0 ' 7 0 $US per dia. Als 14 anys, només un de cada Ires trobarà feina, i rebrà un sou que no sobrepassarà 

uns 4 0 $ U S cada mes. De cada cinc joves, Ires no sabran escriure ni llegir. D'aquest mig milió d'infants que neixen cada setmana, 

- 8 0 - n o m é s n'hi haurà uns 4 5 que arribin a ser metges o enginyers. 



m Dijous iT«; Divendres 
Rafaela Maria Porras, Pròsper Ac 15, 7-21 
Erík Jn 15,9-11 

1525: Fundació de Trujillo (Hondures). 
1781: És decapitat José Gabriel Condorcanqui, Tupac 

Amaru U, lluitador indígena de Perú i Bolívia, 
després d'haver-li fet presenciar com li penjaven 
la muller i els familiars i seguidors, i de ser 
desconjuntat per mitjà de cavalls que eren atiats 
cap a direccions oposades. 

1895: Neix Augusto Calderón Sandino. 
1950: Es reuneix, a Rio de Janeiro, el Consell Nacional 

de Dones Negres. 
1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, polítics i 

militants cristians, màrtirs de les lluites del poble 
uruguaià. 

f l * ^ c Pere Celestí, Francesc Coll Ac 15, 22-31 
Dunstan Jn 15, 12-17 

^ D i s s a b t e 
Bernardí de Siena, Boi Ac16, 1-10 

Jn 15, 18-21 

1506: Mor Cristòfor Colom a Valladolid (Espanya). 
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6è diumenge de Pasqua 
Ac 15, 1-2.22-29 

Hospici Ap 21, 10-14.22-23 
JohnEliot Jn 14. 23-29 

1897: Mor, a Puerto Plata, Gregorio Luperón, heroi de 
la independència de la República Dominicana. 

1981: Pedró Aguilar Santos, sacerdot, màrtir, Guate
mala. 

1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religiós, Colòmbia. 
1991: Irene McCormack, missionera, Perú. 
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yh; Dilluns jfci Dimarts %V7L Dimecres 
' ' ' Joaquima Vedruna, Ac 16, 11-15 ' ' ^Desideri Ac16,23-34 " " ^ T . < Ac 17, 15.22 -18,1 

RitadeCascia Jn15,26-16,4 Ludmg Nommensen Jn16,5b-11 Auxiliadora, Mare de Déu Jn 16, 12-15 
, . . „ ., « ,, L . Vicenç de Lenns, 

1987: Luis Gutiérrez, sacerdot, Colòmbia. Nlcolau Copèrnic 

Ui 
• • • i ~ 

U-

E 

Al Nord, les coses aniran una mica millor per als infants. N'hi naixerà només un per Cada hora moren 1500 nens de fam o 
cada deu que naixeran al Sud. Cadascun gaudirà d'una renda equivalent a la de per malalties causades per la fam. 

- 8 2 - 51 habitants d'Haití, Burundi o Bangladesh. 



• * * ^ Vicenta Lórjez Acurï Vicenta López Acuna, Ac 18, 2-8 
Beda, Gregorio VII, Jn 16, 16-20 
Maria Magdalena de Pazzi 

1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià, 
màrtir a mans dels terratinents i militars. 

y V; pivendres 
• ^ y Felipe Neri, Ac 18, 9-18 

Mariana Paredes Jn 16, 20-23a 
1966: Independència de la Guaiana. 
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, 

màrtir de la justícia a Recife, Brasil. 

1H Dissabte 
Agustí de Canterbury Ac 18, 23-28 
Joan Calvi Jn 16, 23-28 

1975: És oficialitzat el quítxua, al Perú (decret21.156). 
1987: Luis Pérez, sacerdot, Colòmbia. 
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E nguany, 1995, que 
celebrem amb 
èmfasi la Causa 

Negra, és necessari des
tacar en aquesta agenda 
quatre personatges, glò
ria de la tradició afro-
americana: els quatre 
únics missioners que es 
van atrevir a denunciar 
l'esclavitud negra. Qui 
són? 

A l'Amèrica hispa
na foren dos profetes: 
Fray Francisco José de 
Jaca (nascut en aquest 
poble d'Aragó) i Fray 
Epifanio de Moirans (fill 
d'aquesta localitat fran
cesa). Des de 1681 les 
seves vides foren 
paral·leles, en les con
viccions, els sofriments 
com a profetes de la ll i
bertat, els escrits contra 
l'esclavatge, els proces
sos judicials que pati
ren, la suspensió i l'ex-
comunió, i la mort pre
matura. 

El document inèdit 
de l'Arxiu General d'ín
dies de Sevilla conté 
T'Expedient" del procés 
jurídic contra els dos 
profetes: "no solamente 
proclamaran la libertad 
de los negros, sinó que 
llegaron a rehusar la 
absolución sacramental 
a todos aquellos que no 

- 8 4 - prometían en la con-

Els quatre 
excepcionals 

fesión dar libertad asus 
esclavos y pagaries los 
jornalescorrespondien-
tes a todo el tiempo que 
los habían tenido a su 
servicio". 
Foren suspesos de la fa
cultat de confessar i pre
dicar, i més tard foren 
excomunicats pel bisbe, 
el 3 de desembre de 
1681. Fets presoners, 
foren perseguits no no
més pels amos d'es-
claus, sinó també per les 
autoritats eclesiàstiques. 
Els hagués estat fàcil 
d'"arrepentir-se" i gua
nyar així la llibertat i po
der continuar llur tasca. 
Però van continuar 
ferms en la seva posició 
i cadascú va escriure un 
llibre contra l'esclavatge. 
A més, van declarar que 
eren les autoritats les 
que incurrien automàti
cament en excomunió, 
per jutjar-los a ells que, 
coma Missioners Apos
tòlics, estaven subjectes 
només al Papa i a Pro
paganda Fide. Això, a 

més de ser considerat 
irrespectuós, fou consi
derat perillós. 

Alguns investiga
dors caputxins de Roma 
(Gregori Smutko i altres) 
pensen que Francisco 
José fou assassinat pels 
oficials del govern espa
nyol; però és una dada 
sense provar. 

A l'Amèrica portu
guesa hi hagué dos je
suïtes que treballaven 
a Bahia i que varen de
nunciar obertament l'es
clavitud. El P. Gonzalo 
Leite (1546-1603) sos
tenia que "cap esclau 
d'Àfrica o del Brasil és 
captiu justament". Escri
via: " Veo a nuestros 
sacerdotes confesar 
homicidasy robadores 
de libertad, de hacienda 
y sudor ajenos, sin 
restitución del pasado ni 
remedio de males 
futuros..." La seva po
sició es féu incòmoda 
per als mateixos jesuï
tes, per la qual cosa fou 
obligat l'any 1586 a tor

narà Portugal, qualificat 
com d'"inestable". 

El P. Miguel García 
(1550-1614) va comba
tre sobretot l'existència 
d'esclaus en els con
vents religiosos, pràcti
ca comuna a l'època: "La 
multitud de esclavos que 
tiene la Compadia en 
esta provincià, concre-
tamenle en el colegio de 
Bahia, es cosa que no 
puedoaceptardeningún 
modo. A veces pienso 
que con màs seguridad 
me salvaria como laico 
que en esta provincià de 
la Compafiía, donde veo 
lo que veo". Els seus 
superiors el retornaren a 
Portugal, considerant-lo 
"molt afectat pels seus 
escrúpols" 

Invoquem aquests 
profetes d'Afro-llatino-
amèrica, perquè en un 
temps semblant sapi
guem denunciar els 
nous esclavatges. 

Durant tres segles, el famós "triangle 
negrer" constituí l'estructura bàsica 
del comerç internacional. L'esclavis

me mercantilista fou la base de l'economia 
occidental. En aquell moment, l'esclavitud 
semblava el més "natural" del món, quelcom 
evident, inqüestionable. Oposar-s'hi hauria 
significat qüestionar els fonaments mateixos 
de la societat occidental: una bogeria, una 
denúncia absurda, una subversió intolerable. 

En aquells segles, els ingenios 
azucareros constituiren la base de la pro
ducció econòmica. "Sense esclaus no hi ha 
sucre, i sense sucre no hi ha Brasil", es deia. 
En els ingenios hi havia milers d'esclaus. 
Els amos estaven interessats en tenir cape
llans que impartissin als esclaus la cateque
si dominical. Per què? 

El P. Antonio Vieira, un famós missioner 
jesuïta al Brasil, que va publicar els seus 
Sermoes, predicava als esclaus: "No hi ha 
feina ni gènere de vida més semblant a la 
creu i a la passió de Crist que el vostre en 
aquests "ingenios azucareros". Benaurats vo
saltres si arribeu a conèixer la fortuna del vos
tre estat... En un "ingenio" sou imitadors del 
Crist crucificat, perquè patiu d'una manera 
semblant a com el Senyor Jesús va patir. Els 
ferros, les presons, les bastonades, els in
sults... és la vostra imitació, que, si va acom
panyada de paciència, tindrà el mereixement 
de martiri. No serviu els vostres amos com 
qui serveix els homes, sinó com qui serveix 
a Déu..." 

En aquesta predicació -com la majoria 
de les de l'època- no s'ensenyava als esclaus 
virtuds com la fraternitat i la igualtat dels hu
mans, la lluita per la justícia i la llibertat, la 
unió, la fe, la rebel·lió i l'esperança. La predi
cació deia que les virtuds més grans d'un cris
tià eren l'obediència, la humilitat, la pacièn
cia, la resignació, la submissió a la voluntat 
de Déu. 

La predicació deia als esclaus que havi
en de sentir-se feliços de ser esclaus, ja que 
si no ho haguessin estat no haguessin pogut 
salvar-se. De fet, la predicació feia que els 



esclaus creiessin que havia estat la provi
dència de Déu qui els havia portat a l'escla
vatge, per guanyar així la vida eterna. L'es
clavitud no semblava un mal, sinó que apa
reixia com el mitjà d'atreure els pagans cap 
a la societat cristiana, que era la dels blancs. 
Aquesta finalitat tan sagrada justificava els 
mitjans. És lògic que els amos dels esclaus 
volguessin que no hi faltés la figura del ca
pellà, als ingenios. 

Quants missioners, gelosos apòstols, 
amb bona fe van estar predicant en nom de 
Jesús, sense saber-ho, quelcom al qual ell 
s'oposà radicalment durant la seva vida: la 
resignació davant la injustícia, la "benauran
ça" de l'esclavatge, la desesperança dels 
pobres... 

Molts bisbes, sacerdots, convents, 
monastirs, col·legis... foren propietaris d'es
ciaus. En els territoris de la Verapaz 
(Guatemala), els mateixos que va recórrer 
amb aquell fervor evangelitzador utòpic 
Bartolomé de Las Casas, només dues ge
neracions més tard, els dominics mateixos 
van instal·lar grans convents amb immen
ses plantacions sucreres amb esclaus ne
gres. Dels jesuïtes se sap que en els 
col·legis del Brasil tenien centenes d'es
ciaus, i que el superior provincial d'Angola, 
quan tenia algun deute amb la província je
suïta del Brasil, el pagava "en espècie", amb 
esclaus negres; i ell mateix tenia un vaixell 
negrer. I el que diem de dominics i jesuïtes 
-tan profètics i alliberadors en d'altres as
pectes- es podria dir de moltes altres con
gregacions, personatges i entitats eclesiàs
tiques. 

Però és que no hi va haver profetes que 
contrarrestaren la negror d'aquesta pàgina 
històrica? Respecte a la defensa dels indí
genes tenim desenes, o fins i tot centenes, 
de figures profètiques que, encara que fo
ren una excepció de la regla, no deixen de 
ser una "gloriosa legió". Pel que fa a la de
fensa dels esclaus negres sembla que po
dem comptar aquests profetes amb els dits 
de la mà. Ni tan sols sant Pere Claver digué 
una paraula contra l'esclavatge. Fou un gran 
sant, ho donà tot per als negres, es va lliu
rar heroicament a l'assistència... però no 
gosà o no fou capaç de qüestionar l'escla
vatge. Només Miguel García, Gonzalo de 
Leite, Francisco José de Jaca i Epifani de 
Moirans es varen salvar d'aquest vergonyós 
silenci eclesial. Són quatre profetes d'excep
ció, als quals la vida els anà malament: in
compresos, desterrats, perseguits, apresats 
i, algun d'ells, mort de mala mort. 

Quant a l'esclavisme occidental, l'Es
glésia com a conjunt fallà. No va condem
nar un sistema tan inhumà i anticristià. En
cara més: amb el silenci, la seva presència, 
l'assistència, la predicació, el va legitimar. 

Va estar fent "en nom de Jesús" el contrari 
dels que ell hauria fet, el contrari del que ell 
va fer: anunciar la llibertat al captius, la bona 
nova als pobres (Lc 4, 16ss). 

Una desafortunada frase del Documen
to de Consulta per a Santo Domingo ens 
dóna una pista: "nunca entonces enfrentó 
la Iglesia la negación total de la esclavitud 
negra. Posiblemente, la Iglesia, en un 
momento de decadència, no podia retar a 
todas las potencias de Occidente." 
Evidentement, l'Església podia, amb la for
ça de l'Esperit, però no ho va fer. No es va 
atrevir a desafiar i denunciar el sistema es-
clavista, amb la qual cosa el va legitimar. 
"No s'atreví a retar totes les potències d'Oc
cident". Va tenir por, i preferí no veure-hi clar. 
La legió de religiosos d'aquells tres segles 
tampoc no es va atrevir. Només quatre pro
fetes d'excepció ho varen fer. 

Lliçons per avui 
Avui estem també davant d'un sistema 

econòmic radicalment injust que es presenta 
com a "natural", com a evident, tan ficat dins 
la lògica del món d'avui que atacar-lo pot 
ser vist com un signe de demència. 

Avui no es tracta de l'esclavatge físic, 
sinó d'un esclavatge més sofisticat. És el 
neoliberalisme triomfant. Amb el fracàs del 
socialisme real, un "allau del capital contra 
el treball" s'ha produït en l'anomenat Tercer 
Món. Un allau semblant a aquella invasió 
del s. XVI o a les expedicions a la recerca 
d'esciaus que arribaren a les costes d'Àfrica. 
Es tracta d'un allau del neoliberalisme, que 
amb els seus "ajustaments" continua 
produint més pobresa i més pobres en el 
Tercer Món, i més guanys i més benestar 
en ta minoria del Primer Món. Es tracta de 
la disfressada esclavitud del deute extern, 
que cal pagar al Primer Món les majories 
del Tercer Món, retallant fortament la seva 
salut, l'educació, l'habitatge, el treball... 

Com en els tres segles d'esclavatge 
negre, tampoc ara manquen a les Esglési
es líders admirablement dedicats a l'assis
tència dels pobres, com un sant Pere Cla
ver. Però molts no s'enfronten al sistema 
esclavista com a tal. Oposar-s'hi els sem
bla la negació d'allò natural, exactament el 
mateix que fa tres segles semblava la ne
gació de l'esclavisme. 

Quan la història avanci tal vegada uns 
altres 500 anys i es vegi amb claredat que 
el sistema neoliberal que es va imposar a 
finals del s. XX no era menys injust i per
vers, encara que més sofisticat que l'escla
visme negrer, iserà possible que, també, 
en algun document eclesiàstic hagin de dir: 
"mai a les darreries del segle XX l'Església 
declarà la negació total del capitalisme i el 
neoliberalisme. Possiblement, les Esglési
es, en un moment de debilitat eclesiàstica i 

d'euforia neoliberal, no es van atrevir a de
nunciar el sistema neoliberal occidental"? 

No fou fàcil ni ho és ara 
El discerniment i l'opció que tingueren 

els pocs qui denunciaren l'esclavitud no fou 
fàcil. No era "evident" la injustícia que s'es
tava fent als negres. L'opinió comuna, el pes 
de l'autoritat civil i religiosa, la praxis matei
xa de les institucions eclesiàstiques, la inèr
cia de les coses... inclinaven a pensar que 
l'esclavatge era quelcom "natural" i fins i tot 
justificat per la teologia i pel magisteri ecle
siàstic. Prendre aquella opció era difícil. Per 
això només quatre persones la van prendre. 
Era més fàcil no ser "radical", no ser intole
rant, ser més "comprensiu", no voler sortir 
de la norma comuna. 

El superior provincial dels dominics a 
L'Espanyola els va ordenar "per obediència" 
parar en aquelles denúncies. Tenien, doncs, 
els religiosos arguments fàcils per a 
tranquil·litzar la consciència i no crear-se pro
blemes. Però van preferir obeir la conscièn
cia. 

Van ser pocs els qui prengueren aque
lla opció profètica. Molts altres religiosos van 
preferir la connivència amb el sistema, el "re
alisme". Així, la predicació de molts religio
sos va ser inoqua enfront del sistema i, així, 
va ser-ne la legitimació més poderosa. La 
immensa majoria dels religiosos va estar ve
ritablement compromesa amb el sistema: 
convents amb indis encomendados, con
vents propietaris d'esciaus negres, amb 
grans extensions de terra i grans riqueses, 
en immillorables relacions amb els podero
sos. Però Jesús havia dit: "O s'està amb mi 
o s'està contra meu". O amb l'esclavatge o 
a favor de la llibertat. No era possible la neu
tralitat. Els qui no van ser profètics, van ser 
connivents. 

La història ja ha jutjat els religiosos 
d'aquells temps. I ha canonitzat, en l'altar 
del cor dels pobres, els profetes, els famo
sos i els anònims, els qui van saber clamar 
a favor dels indis, els qui s'arriscaren, els 
qui no pactaren amb la mediocritat. 

Els qui s'acomodaren (que foren molts!), 
els qui es van quedar en els seus grans con
vents i amb molts esclaus, els qui van repri
mir la consciència per a no desentonar ni 
crear conflictes, o els qui s'excusaren en 
l'"obediència"als seus superiors o als seus 
bisbes, aquests ja han estat esborrats de la 
història. No van prestar un servei real ni a 
l'Església ni a la vida religiosa, ni als pobres, 
ni a Jesús, ni al Regne. 
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w Dilluns 
Just d'Urgell, Pere Sans Ac 19, 1 -8 

\ Jirí Tranovsky Jn 16,29-33 
> 1978: Mortaldat d'unacentena de quítxues, a Panzós, 
j Guatemala. 
: 1980: RaimundoFerreiraüma, jGringo=, camperol, 
] sindicalista, agent depastoral.màrtiraConceiçào 
: do Araguaia, Brasil. 

^ D i m a r t í „,„,, & Dimecres 
Ferran, Joana d'Arc 

Ac20, 17-27 
Jn17,1-11a 

Visitació Sof 3, 14-18a 
Lc 1, 39-56 

1979: Teodoro Martínez, camperol màrtir a Nicara
gua. 

1986: Primera Trobada d'Agents de Pastoral Negres 
de la diòcesi de Duque de Caxias i Sao Joao de 
Meriti. 

1990: Clotario Blest, profeta cristià en el món sindical 
xilè. 

Dia mundial sense tabac. Promulgat a instàncies 
de l'Organització Mundial de la Salut per a fer prendre 
consciència dels greus mals que el tabac ocasiona 
al nostre cos. L'any 1970, només cinc països havien 
prohibit de fumar en els locals públics: Mèxic, Polònia, 
°ustria, Bulgària i Noruega. L'any 1990, ja eren 57 
els qui ho havien prohibit. 

U 

E 

Prega Déu, però fes-t'ho teu! 

El pitjor pecat contra l'Esperit Sant és Qui no és amatent, se l'enduu el corrent, 

l'espiritualisme. Refranys de caire popular. 

- g £ - Ana Maria Tepedino. 

En els carismes que l'Esperit dóna al 

poble, el bisbe troba la pedra de toc de 

llur autenticitat. 

Oscar Romero, 9.9.1979. 



"*? *i '< Dijous 
Justí AC22, 30:23,6-11 

Jn 17,20-26 
Dia internacional de l'infant. 
1989: Sergio Restrepo, jesuïta, Colòmbia. 
1991: Joào de Aquino, president del JSindicalo de 

TrabajadoresE de Nueva íguazú, és assassinat. 

2i Divendres 
Pere, Marcel li, Ac 25, 13-21 
Just de Girona Jn21, 15-16 

1537: Butlla Sublimis Deusde Pau III que condemna 
l'esclavitud. 

t Dissabte 
Carles Luanga Ac 28, 16-20.30-31 
Joan XXIII Jn 21, 20-25 

1548: Juan de Zumàrraga, bisbe de Mèxic, protector 
dels indis. 

1758: La J Comisión de Límites= troba els ianomamí, 
de Veneçuela. 

1885: Sant Carles Luanga i companys, màrtirs de la 
fe a Uganda. És declarat patró de la joventut 
africana. 

1963: Mor Joan XXIII. 

DIUMENGE DE PENTECOSTA 
Ac2, 1-11 

1 Cor 12, 3b.7.12-13 
Francesc Caracciolo. Noè j n 20 .19-23 

1559: L'oïdor Fernando Santillàn informa de les 
matances d'indis a Xile. 

1980: José Maria Gran, sacerdot, i Domingo Batz, 
sagristà, màrtirs a El Quiché, Guatemala. 

Dia internacional dels infants víctimes innocents 
de l'agressió. Promulgat el 19.8.1982, davant la 
situació viscuda pels infants palestins i libanesos, 
víctimes del conflicte àrabo-israelià. 
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U Dilluns 
Bonifaci Tob 1, 1a.2;2, 1-9 

Me 12, 1-12 
1573: Cruel execució del cacicTanamaco (Veneçuela). 
1981: A Los Angeles (EEUU) es descobreix el primer 

cas de SIDA de la història. 

Dimarts 

Dia mundial del medi ambient proclamat el 1972. 
Es calcula que, des del 1900, han desaparegut la 
meitat dels terrenys humits del nostre planeta, 
drenats per tal de destinar-los a l'agricultura, talats 
per a aprofitar-ne la fusta o desbrossats per a 
urbanitzar-los o construir-hi complexos turístics. 

Norbert Tob 2, 10-23 
Me 12,3-17 

1940: Mor Marcos Garvey, líder negre jamaicà, men
tor del panafricanisme. 

1980: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apurina, 
és assassinat, Brasil. 

'/ Dimecres 
• ^ Robert Tob 3. 1-11.24-25 

Seattle Me 12, 18-27 
1494: Castella i Portugal signen et Tractat de 

Tordesillas, que, rectificant l'arbitratge del Papa 
Alexandre VI (1493), fixà un nou repartiment 
dels territoris que es descobríen. 

1978: Comença l'organització del Movimient Negre 
Unificat (MNU). 

1990: És assassinada la germana Filomena López 
Filha, apòstol de les «favelas», a Nueva Iguaçú. 

e 
9 
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D'ençò de l'aparició de la SIDA, el 5 de juny de 1981, s'han enregistrat més de 15 milions d'infeccions, 10 milions de les quals 

localitzades en aquest continent. Durant l'any 1993, un milió i mig de persones han contret el virus de la SIDAal conti nentafricà. 

Prop del 60% de les infeccions són contretes per joves de 15 a 25 anys. Hom calcula que, l'any 2000, hi haurà més de 5 milions 

de dones que en seran infectades. 



— ^ w ^ " ^ Tob6.10-I1a; 
Medard 

Tob6,10-I1a;7,1,9-17:8,4-10 
Me 12, 28D-34 

Divendres 
Tob11,5-17 
Me 12, 35-37 

Dissabte 

1982: Luis Dalle, bisbe d'Ayaviri, Perú, que havia estat 1 5 9 7 : J o s é de Anchieta, canari, evangelitzador al 
amenaçat de mort per la seva opció envers els 
pobres, moren un "accident" provocat i, després, 
mai més no aclarit. 

1989: Nicolàs Van Cleef, sacerdot, Panamà. 

Brasil, «Gran Pare» dels guaranís. 
1971: Héctor Gallego, sacerdot colombià, 34 afios, 

màrtir dels camperols panamenys, a Santa Fe 
de Veraguas. 

1979: Juan Moràn, sacerdot mexicà, màrtir dels 
indígenes mazahues. 

1980: Ismael Enrique Pineda i un company seu, 
màrtirs de Càritas a El Salvador. 

1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigent camperola, 
víctima de la repressió al Perú. 

Tob12, 1.5-15.20 
Críspul, Màxim Me 12, 38-44 

1521: Els indígenes destrueixen la missió de Cumanà, 
Veneçuela, construïda per Las Casas. 

Trinitat 
Prov 8, 22-31 

Rm5, 1-5 
Berna bé, Maria Rosa Molas Jn 16, 12-15 

1980: Ismael Enrique Pineda, promotor de Càritas, 
i companys, desapareguts a El Salvador. 
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Nova Cajolà: la lluita per la terra 
El clam per la terra és el crit més dramàtic i desesperat a Guatemala 

El clam per la terra és, sens dub
te, el crit més dramàtic i desespe
rat que se sent a Guatemala. Surt 
de milions de pits guatemalencs, 
que no només desitgen posseir la 
terra, sinó ésser posseïts per ella. 
"Homes de blat de moro", com diu 
el nostre llibre sagrat Maia, que 
d'una banda se senten identificats 
amb els solcs, el sembrat i les coll i
tes, i d'altra banda es veuen expul
sats de la terra, i impedits a enfon
sar-se en els solcs fèrtils, per una 
situació d'injustícia i de pecat. 

Ningú no pot negar l'excessiva 
desigualtat existent avui quant a la 
possessió de la terra. A Guatemala, 
el problema agrari es medeix actu
alment considerant el latifundi i el 
minifundi. És un sistema d'explo
tació i d'esclavatge. 

Reivindiquen la terra 
En aquest context nacional es 

troben els camperols del municipi 
de Cajolà, a 222 quilòmetres de la 
capital. Nou-centes famílies maies 
del grup Man, que com una mos
tra entre d'altres moviments pro-
terra, víctimes de la necessitat i im
pulsats i animats per la carta pasto
ral "El clam de la terra" (publicat 
per la Conferència Episcopal de 
Guatemala el 1988), diuen que s'or
ganitzen per sortir a cercar la seva 
reivindicació. Amb la finalitat d'ob
tenir la terra que els pertany 

Es tracta de camperols que dia 
rera dia han adquirit consciència de 
la misèria injusta en què viuen i ha 
pres la decisió de reclamar les se-

-90-ves terres, però que per interessos 

particulars d'alguns terratinents po
derosos i autoritats corruptes foren 
violentament desallotjats de la fin
ca "Pampas del Horizonte" que els 
pertanyia legítimament des del 
1910. 

El febrer de 1989, en el seu po
ble llunyà de l'altiplà, es reuneixen 
els camperols al voltant del títol de 
propietat trobat entre els documents 
rebuts per la nova corporació mu
nicipal. Es forma una comissió per 
a recórrer els límits de la finca i en 
aquesta revisió s'adonen que hi ha 
fites mogudes i annexions a la fin
ca "Caotunco", propietat del terra
tinent Arévalo Bermejo. L'Instituto 
Nacional de Transformación Agrà
ria (INTA) dóna suport als campe
rols, però, a causa de les pressions, 
la corrupció i la violència, aquest 
recolzament dura poc. 

El 22 de maig del mateix any 
després de lluites dures i injustes 
detencions, tots els camperols co
mencen un èxode des del poble de 
Cajolà, fins a la finca "Pampas del 
Horizonte", en el departament de 
Quezaltenango a 140 quilòmetres 
de Champerico. Un dia més tard 
es duu a terme l'ocupació pacífi
ca. La reacció dels terratinents es 
produeix tot seguit i el 28 de maig 
el jutge de pau Coatepeque, amb 
el xantatge del senyor Arévalo 
Bermejo, intenta desallotjar als 
"cajolenos", acusant-los d'usurpa
ció i d'invasió de terres, i empreso
na els seus líders. Comença així una 
campanya de coaccions, difamaci
ons i amenaces i tortures físiques i 
psíquiques que culmina amb el 

desallotjament violent de la finca 
realitzat per 200 policies armats de 
la brigada anti-disturbis. 

L'Església dóna suport als 
camperols 

Des del primer moment l'Esglé
sia s'hi fa present per mitjà dels seus 
agents de pastoral, sacerdots, reli
giosos i religioses per tal d'evitar 
un inútil vessament de sang. Els 
camperols decideixen quedar-se a 
viure a là vora de la carretera, en 
condicions inhumanes. Amb el su
port de l'Església comencen noves 
gestions jurídiques, sense cap resul
tat, perquè les promeses del govern 
són falses i es retarden intenciona
dament. L'estada a les vores dels ca
mins dura quinze mesos en què 
moren 23 nens. La fam, la deses
peració, el dolor i la impotència 
s'apoderen dels camperols, només 
pal.liades pels comitès d'ajuda or
ganitzats a les parròquies veïnes. 

Després d'una llarga lluita que 
va durar fins I'11 de maig de 1992, 
quatre-centes famílies tornen a ocu
par per segona vegada les seves ter
res de "Pampas del Horizonte". El 
15 de juny són desallotjats un altre 
cop per forces policials, amb de
mostració de força i prepotència, 
fent servir tota mena d'armes re
pressives. Cansats, però no vençuts, 
amb l'esperit de lluita i de resistèn
cia intacte, mantenint la seguretat 
dels seus ideals i dels seus drets, els 
indígenes tornen a ocupar la finca 
cinc hores més tard. Quatre dies 
després són una altra vegada desa
llotjats amb violència. Destrossats 



i impotents decideixen quedar-se a 
viure definitivament a la vora de la 
carretera, construint petites caba
nes. 

Tanmateix, l ' amb ic ió i el 
menyspreu dels poderosos respec
te els pobres arriba a límits tan in
humans i, alhora, tan salvatges, que 
decideixen cremar els "ranchos" 
humils i senzills dels camperols, 
sembrant el pànic. S'acompleix allò 
del profeta Miquees: "Ai dels qui 
mediten la iniquitat, cobdicien 
camps i els roben, cases i les usur
pen, fan violència a l'home i la seva 
casa, la persona i la seva heredat"!! 

El paper de la parròquia 
Malgrat totes les vexacions so

fertes, els camperols no es donen 
per vençuts i decideixen caminar 
f ins a la cap i ta l , la c iutat de 
Guatemala. Després d'uns dies de 
camí arriben a la capital i aconse
gueixen lliurar al President del Go
vern un escrit de peticions, no sen
se haver rebut abans, també a la 
ciutat, la brutal repressió de les for
ces policials. Per sort troben suport 
en l'Església i en la Universitat de 
San Carlos i hi romanen fins que, 
al mes de desembre, l'INTA els con
cedeix la venda de la finca "Santo 
Domingo" , al departament de 

El 89'56% de les finques (microfinques i 
finques subfamiliorsj representen només el 
16'53% de la superfície, mentre que el 2*25% 
de las finques (finques multifamiliars i grans) 
constitueixen el 64'51 % de la superfície. (Dades 
proporcionades per la Conferència Episcopal 
Guatemalenca en la seva carta pastoral «El 
clamor por la tierra», de febrer de 1988). 

Dècada 100 nens que neixen a 
Guatemala, només 35 tenen el privilegi de 
complir 15 anys. Segons Amnistia Internacional, 
en els darrere 15 anys ha tingut lloc un 
assassinat públic cada cinc hores. 

Retalhuleu, municipi de Cham-
perico, demarcació de la parròquia 
dels Pares Trinitaris. S'hi instal·len 
unes 900 famílies i hi comencen a 
formar la seva nova comunitat, de
nominada des del desembre de 
1993 "Nueva Cajoià". 

La parròquia Jesús Salvador; 
dels Pares Trinitaris, hi dedica aju
da de tota mena: assistencial, espi
ritual, social i d'acompanyament en 
les seves lluites. Els Trinitaris son al
hora portantveus de les seves rei
vindicacions davant les autoritats 
civils i eclesiàstiques. Els "cajo-
lenos", agraïts, senten que el suport 
rebut dels Pares Trinitaris respon a 
les opcions del bisbat de Quetzal-
tenango i a la línia pastoral de la 
Conferència Episcopal de Guate
mala. 

En l'actualitat la seva única font 
d'ingressos és el conreu del blat de 
moro i les ajudes que reben. Les 
promeses del govern mai no s'han 
acomplert i els "cajolenos" han de 
fer front als seus problemes d'ali
mentació, salut, educació, habitat
ge, infrastructures i organització. 
Càritas i altres organitzacions de 
beneficència els donen ajuda, però 
del tot insuficient. Els nens en són 
les víctimes principals. 

Crida a la solidaritat 
A Nueva Cajoià hi ha esperan

ça. Ha costat plors, sang, dolor i 
mort, però hi ha una vida nova en 
perspectiva de futur. Aquesta espe
rança de futur es veu alimentada 
perquè hom comprèn les paraules 
de Jesús: "No hi ha amor més gran 
que el d'aquell qui dóna la vida 
pels germans". Les nostres comu
nitats s'han vist enriquides per la 
solidaritat de tots aquells que 
s'acosten a conèixer la realiat de 
Nueva Cajoià. 

Confiem que els habitants de 
Nueva Cajoià tiraran endavant amb 
la seva nova propietat. Tanmateix, 
sentim la necessitat uigent de la so
lidaritat nacional i internacional, en 
particular, de les parròquies i co
munitats trinitàries d'Europa, per tal 
que puguin col·laborar amb nosal
tres, sobretot els laics per mitjà de 
les organitzacions del bisbat i de la 
nostra parròquia de Jesús Salvador, 
dels Trinitaris de Champerico. Hem 
format un comitè de laics en que 
porta a terme la planificació i veri
ficació. 

A la pròpia parròquia, els Trini
taris som coordinadors de tots els 
projectes, però donant l'autonomia 
total i la responsabilitat plena als 
"cojolenos", que porten a terme la 
realització del seu projecte comu
nitari de treball, salut, educació, or-
ganització... 

A nosaltres ens anima l'esperit 
de lluita i de fe per a procurar un 
alliberament en aquests nous es
claus víctimes de la cobdícia dels 
poderosos. Volem viure la nostra 
dimensió humana i espiritual amb 
sentit profètic. Ens adonem que la 
lluita per la terra que regalima llet i 
mel és llarga i difícil; que la fe en 
el Déu de la vida es viu en la soli
daritat i la fraternitat; que Déu té el 
projecte que tots nosaltres ens sen
tim els seus fills, germans entre no
saltres i senyors de la creació, en
front dels projectes de mort i de 
dolor dels fills del mal. Ens anima 
l'esperança i la conquesta d'un Cel 
Nou i una Terra Nova, també aquí, 
on no existeixin el dol, la tristesa i 
el dolor. 

Convidem, a qui ho desitgi, a 
contactar amb nosaltres a la Parrò
quia Jesús Salvador, Padre Edgard 
A. Arauz, 11 007-Champer ico, 
Retalhuleu, Guatemala. Q-9V 



Dilluns í g Dimarts Í / K Dimecres 
2 Cor 1.1-7 L • - • A n t o n i d e p à d u a 2Cor1,18-22 | T ^ , r . . , i „ 

B, Joan de Sahagún, Onofre Mt5,1-12 . , , „ . , Elrseu 20o r3 ,4 - l l 
,» a Mt 5, 13-16 Mt 5, 17-19 
™ 1514:Perprimeravegadaésllegitel«requerimiento», 1935: Acaba la guerra òelChaco. 
E al cacic Catarapa, en la veu de Juan de Ayora, a 1980: Cosme Spessoto, sacerdot Italià, màrtir a El 
"•> la costa de Santa Marta. Salvador. 
eg 1981: És assassinat Joaquín Neves Norte, advocat 1977:MauricioSilva,sacerdoturuguaià,germanetde 
- del Sindicat dels Treballadors Rurals de Naviraí, l'Evangeli, escombriaire a Buenos Aires, 
J Paranà, Brasil. segrestat i desaparegut. 
°- 1983: Vicente Hordanza, missioner diocesà espanyol, 
c assassinat. Perú. 

Entre el 4 0 i el 7 0 % dels llits hospitalaris «Al nopal lo van a ver Nosaltres preguntem: «On ets, Déu?» I 

d 'Uganda i Tanzània són ocupats per solo cuando tiene tunas». Déu ens respon preguntant: « O n tens el 

malalts amb la SIDA. Refrany mexicà, germà? I la germana?» 

^ 9 2 - ^ere Casaldàliga. 
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("^ ii^ Dijous 
2Cor 3,15.18-4,1.3-6 

Maria Miquela, Vito Mt 5, 20-26 
1932: Comença la guerra del Chaco, entre Bolívia i 

Paraguai. 
1952: Víctor Sanabria, arquebisbe de San José de 

Costa Rica, fundador de la «Acción Catòlica», 
defensor de la justícia social. 

1987: Dotze persones són assassinadas a Santiago 
de Xile pels serveis de seguretat, en el cas que 
fou conegut com «Operación Albània» o 
«Mantanza de Corpus Christi». 

1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdot, Perú. 

í / , Divendres 
L·^y 2 Cor 4, 7-15 
Joan Francesc de Regis, Quirze Mt 5, 27-32 

1976: Matança de Soweto, Sud-àfrica: 700 infants 
són assassinats per negar-se a aprendre 
«afrikaans», la llengua dels opressors. 

1976: Aurora Vivar Vàsquez, militant cristiana, sin
dicalista, màrtir de les lluites obreres del Perú. 

1978: Se signa el Tractat Torrijos-Carter sobre el 
Canal de Panamà. 

Ifr Dissabte 
Ismael y Samuel 2 Cor 5, 14-21 

Mt 5, 33-37 
1703: Naixement de John Wesley, Anglaterra. 
1991: Final de fes lleis sobre l'apartheid a Sud-àfrica. 

Corpus Christi 
Zac 12,10-11 
Gà 3,26-29 
Lc 9.18-24 
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t£ Dilluns 
Romuald. Gervasi, 2 Cor 6, 1-10 
Rufina Mt 5, 38-42 

g 1764: Neix Josep Gervasi Artigas, a Montevideo. 
$ 1867: A Querótaro, és afusellat Maximilià I, empera-

a dor imposat a Mèxic. 

e 

0 .Dimarts 
Silven 2 Cor 8, 1-9 

Mt 5, 43-48 
Dia del refugiat africà. 
1820: Defunció de Manuel Belgrano, pròcer argentí. 
1821: Triomf de Bolívar, aCarabobo. 
1923: És assassinat Doroteo Arango, «Pancho Vi

lla», general revolucionari mexicà. 
1979: Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les 

comunitats de base salvadorenques. 

Dimecres 
Lluís Gonzaga, 
Ramon de Roda 

2 Cor 9, 6-11 
Mt6, 1-6.16-18 

Any nou andí. 

S 

o 

M'han dit que jo he dit una dita 

-una dita que jo no he dit-

perquè si l'hagúes dita estaria millor dita 

-9A- °tve ' a ^ G 9 u e m ' l a n dit que jo he dit. \joc de paraules). 

Quan l'almoina és massa gran, fins i tot 

és el Sant qui en desconfia. 

Refrany brasiler. 



Dijous 
2 Cor 11,1-11 

Joan Fisher, Tomàs Moro, Paulí de Noia Mt 6, 7-12 
1534: Sebastian de Benalcàzar entra a Quito i la 

saqueja. 
1966: Manuel Larraín, bisbe de Talca, president del 

CELAM, pastor del poble xilè. 
1965: Arturo Mackinnon, missioner canadenc, mort en 

protestar contra l'empresonament de 37 perso
nes, màrtir a la República Dominicana. 

I Divendres 
Ez 34,11-16 

Cor de Jesús Rm5, 5-11 
Lc 15,3-7 

1524: Els «Dotze Apòstols de la Nova Espanya», 
sacerdots franciscans, arriben a la costa de 
Mèxic. 

1936: Naixement de Carlos Fonseca, fundador del 
FSLN, Nicaragua. 

1968: Matança d'indígenes miners a Bolívia. 

Dissabte 
Naixement de Joan Baptista 

Is 49,1-6 
Ac 13,22-26 

Lc 1,57-66.80 
1541: Rebel·lió indígena a l'oest de Mèxic (Guerra de 

Mixton). 
1823: És constituïda la «Federación de las Provinctas 

Unidas de Centroamérica», d'efímera existència. 
1967: Mortaldat de sant Joan, en el centre miner 

«Siglo XX», Bolívia, on moren miners i les seves 
famílies. 

Guillem de Vercel·li 12e diumenge 
Confessió d'Augsburg ordinari 
Philipp Melanchthon Zac 12,10-11 

Gà 3, 26-29 
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb 

els «Dotze Apòstols de Mèxic». 
1975: Els màrtirs d'Olancho: Ivàn Betancourt, 

colombià, Miguel «Casimiro», sacerdots, i set 
companys camperols hondurencs. 

1975: El poble moçambiquès s'independitza de Por
tugal. 
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PARAGUAI: NOTÍCIES I EXPECTATIVES 
Antonio Caballos 

La matinada del dia 3 de febrer, 
festa de Sant Blai, patró del Paraguai, 
va despertar el país amb una notícia 
sorprenent: un cop militar derrocava el 
president Stroessner, després de35 anys 
de dictadura. La pregunta que hom es 
feia immediatament era saber si es 
tractava tan sols d'un canvi de persona 
o bé si les promeses de 
democratització del general de 
cavalleria i consogre del dictador, 
Rodríguez, autor del cop d'estat, eren 
de debò. 

Les eleccions del primer de maig 
de 1989 només van servir per legitimar 
la presidència del general Rodríguez. 
Però el 1990 hi ha un codi electoral 
nou que permet que l'any 1991 hi hagi 
elecció d'intendents, amb la sorpresa 
d'un independent elegit per a la 
municipalitat d'Asunción, la capital. 
Era l'avís que l'oficialista Partit 
Colorado era capaç de respectar les 
regles de joc democràtiques. L'any 
1993 hi ha les eleccions presidencials, 
i és en aquesta ocasió que comença 
realment la pràctica del pluralisme 
polític, en un marc ampli de llibertats, 
tot i que un conjunt de factors -
l'impediment per a un possible ingrés 
massiu d'opositors; l'ús de fons estatals 
en benefici de l'Asociación Nacional 
Republicana (partit Colorado), i 
sobretot el suport al binomi "colorado" 
per part del comandant del primer cos 
d'exèrcit, el general Oviedo, que es va 
convertir en el veritable cap de la 
campanya electoral dels candidats 
Wasmosy i Scifart- no permeten 
considerar aquestes eleccions com a 
plenament democràtiques. La 
neutralitat de l'exèrcit va ser encara 
una de les assignatures pendents. 

Un nou mapa polític 

Malgrat aquestes lilmitacions, el 
mapa polític paraguaià ha canviat 
força. La triada monolítica govern/ 
forces armades/partit Colorado s'ha fet 

-96-a miques i s'hi han introduït nous 

factors. El govern, tot i ésser 
"colorado", té tensions i divisions en el 
propi partit, amb fortes lluites internes i 
faccions enfrontades. L'exèrcit, 
pressionat per l'oposició i per l'opinió 
pública, es manté reservat, encara que 
la gent continua mirant-lo amb 
preocupació i recel. El poder legislatiu, 
amb una majoria de l'oposició al 
govern, obliga a negociacions i a 
aliances. El nous governs 
departamentals lluiten per l'autonomia 
i per un protagonisme fins ara 
inimaginable. I la cosa més important: 
la gent s'adona que no ser oficialista 
no és cap delicte, que hom pot 
dissentir del que pensa el govern i que 
les minories polítiques també tenen 
dret a participar. 

Temes pendents 

Diríem que hi ha dos temes 
importants que encara estan molt 
verds, i que tenen una certa relació 
mútua: el poder judicial i la qüestió 
social. A final de març de 1994 es va 
promulgar, tot i les serioses 
resistències, la llei del Consell de 
Magistratura, amb la qual s'iniciava el 
procés de reforma judicial, en un país 
on fins ara el suborn era una 
caracteríctica de jutges i magistrats, 
amb la tolerància dels uns i la 
impotència d'uns altres que volien que 
la justícia fos una garantia per a la 
convivència. Una reforma important, 
perquè els focus de corrupció que els 
mitjans de comunicació posen en 
evidència, continuen vius, tant en el 
pla institucional com en el de 
persones privades vinculades a les 
instàncies del poder. Una corrupció 
difícil d'erradicar, a causa dels forts 
interessos creats i tyambé per la 
connaturalitat amb què s'ha anat 
acceptant en tots els àmbits de la vida 
pública. Caldrà una nova pràctica 
judicial i moviment ampli d'educació 
cívica per intentar erradicar aquesta 
plaga social. 

El nou àmbit de llibertats 
polítiques coincideix amb una 
davallada de la situació social, 
conseqüència de l'actual situació 
econòmica internacional. Itaupu, la 
presa hidroelèctrica més gran del món, 
va comportar, en les dècades 70 i 80, 
una gran absorció de mà d'obra i 
l'ingrés d'una gran quantitat de divises 
-no sempre prou ben adminstrades. 
També, a la mateixa època, l'emigració 
a l'Argentina va ser una bona sortida al 
problema de l'atur progressiu. Però 
avui dia, els pagesos i els joves estan 
cada cop més pressionats, de tal 
manera que el primer trimestre de 
1994 ha estat marcat per les protestes 
dels pagesos, a caus de la conjuntura 
del cultiu del cotó, i encara més per 
l'exigència d'una veritable reforma 
agrària i d'una particpació major enels 
els centres de decisió de la política 
agrícola. Per altra banda, els sindicats 
comencen una pràctica de lluita, 
sense una història precedent. A més, el 
sector informal, majoritari en el país, 
paga les conseqüències de 
l'empobriment. Tothom, amb una 
consciència cada vegada més viva dels 
propis drets i de la injusta distribució 
de la riquesa que hi ha al país, i amb 
l'esperança que les promeses d'un 
canvi d'escenari polític obrin camí a 
realitats concretes de canvi. Fins ara, 
les llluites pel poder entre la classe 
política semblava que els feien oblidar 
els problemes més urgents. Les 
mobilitzacions de la gent del camp i 
dels treballadors els ha obligat a tenir 
més en compte aquestes 
preocupacions. Fins a quin punt els 
nous executius i el legislatiu seran 
capaços de fer-se ressò del sentiment 
del poble s'ha de veure els mesos 
pròxims. Si aquesta sintonia no arriba, 
no seria estrany que els nous actors 
socials irrompin més fortament en la 
vida pública del Paraguai, però qui sap 
si al marge de les aparentment 
renovades estructures representatives. 



PARAGUAI: IRRUPCIÓ DE LA SOCIETAT 
De Rodríguez a Wasmosy: transició inconclusa 

Abril de 1994 
L'any 1989 va ser el del trencament 

de la dictadura. L'any següent, el 1990, 
el país va tenir un nou codi electoral, polític quedà com una de les més im 
El 1991 la ciutadania va poder elegir portants tasques pendents, 
intendents per primera vegada. El 1992 
es va aprovar la primera Constitució de
mocràtica de la nostra història, i l'any 
1993 un president civil prenia posses
sió del seu càrrec, al palau de López, 
després de quasi quaranta anys de pre-

Carlos M. Martini 

La condició capital de neutralitat de de 1994, de la Llei del Consell de Ma
les institucions castrenses en el sistema gistratura, amb la qual es posa en maF 

xa el procés de reforma judicial. I pel 
que fa a la legislació militar, l'executiu 
sol·licità la inconstitucionalitat de la llei 
244, que de fet derogava la 216 apro
vada a final de juny darrer pel congrés 
anterior. Un dels punts de controvèrsia 

marcà la nota distintiva d'un país que, 
pas a pas, anava trencant els models 
polítics del seu passat recent. 

La campanya es desenrotllà en un 
marc d'ampli pluralisme. L'interès de la 

Un nou mapa polític 
Malgrat aquestes limitacions en e 

pla dels procediments necessaris per a és que l'executiu es ratifica en la crea-
unes eleccions competitives, el mapa ció de la figura de la Comandància de 

sència militar. En tots aquests anys de polític va ser més complex des d'ales- les forces militars, càrrec que correspon-
transició, el clima de llibertats públiques hores i obligà els actors principals de dria a un militar, i la majoria del legis-

una lògica de negociacions i d'alian- latiu sosté que aquest càrrec és inne-
ces. cessari i pot restar poder al president. 

Un Congrés amb majoria de signe I enmig d'aquest clima polític ÍF 
diferent a la de l'executiu maca una romperen les protestes camperoles, el 
de les diferències més grans de la tran- 14 de febrer, amb el bloqueig de ca-

població va anar creixent a mesura que sició fins al maig 1993. La gestió parla- mins, protestes que es van anar este-
s'acostava la data dels comicis. Eren les mentària s'ha tornat més complicada, nent i que van culminar en la manifes-
primeres eleccions generals que podi- S'imposen negociacions, acords, alian- tació del 15 de març, la més gran con-
en ser efectivament competitives, con- ces, diàlegs permanents pel fet d'haver centració camperola que es recorda al 
siderantque les del 1r de maig de 1989 desaparegut les majories, i aquesta d i - país. El que va fer esclatar el conflicte 
serviren per legitimar la presidència del nàmica del pluralisme negociador en va ser el preu del cotó. Els pagesos van 
general Rodríguez. el marc de la diversitat és un compo- poder comptar amb l'ajuda de l'Esglé-

Amb tot, un conjunt de factors im- nent fonamental d'un estat de dret. Més sia Catòlica i amb la comprensió de les 
pediren que les eleccions del 9 de maig enllà de les reals o suposades motiva- seves reclamacions per part de la ciu-
signifiquessin el final de la transició i cions, !a iniciativa del pacte de goveF 

nabi l i ta t de Domingo Laíno o el 
"compromiso democràtico" entre el 
govern i l'oposició per la reforma judi
cial se situen en aquest nou escenari 

l'inici d'un estat de dret. Les dificultats 
imposades per la Junta Electoral Cen
tral en el lliurament dels padrons als 
partits i la negativa d'oferiFlos enregis
trats en un mitjà magnètic, el fet de tan- de més equilibri entre les foices políti 
car les fronteres el dia de les eleccions, ques. 
els obstacles posats als vigilants de la 
democràcia, el fet estrany de tallar les 
línies al consorci SAKA, encarregat dels 
còmputs paral·lels, l'ús dels béns de 
l'estat a favor del ANR i principalment 

tadania. 
Dintre de l'estratègia de corres-

ponsabilitzar tota la societat en la solu
ció dels conflictes socials, es crea el 
"Consejo del Desarrollo Social". 

En resum, fins al gener de 1994 el 
calendari continuà essent polític. El mes 
de febrer va esclatar la societat a través 
d'un dels sectors més castigats per l'em
pobriment sòcio-econòmic. Heus ací el 
resum de l'escenari: les llibertats es 
mantenen; és possible -dependrà de 

Temps polític i temps social 
Entre la presa de poders de Juan 

Carlos Wasmosy, l'agost de 1993, i el 
'ajuda oberta a la "dupla" vermella per mes de gener de 1994, el calendari se- l'evolució dels temes judicial i miltaF 

part del llavors comandant del primer guí essent eminentment polític. Els dos que s'avanci en la democratització po-
cos de l'Exèrcit, general Lino Oviedo, grans temes foren el del poder judicial lítica. Però al mateix temps continua 

i el de la legislació militar. Pel que fa al 
primer, s'arribà a l'acord anomenat 
"compromiso democràtico", firmat pel 
poder executiu i pel legislatiu, que peF 
meté la promulgació, a final de març . 9 7 . 

que en les últimes setmanes es convertí 
en el cap real de la campanya del bi
nomi Wasmosy-Selfart, impediren con
siderar aquelles eleccions com a satis
factòriament democràtiques. 

l'empobriment de la majoria de la po
blació. I aquest fet pot condicionar en 
el futur, de forma negativa, la credibili
tat del sistema polític. 



Dilluns 
Pelai Gn 12, 1-9 

Mt7, 1-5 
1541: Mort violenta de Pizarro. 
1822: Trobada històrica de Bolívar i San Martín a 

Guayaquil. 
1945: Creació de l'ONU: 50è aniversari. 
1987: Creació de la «Confederación de los Pueblos 

Indíqenas de México». 

m Dimarts 

Dia internacional de lluita contra l'ús Indegut i 
el tràfic il·lícit de drogues. És una crida a trobar 
una plena vida sensa drogues, sense falsos 
estimulants que degradin la salut de cadascú i que 
hipotequin la qualitat de la nostra vida i la de les 
futures generacions. 

Ciril d'Alexandria, Gn 13,2.5-18 
Ladislau Mt 7,6.12-14 

1552: Domingo de Santo Tomàs i Tomàs de San 
Martín, dominics, primers bisbes de Bolívia, 
defensors dels indígenes. 

1986: El Tribunal Internacional de La Haia troba els 
EEUU culpables de violar el Dret Internacional, 

& per l'agressió feta sobre Nicaragua». 

Dimecres 
Irineu Gn 15, 1-12.17-18 

Mt7, 15-20 
1918: Desembarcament de «marines» a Panamà. 
1954: Jacobo Arbenz és enderrocat a Guatemala. 
1980: El govern republicà, en obrir les portes del 

Brasil als emigrants europeus, estableix que els 
africans i els asiàtics només podran entrar-hi 
amb l'autorització del Congrés. 

•98-

Segons dades de l'agència catòlica FIDES, l'any 1 9 9 3 foren assassinats, a països del Tercer Món i a Bòsnia, 9 sacerdots, 6 
religioses i 4 religiosos, un seminarista diocesà i una auxiliar apostòlica. Entre ells, el cardenal mexicà Juan J. Posadas i el bisbe 
Salvadorenc RobertoJ. Ramos. Nou d'aquests assassinats, ho van serà Burundi. Els restants, a Colòmbia, El Salvador, Bòsnia, 
Angola, Brasil, Costa d'Ivori, índia, Mèxic i Zaire. 



i tg) Dijous 
^ ™ " " ^ Pem i Pau 

Dissabte 
Ac12, 1-11 
2 Tm 4, 6-8 

Mt16, 13-19 
Cast 
Caterina Winkworth 
John Mason Neale 

Ef2, 19-22 
Jn 20, 24-29 

£*"g> Divendres 
— r - ^ ^ S Marçal Gn 17, 1.9-10.15-22 

Joan-OlofWattin Mt8, 1-4 
1520: La «nit trista», derrota dels conqueridors, a 

Mèxic. 
1978: Hermógenes López, sacerdot, fundador de Festa nacional del Canadà. 

r«AcciónCatólicaRural»,màrtirdelscamperols 1974: Mor Juan Domingo Perón, president argentí, 
guatemalencs. 1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luis Navarrete, 

1975: Dionisio Frías, líder camperol, màrtir de les catequista, màrtirs a Guatemala, 
lluites per la terra a la República Dominicana. 

13è diumenge ordinari 
1 Re 19,16b.19-21 
Gà 4, 31-5,1.13-18 

Lc 9, 51-62 

1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil). 
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa \z 

primera Conferència legal després de 30 anys 
de ser constituït. 
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£ Dilluns 
Tomàs Gn 18, 16-23 

Mt 8, 18-22 
i 1951: Al Brasil, és aprovada la llei Alfonso Arinos, que 
l condemna com a contravenció penal la 
, discriminació per raça, color o religió. 

Dimarts l,- Dimecres 
Antoni-Maria Zaccaria, Gn 21, 5.8-20 
Miquel dels Sants, Filomena Mt 8, 28-34 

1811: Independència de Veneçuela. Festa nacional. 
1920: Bolívia ordena el lliurament de terra ais 

«naturals». 
seminaristes, assassinats a la seva casa 1981:EmeterioToj,camperolindígena,éssegrestata 
parroquial de Buenos Aires. w Guatemala. 

Isabel de Portugal, Gn 19, 15-29 
Berta Mt 8, 23-27 

1776: Independència dels EEUU. Festa nacional. 
1976: Alfredo Kelly, Pedró Dufau, Alfredo Leaden, 

sacerdots; Salvador Barbeito i José Barletti, 

"5 

La nostra Causa triomfarà, perquè és la 

L'anomenada Casa Blanca, en realitat no és cap Casa Blanca, sinó un d'aquells Causa de la Justícia, la Causa de l'Amor, 

sepulcres emblanquinats dels quals parlà Jesús, que per fora es veuen blancs i bells, Augusto C. Sandino 

- 1 0 0 - Pe r° Per dintre estan podrits i són fètids. Augusto C. Sandino. 



Dijous 
' Maria Goretti, fsaïes Gn 22, 1-19 

Mt9, 1-8 
1415: Mor, a Constança, Jan Hus, predicador txec. 
1943: Mor, a Buenos Aires, Nazaria Ignacia March 

Mesa, fundadora de les «Cruzadas de la Igle-
sia», que també fundà, aOruro, Bolívia, el primer 
sindicat obrer femení de l'Amèrica Llatina. (Bea-
tificada el 27 de setembre de 1992). 

*7 Divendres 
L· Gn 23, 1-4.19; 24,1-8.62-67 
Fermí, Ot d'Urgell Mt 9, 9-13 

1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les 
«Ligas Agrarias», que morí essent torturat. 
Paraguai. 

£ Dissabte 
Gn27, 1-5.15-29 

Eugeni III, Priscilla Mt 9, 14-17 
1538: Mort violenta de Diego de Almagro (el pare). 

14è diumenge ordinari 
Is 66,10-14c 

RosariodeChiquinquiré Gà 6,14-18 
Verònica Giuliana Lc 10,1-12 

1816: Independència d'Argentina. Festa nacional. 
1821: José de San Martín proclama la Independèncie 

del Perú. 
1880: Joaquín Nabuco funda ia Societat Brasilera 

contral'Esclavatge, que tingué unagran actuació 
a clubs i places públiques. 

1920: Pedró Lersa, estibadora Recife, Brasil. Lluitador 
pels drets dels treballadors, pres í mort a ia presó. 
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Els Pares d'Amèrica 
que tots hem de conèixer PEDRÓ ALBIZU CAMPOS 

HEROI DE LA LLIBERTAT DE PUERTO RICO 

Pedró Albizu Campos va néixer el 
29 de juny de 1893, fill del blanc 
Alejandro i la negra Juana. Destacà de 
ben nen per la seva capacitat per a 
l'estudi i l'oratòria. A la Universitat de 
Harvard va fer els estudis d'Enginyeria 
Química, Màsteren Filosofia i Lletres, 
en Aris Militars i Advocat. 

"Acabada la guerra europea, vaig 
refusar un nomenament de primer 
tinent de la reserva. Els porto-riquenys 
no hem de formar part de les 
organitzacions militars dels EE.UU. 
Hem de rebutjar la pretensió de formar 
pari de l'exèrcit sipai de Puerto Rico". 
Aquesta fou la seva línia de conducta. 

Va assistir a Cuba al Congrés de la 
Premsa Llatina, l'any 1928, on 
tensionà els presents amb una moció 
que fou recolzada per alguns: " 1 . Que 
la Conferència es declari en solidaritat 
amb la independència de Puerto Rico i 
sol·liciti del govern dels EE.UU. la 
desocupació del territori porto-riqueny. 
2.Que sol·liciti la desocupació 
immediata d'Haití. 3. Que es declari 
en solidaritat amb la independència de 
Filipines i de tots els pobles oprimits 
del món. 4.Que no s'admetin les 
delegacions de Premsa Unida, Premsa 
Associada i "The New York Times", 
perquè són alienes a la premsa llatina". 

El Partit Nacionalista el va elegir 
president el març de 1930. Com a tal 
va fer jurament davant dels presents: 
"jurem aquí solemnement que 
defensarem l'ideal nacionalista i que 
sacrificarem la nostra hisenda i la 
nostra vida, si cal, per la 
independència de la nostra pàtria". 

El nacionalisme d'Albizu era 
integral: "La nació no pot existir sense 
la possessió de tota la seva riquesa 
material. L'agricultura, la indústria, el 
comerç, les comunicacions, 
franquícies i qualsevol forma de 
riquesa han d'estar en mans natives per 
poder assegurar la vida de la 
nacionalitat. Les companyies 

j iQT- d'assegurances, les institucions 

bancàries i qualsevol altre organisme 
dedicat a la mobilització de la riquesa, 
és necessari que pertanyin a interessos 
nacionals". 

Davant del resultat antinacionalista 
de les eleccions de 1932 va escriure: 
"Puerto Rico presenta el quadre d'un 
naufragi dels valors humans més 
preuats: l'honor, el patriotisme, el 
sacrifici. L'imperialisme ianqui en 
l'aspecte moral ens ha conduït al 
menyspreu de nosaltres mateixos; en 
l'aspecte material, de propietaris ens 
ha convertit en peons, i de peons en 
mendicants condemnats a mort". 
"Sobre la taula hi ha la suprema 
definició: ianquis o port-riquenys. Els 
traïdors, que formin la seva legió 
desoladora sota les franges suggerents 
de l'empresonament en què viuen; els 
patriotes, que ingressin en el 
nacionalisme redemptor". 

La seva obra de servei al poble, la 
creació d'organitzacions com 
l'Associació de Treballadors de Puerto 
Rico i les nombroses maneres d'influir 
sobre els estudiants universitaris 
l'havien convertit en epicentre de la 
vida pública de l'illa. Era urgent 
suprimir-lo. El governador colonial va 
ordenar la seva detenció i la d'altres 
nacionalistes. El condemnaren a deu 
anys de presó a la penitencieria 
d'Atlanta, Geòrgia. El 21 de març de 
1937 s'inicià una desfilada cívica de 
solidaritat i protesta. Quan la multitud 
caminava ordenadament, tot cantant la 
"Borinquena", va ser metrallada per la 
policia ianqui i nativa. Més de vint 
persones mortes i dos-cents ferits. Fou 
"la matança de Ponce". 

Complida la sentència, va tornar a 
Puerto Rico el 1947 i fou rebut per una 
imposant manifestació del poble. Però 
l'imperi li imposà la "llei mordassa", 
amb guàrdia permanent per vigilar-lo. 
Encara més: elaboraren un pla per 
esclafar el nacionalisme. Van 
organitzar l'assassinat dels patriotes, 
que entrà en acció el 30 d'octubre de 

1950. Durant cinc dies, a diferents 
punts del país, llançagranades, 
morters, tancs i avions de bombardeig 
varen ser utilitzats per acabar amb els 
independentistes. Els EE.UU. 
declararen subversiu el Partit 
Nacionalista de Puerto Rico. Albizu 
fou novament capturat i condemnat a 
vuitanta anys de presó. La protesta 
nacional i internacional obligà 
l'integrista Munoz Marín a indultar-lo. 

Per evitar de desfer-se dels 
avantatges econòmics, polítics i 
estratègics, van idear la ficció 
anomenada "Estat Lliure Associat". Hi 
va haver ün plebiscit falsejat per 
obtenir la majoria de vots que 
justifiqués el nom polític de la colònia. 
Albizu escrigué: "Qualsevol consulta 
és un torpede que es llança contra el 
cor mateix de la nacionalitat". "Els 
esperits timorats, els interessos creats, 
enemics de la independència, els 
especuladors amb la vida nacional, 
amenacen amb la seva mera presència 
en una acció plebiscitària l'existència 
de la nació com a poder sobirà". "Es 
un espectacle vergonyós declarar que 
es prefereix, abans que la 
independència de la pàtria, l'ocupació 
militar del territori nacional per foces 
estrangeres". "Les intervencions 
s'exerceixen en benefici exclusiu de 
l'imperi i en perjudici de les nacions 
intervingudes". 

Mufioz anul·là l'indult d'Albizu i 
ordenà el seu arrest. Fusells, bombes i 
gasos asfixiants realitzaren la proesa de 
capturar un home de constitució feble. 
Don Pedró va patir a la presó una 
trombosi que el privà de la parla, i va 
quedar hemiplègic. Va morir el 21 
d'abril de 1965, entre el dolor de la 
seva família i els seus germans de lluita 
i provocant consternació i indignació a 
tota l'Amèrica Llatina. Però Puerto 
Rico tindrà altres Betances, Hostos, De 
Diego i Albizu que guanyaran per a la 
seva Pàtria la Llibertat. 

• 



Els Pares d'Amèrica 
que tots hem de conèixer SIMÓN BOLÍVAR, 

PARE DE LA PÀTRIA GRAN 

Va néixer a Caracas el 24 de juliol 
de 1 783. Ben aviat es va quedar sense 
pares; Hipólita, una esclava negra, el 
crià. El seu preceptor el posà en 
contacte amb les idees que aleshores 
revolucionaven el món: els ideals 
d'igualtat, llibertat i fraternitat. Després 
d'una estada a diferents països, torna a 
la seva pàtria l'I de gener de 1807, i 
participa activament en la preparació 
de la lluita contra Espanya. El 19 
d'abril de 1810 s'instaurà a Caracas la 
Junta Revolucionària, i Bolívar rep el 
grau de coronel i és nomenat 
ambaixador a Anglaterra. El 5 de juliol 
de 1811 passa a ser comandant de 
Puerto Cabello. Però els espanyols van 
saber utilitzar les diferències entre els 
patriotes i els "llaneros" i prengueren 
novament el poder. 

Bolívar arriba a Nova Granada. 
Amb l'ajuda dels patriotes locals 
envaeix Veneçuela el maig de 1813. El 
15 de juliol declara la guerra a Espanya. 
El 1 7 d'agost allibera Caracas, on la 
població el proclama capità general i li 
atorga el títol de "El Libertador".Això 
no obstant, poc temps després, davant 
de l'empenta dels "llaneros", es veu 
obligat a abandonar la capital i torna a 
Nova Granada. Els espanyols ocupen 
ràpidament Veneçuela i Nova Granada, 
per la qual cosa fuig a Jamaica, i 
després a Haití. 

El 1817, amb l'ajut del president 
Petion d'Haití, aconsegueix d'establir-
se a Angostura (avui Ciudad Bolívar), a 
la vora de l'Orinoco, on els espanyols 
no l'esperaven. Allí se les empesca per 
concertar una aliança amb el nou cap 
dels "llaneros", José Antonio Pàez, fet 
que aconsegueix donar un canvi total a 
favor dels patriotes. "El Libertador" 
comprèn el motiu de la lluita dels 
camperols i decreta que tots obtindran 
terra, amb la qual cosa aconsegueix 
que facin seva la lluita d'alliberament. 

L'agost de 1819 emprèn una 
maniobra heroica: travessa els Andes i 

apareix a prop de Bogotà. El 7 d'agost 
assoleix una brillant victòria sobre els 
espanyols a Boyacà. Al cap de tres dies 
allibera Bogotà i, poc temps després, 
tota Nova Granada. Torna, triomfant, a 
Angostura, on el Congrés que ell 
reuneix crea la Nova República de 
Colòmbia, formada per Veneçuela i 
Nova Granada. Davant del Congrés de 
Colòmbia demana la confirmació dels 
seus decrets sobre l'abolició de 
l'esclavatge i la concessió de terra als 
"llaneros". L'any 1821 obté la derrota 
decisiva dels espanyols a prop de 
Caracas, a la localitat de Carabobo. En 
prova d'agraïment, el Congrés el 
nomena president de la Gran 
Colòmbia. 

El 24 de maig de 1822, prop del 
volcà Pichincha, a Equador, el general 
Sucre derrota els espanyols. Quito i 
Guayaquil són alliberats. Bolívar viatja 
a Equador i aquest país s'uneix a la 
Gran Colòmbia. I ja pensa en el Perú. 
Juntament amb Sucre, emprèn aquesta 
tasca. El 6 d'agost de 1824 Sucre 
derrota els espanyols a Junín. El 5 de 
desembre Bolívar allibera Lima. Allà 
s'adonà que el Congrés de Colòmbia 
l'havia apartat del comandament. El 9 
de desembre Sucre obté la victòria 
d'Ayacucho. A principis del 1826 es 
lliura la guarnició del Callao. Així tot 
el Continent queda lliure de la 
dominació espanyola. Només queden 
les illes de Puerto Rico i Cuba. "El 
Libertador" vol organitzar un exèrcit 
per aconseguir-ho, però el temor als 
EE.UU. es comença a sentir, i impedeix 
de dur a terme el seu somni. Per això 
diu: "Els EE.UU. semblen destinats per 
la providència a omplir l'Amèrica 
Llatina de misèries en nom de la 
llibertat... Els EE.UU. són alhora el 
pitjor i els més forts de tots". 

L'Alt Perú el va convèncer de la 
necessitat de crear una altra República, 
que va rebre el seu nom. En nomenà 
Sucre governador. 

Els homes de les colònies van 
lluitar units per la independència. Això 
no obstant, després de la victòria van 
prevaldré els interessos localistes, es va 
deixar sentir la manca de relacions 
econòmiques entre els diferents països 
alliberats, de manera que quedés 
garantida la unitat. La nit del 25 de 
setembre de 1828 hi va haver un 
complot en què hom intentà d'acabar 
amb la vida de Bolívar. Encara que no 
va reeixir, va servir perquè "El 
Libertador" prengués consciència de la 
realitat. Hi havia forces poderoses que 
pretenien destruir el seu somni, la 
Gran Colòmbia. I en primer lloc se 
separà Veneçuela; després assassinaren 
Sucre, aviat l'abandonà Equador... 

Enmig d'aquest panorama, Bolívar 
va caure malalt físicament i 
moralment. El 1830 rebutja el càrrec 
de President i intenta abandonar 
Colòmbia. Però mor abans 
d'aconseguir-ho. Va morir pobre i 
abandonat de quasi tothom. Com sol 
succeir als qui tracten de ser fidels a 
somnis grans i bells, que no caben en 
ànimes mesquines. 

Malgrat que a Amèrica hom ret un 
cert culte a Bolívar, els seus ideals no 
tenen gaires seguidors, perquè topen 
amb els interessos dels que volen 
dominar aquells pobles. I sobretot 
perquè els qui dirigeixen els destins 
polítics d'Amèrica Llatina es dediquen 
a servir el poderós del Nord, o tenen 
por de no obtenir les seves 
benediccions si treballen assíduament 
per la unitat dels seus Pobles, fins ara 
empobrits i dominats. Cada dia es fa 
més necessari que l'esperit de Bolívar 
s'escampi sobre els pobres del 
Continent, a l'alliberament dels quals 
ell dedicà les seves energies. Avui, 
com ahir, la llibertat no és cap regal, 
sinó una conquesta que passa 
necessàriament per la unitat dels 
oprimits. 

• -10Ï-



Dilluns 
Cristòfor, Amàlia Gn 28, 10-22 

Mt9, 18-26 
1509: Naixement de Joan Calví (Jean Cauvin), a 

Noyon, França. 
1973: Independència de les Bahames. Festa nacio

nal. 
1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, del 

poble indígena de El Quiché, Guatemala, mor 
cosit a trets al seu despatx parroquial. 

Dimarts 
Benet, Olga Gn 32, 22-32 

Mt 9, 32-28 
1968: Fundació del Movimient Indígena dels EEUU 

(American tndian Movement). 

Dia mundial de la població. El propòsit d'aquesta 
celebració és cridar l'atenció sobre els problemes 
de població. A mitjan 1982, la població mundial 
arribà a la xifra de 5.480 milions d'habitants. L'any 
1998, aquestaxifraseràde 6.000 milions. Després, 
la mitjana d'increments anyals serà d'uns 97 

^milions... ^ 

Dimecres 
Gn 41, 55-57; 42, 5-7.17-24c 

JoanGualbert Mt 10, 7-15 
Natan Soderbiom 

1975: Independència de Sao Tomé i Príncipe, ex-
colònies portugueses. 

1976: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants 
c de tuguris, de Colòmbia. 

-104-

Gerret que bull, 
o bé es crema, o bé vessa. 

Refrany mexicà. 
Fill criat, treball doblat. 

Refrany brasiler. 

Peixet que s'adorm, 
el corrent se l'enduu. 

Refrany nicaragüenc. 



"""• ffz'l Dijous HVlhDivendres V|^ 
^ ^ L i — ' Gn44, 18-21.23t>-29;45, 1-5 l r ^ X - r Gn 46, 1-7.28-30 L v ' 

Dissabte 
Enric II, Joel 

1982: Fernando Hoyos, missioner jesuïta, i l'escolà 
Chepito, de 15 anys, a Guatemala. 

1989: Natividad Quispe, anciana indígena de 90 anys, 
al Perú. 

Gn 49, 29-33; 50, 15-25 
Angelina, Vtadimir, Bonaventura Mt 10, 24-33 

1535: Diego de Almagro arriba a Collasuyo. 
1972: Hector Jurado, pastor metodista, màrtir del 

poble uruguaià. 

Gn46, 1-7.28-30 
Francisco Solano López Mt 10,16-23 
Camil de Lel·lis 

1616: Francisco Solano, missioneríranciscà, apòstol 
dels indígenes al Perú. 

1630: Hernandarias publica, al Paraguai, les 1976:RodolfoLunkenbein,missioner,iLorenzoSirnào, 
primeres ordenances en defensa dels cacic bororo, màrtirs del poble indígena, Brasil, 
indígenes. 1981: Misael Ramírez, camperol, animador de 

comunitats, màrtir de la justícia, a Colòmbia. 
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la diòcesi 

d'El Quiché, Guatemala, és assassinat per les 
forces de seguretat de l'Estat. 

15è diumenge ordinari 
Dt30, 10-14 
CoM, 15-20 

Mare de Déu del Carme Lc 10, 25-37 

1750: José Gumilla, missioner, defensor dels indis 
conreador dels seus llenguatges a Veneçuela 
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Dilluns 
Ex 1,8-14.22 

Mt9, 18-26 

Dimarts 
Aleix, Marcel-lina 
Bartolomé de las Casas 

1566: Bartolomé de las Casas, 82 anys, primer 
sacerdot ordenat at Continent, profeta 
llatinoamericà, defensor de la Causa dels 
indígenes i dels negres. 

Ex 2, 1-15a 
Amulf, Frederic Mt 11. 20-24 

1872: Mor el gran indígena zapoteca Benito Juàrez. 
1976: Carlos de Dias Murias i Gabriel Longueville, 

sacerdots, són segrestatsi, després, els troben 
morts. La Rioja, Argentina, 

W Dimecres 
Ex 3,1-6.9-12 

Justa, Rufina, Arseni Mt 11, 25-27 
1781: Tupac Amaru, cacic de Tungasuca, Perú, 

decapitat junt amb la seva dona, Micaela 
Bastidas. S'ordena peratot el Cuzco la supressió 
dels vestits típics i dels retrats dels avantpassats 
inques. S'imposà parlar en castellà. 

1824: És afusellat Agusíín de Itúrbide, emperador de 
Mèxic. 

1979: Triomf de la Revolució Sandinista a Nicaragua. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicara-
« gua. 

O 
"5 

Prefereixo perdre el teu amor i morir lluitant contra l'invasor Heposat l 'amora la meva pàtria per damunt de totselsamors, 

assassí, abans de permetre que tu, jo i els nostres fills sobrevisquem i has de tenir el convenciment que, per a ser feliç a m b mi, cal 

en l'oprobi que només els covards i els irresoluts poden acceptar, que el sol de la llibertat brilli damunt els nostres fronts. A.C. 

4 0 6 - Augusto C. Sandino. Sandino. 



^ ^ ^ w « ^ J^^r Elies, Marqanda Ex 3,13-20 
Mt, 11-28-30 

1500: Cèdula reial que ordena deixar en llibertat tots 
els indígenes venuts com a esclaus a la Pen ínsu-
la, i tomar-los a «las Indias». 

1810: Independència de Colòmbia. Festa nacional. 
1978: Mario Mujía Córdoba, obrer, mestre, agent de 

Pastoral, màrtir dels treballadors de Guatemala. 
1981: Mortaldat de Coyà, Guatemala: 300 morts, amb 

dones, infants i vells. 

m Divendres 
Ex 11,10-12,1-14 

Mt12, 1-8 

\ g Dissabte 
Llorenç de Brindísi, Daniel 

1980: Wilson de Souza Pinheira, sindicalista, lluitador 
a favor dels camperols pobres, a Brasília, 
assassinat (Brasil). 

1984: Sergio Alejandro Ortiz, seminarista, Guate
mala. 

1987: Alejandro Labaca, vicari d'Aguaricó, i Ines 
Arango, missionera, Guatemala. 

Ct 3,1-4a 0 2 Cor 5,14-17 
Maria Magdalena Jn20, 1-2.11-18 

1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionista, 
ex-president de la JEC, Raúl Rodríguez i Caríos 
Di Pietro, seminaristes, desapareixen a la Repú
blica Argentina. 

16è diumenge ordinari 
Gn18, 1-10a 
Col 1,24-28 

Brígida, Joan Cassià |_c 10. 38-42 
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Per un comerç just i solidari 

A l'Àfrica, a l'Àsia i a l'Amèrica Llatina, grups d'artesans i poductors s'han organitzat 
desde fa temps per fugir de les regles que el mercat mundial els imposa. 

El Comerç Just i Solidari proveeix canals de distribució per els seus pioductes, evitant 
intermediaris i majoristes. 

D'aquesta manera es contribueix directament al desenvolupament autònom 
d'aquests grups. 

ALTERNATIVA 3 és una organització de Comerç Alternatiu que es dedica a la importa
ció, distribució i comercialització de pioductes i artesanies d'aquests col·lectius. Alhora 
pretén difondre els principis del comerç solidari, ja que considera que el desenvolupa
ment només és possible combinant creixement econòmic i justícia social. 

Els proveïdors d'ALTERNATIVA 3 són agrupacions, federacions, associacions, coodina-
dores d'artesans i/o productors...que: 

- possibiliten la creació de llocs de treball i una ocupació el màxim estable, 
- duen a terme una producció artesanal, 
- mantenen l'economia i el mercat interiors sense crear una dependència exclusiva 

de l'exportació, 
- elaboren els seus productes amb matèries primeres locals, 
- promouen la protecció i el respecte del medi ambient, 
- estableixen ells mateixos els pieus dels seus productes (és el que anomenem preu 

just), 
- els beneficis reverteixen en projectes de desenvolupament per a la pròpia comuni

tat. 

ALTERNATIVA 3 afegeix sobre el preu de compra el marge necessari per cobrir les des
peses normals de gestió. Els beneficis que s'obtinguin es destinen al ecolzament de nous 
projectes, mitjançant diferentes formes de finançament. A la vegada, des de les boti
gues ALTERNATIVA 3 s'informa sobre la situació dels productors, projectes i països amb els 
que es treballa, per tal de crear una consciència crítica respecte a les relacions que 
establim amb els països "en vies de desenvolupament", tot eforçant la nostra solidaritat 
i cooperació envers ells. 

Lligat amb aquest darrer punt cal esmentar la tasca que esta portant a teime CO-
•108- MERÇ SENSE FRONTERES, una Associació del desenvolupament del Comerç Just i Solidari 



q u e té c o m a principals objectius el difondie' l i donar-lo ha conèixer a través d e centies 
educat ius, d e lleure i cultura, tot organitzant diferentes activitats tals c o m exposicions, 
conferències, audiovisuals, jocs... 

Per si vols rebre més informació: 

Seu Central ALTERNATIVA 3 
c/ Pere de Fices, 38-40 
08225 TERRASSA - Tel. i Fax (93) 735 30 47 

Seu Central COMERÇ SENSE FRONTERES 
c/ Passeig Comte d'Egara, 2-4 
08221 TERRASSA - Tel. (93) 786 02 48 

i... per si vols gaudir de l'artesania, tot 
passejant per les botigues ALTERNATIVA 3: 

c/ Trinidad, 23 
12002 CASTELLÓ - Tel. (964) 26 06 39 

c/San Pere, 27 
08200 SABADELL - Tel. (93) 727 45 59 

c/ Major, 18 
08190 SAN CUGAT DEL VALLÈS 
Tel. (93)675 59 21 

c/ Passeig Comte d'Egara, 2-4 
08221 TERRASSA - Tel. (93) 786 02 48 

c/ Sant Joan, 9 -12580 BENICARLÓ 

c/ Pubill Oriol, 23-27 - 43201 REUS 

També pots trobar artesania d'AUERNATIVA 3 
a: 

Associació A.R.A.P.D.I.S. 
cl Congost, 18 
08224 BARCELONA (Gràcia) 

Associació de Tendes Solidàries "S'altra 
Senalla" 
c/ Oli, 6 - 07002 PALMA DE MALLORCA 

Seu de la ONGD "SETEM" 
cl St. Antoni Abat, 49 - 08001 BARCELONA 

A Sabadell, el Comitè Oscar Romero - Comitè 
de Solidaritat amb Centramèrica tenen oberta 
una botiga (sols els disssabtes): 

MILPA 
cl Illa, 56 - 08202 SABADELL 

Cs44>d> &GM44uÍG>· . • 

Ens saluda un dels molts «màrtirs vivents» amb què la pastoral, els drets humans i el moviment popular compten en el Continent. Moltes 
gràcies, P. Cavazzutti. Sentiu-vos acompanyat i emparat per l'estimació, la solidaritat i l'oració d'aquesta família continental que és l'xAgenda 
Llatinoamericana». Estem units, cada dia, en la solidaritat, en la comunió llatinoamericana. Per la Pàtria Gran, cap a la Pàtria Major 

Sanclerlàndia, Goiàs, Brasil. 
Apreciat lector, 
Tens a les mans l'»Agenda Llatinoamericana'95", que és una finestra oberta al nostre Continent. 
Qui t'escriu és un sacerdot italià que treballa al Brasil fa ja 26 anys. He treballat al costat dels pobres en defensa de la justícia. Vaig 

guanyar el tret d'un pistoler que em va deixar totalment cec i gairebé em lleva la vida. Déu va atendre les oracions dels cristians i em 
va salvar de la mort. Per això sóc aquí encara en la mateixa parròquia, com a rector. 

Quan era a l'hospital, les comunitats de base resaven: «Déu nostre, ara volem veure de quin costat estàs, del costat del que ha 
disparat o del costat del que ha rebut el tret». I Déu mostrà de quin costat està salvant la meva vida. Les comunitats se n'alegraren i 
confirmaren en llur fe la certesa que Déu estava amb elles. El que havia estat un intent d'arrencar una vida i sufocar un treball 
esdevingué senyal d'esperança, força nova en el nostre caminar. 

Apreciat lector: jo desitjaria que aquesta força i l'Esperit de Déu també t'animessin a tu al llarg de tot aquest any. Fraternalment, 

P. Francisco Cavazzutti -103-



/.Dilluns 
Ex 14, 5-18 

Cristina, Maria Mercè Prat Mt 12, 38-42 
1783: Neix Simón Bolívar, a Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, sacerdot de la Pastoral de la 

Terra, defensor dels «posseiros» de Cocoa), 
Roraima, Brasil. Assassinat. 

Dimarts L 
Ac4,33;5, 12.17b-33; 12, 1b-2 

Jaume el Major 2 Cor 4, 7-15 
Mt 20, 20-28 

1524: Fundació de la ciutat de Santiago de los 
Caballé ros de Guatemala. 

1567: Fundació de Santiago de León de Caracas. 
1901: Els EEUU imposen a Cuba l'esmena Platt, per 

)a qual és concedida la base de Guantànamo i 
l'autorització per a intervenir en el país. 

1952: Puerto Rico és proclamat Estat Lliure Associat 
dels EEUU. 

1976: Wenceslao Pedemera, camperol, dirigent del 
«Movimiento Rural Diocesano», màrtir a La 
Rioja, Argentina. 

1980: José Othomaro Càceres, seminarista, i els 
seus tretze companys, màrtirs a El Salvador. 

1981: Àngel Martínez Rodrigo, espanyol, i Raúl José 
Lager, canadenc, missioners laics, catequistes, 
màrtirs a Guatemala. 

Dimecres 
Sir44, 1.10-15 

Joaquim i Anna Mt 13, 16-17 
1503: El cacic Quibian (Panamà) destrueix la ciutat de 

Santa Maria, fundada per Colom. 
1927: Primer bombardeig aeri de la història del 

Continent, fet pels EEUU contra Ocotal, Nicara
gua, on s'havia allotjat Sandino unes hores 
abans. 

1953: Assalt a la caserna Moncada, a Cuba. 

rr^ 

Nombre de catòlics a cada continent: 

Àfrica: 92.078.000 (població: 664.913.000); Àsia: 89.164.000 (població: 3.224.412.000); Amèrica: 468.720.000 

(població: 734.457.000); Europa: 287.460.000 (població: 716.240.000); Oceania: 7.156.000 (població: 26.909.000). 
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ü2 fillD'J°as 
0 ^ L^JL·J Ex 19 

Ex 19, 1-2.9-11.16-200 
Cugat, Ciril d'Alexandria Mt 13,10-17 

1991: Eliseo Caslellano, sacerdot, Puerto Rico. 

yX;<Div«ndr« 
l ^ L ^ Ex 20, 1-17 
Innocencí f, Nazari Mt 13,18-23 
Johann Sebastian Bach 
Heinrích Schütz 
George Friedrich Hàndei 

1821: Independència del Perú. Festa nacional. 
1980: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal, 

a Guatemala. 

^MDissabtc 
L—^ Ex 24, 3-8 
Marta, Adam, Constantí Mt 13,24-30 
Maria, Marta, Llàtzer de Betània 
CHaf 

- 4 
- 4 

- 4 

-4 
-4 

17e diumenge ordinari 
Gn 18, 20-32 
Col 2, 12-14 

Pere Crisòleg, Abel Lc 11.1-13 
1502: Colom arriba a Hondures. 
1811: Afusellament de Miguel Hidalgo, rector de 

Dofores, heroi de la independència de Mèxic. 
1957: La policia de Batista mata a trets, al carrer, 

Frank Pafs, Kder estudiantil, dirigent laic de la 
«Segundalglesia Bautista» de Cuba, involucrat 
en la lluita revolucionària. 
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^ j ! Dilluns 1 Dimarts y Dimecres 
C ^ l · ' Ex 32, 15-24.30-34 L-l Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28 *—rJ Mare de Déu dels Àngels, Ex 34, 29-35 
Ignasi de Loiola Mt 13, 31-35 Alfons Maria de Liguori, Mt 13,36-43 Eusebi de Vercel·li Ml 13,44-46 

1498: Colom arriba a l'illa de La Trinidad. Feliu de Girona, Macabeus 1981: Carios Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels 
1981: Ornar Torrijos mor en «accident», Panamà. 1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, màrtir de la malalts i els presos, lluitador per la justícia, 

revolució nicaragüenca. desapareix a Guatemala. 
1979: Mortaldat de Chota, el Perú. 

La nostra veu serà la veu de la majoria, dels qui no tenen res, dels condemnats al silenci i a la ignorància, dels foragitats de 
llur terra i llur història per la supèrbia dels poderosos, la veu de tots els bons homes i dones que van per aquests móns de dolor 
i de ràbia, dels infants i dels vells morts de solitud i abandonament, de les dones humiliades, dels homes empetitits. 

EZLN, febrer 1994. 



. Dijous 
Exaltació de la Creu Nm21,4-9 

FI 2, 6-11 
Jn3, 13-17 

1856: Batalla de San Jacinto; derrota dels J filibusteros= 
de William Walker, a Nicaragua. 

1973: Miguel Woodward, sacerdot xilè, màrtir dels 
obrers de Valparaíso, assassinat després det 
cop militar del mateix any. 

Divendres 
Mare de Déu dels Dolors, Mare de Déu Hb 5,7-9 
del Mar, Erri, Nicomedes Jn 19,25-27 o Lc 2,33-35 

1610: jGr i to de Dolores= a Mèxic. 
1821: Independència d'Amèrica Central. Festa na

cional a tots els països que la formen. 
1842: Francisco de Morazan, unionistacentramericà, 

és afusellat a San José, Costa Rica. 
1974: Antonio Llidó, sacerdot espanyol, desaparegut, 

màrtir a les presons de Xile. 
1981: Pedró Pfo Cortés, indígena J ach fe, catequis

ta delegat de la Paraula a Rabinal, Baja 
Verapaz, Guatemala. 

Dissabte 
Corneli i Cebrià 

1 T m 1 , 15-17 c 

Lc 6, 43-49 * 

1501: El rei autoritza el governador de les illes del 3. 
Carib perquè hi pugui portar esclaus negres. 

1821: Independència de Mèxic. Festa nacional. r* 
1931: Fundació del Front Negre Brasiler a Sào Paulo. è» 

Més tard, fou violentament clausurat perGetúl io ^ 
Vargas. 3 

1955: Insu rrecciócívico-militar argentina, que f a c a u r e ^ 
el president J.D. Perón. £ 

1983: Guadalupe Carney, jesuïta d'origen de lsEEUU, | 
acompanyant la lluita del seu poble hondureny.« 

24è d iumenge ord inar i 
Ex 32, 7-11.13-14 

1 Tm 1,12-17 
Robert Be la rmino 

1645: Juan Macias, germà dominic, confessor de la 
fe i servidor dels pobres al Perú colonial. 

1980: Augusto Cotto, baptista salvadorenc, involucrat 
en les lluites populars del seu poble, mor en 
accident d'aviació. 

1981: John David Troyer, missioner d'origen dels 
EEUU, màrtir de la justícia, a Guatemala. 

1982: Alirío, Carlos i Fabiàn Buitrago, Giratdo Ramírez 
i Marcos Marín, camperols, catequistes de la 
parròquia de Cocornà, Colòmbia, assassinats. 
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25 paraules zapatistes 
per a meditar en tota l'Ameríndia 

La pau que alguns demanen ara, sempre 
fou guerra per a nosaltres. 

* 
Ni amb tots els soldats federals serien 
capaços de barrar tots els camins que 

segui abans la nostra misèria i que 
segueix ara la nostra rebel·lia. 

Volem pau amb justícia, respecte i 
dignitat. No viurem més agenollats. 

*• 
En el nostre cor també hi viu 

l'esperança. 
* 

La nostra veu comença a caminar des de 
segles i no s'apagà mai més. 

« 
Fer servir el passamuntanyes per amagar 
el nostre rostre és una vacuna contra el 

caudillisme. 
* 

Nosaltres som aquí; els morts de sempre 
moriren una altra vegada 

però ara per viure. 
*• 

Ja n'hi ha prou de morir de mort inútil, 
per això, és millor combatre per canviar. 
Si ara morim ja no serà amb veigonya, 

sinó amb dignitat, com els nostres 
avantpassats. 

* 
Els companys decidiren llançar-se per 
respondre al decret de mort que els 

significa el Tractat de Lliure Comerç, 
amb el decret de vida que els dóna alçar-

se en armes per exigir la llibertat i la 
democràcia. 

* • 

El detonant de Chiapas ha sigut la falta 
de terra. 

Volem que els passos de tots els que 
caminen en veritat s'uneixin en un sol 

pas. 
* • 

Volem que hi hagi un canvi, una 
revolució, una vida nova, una societat 

sense tanta injustícia. 
*• 

Va ser el mateix poble que ens digué «ja, 
comencem ja». El poble ens va ordenar 

començar. 
* 

Hi ha en nosaltres un sol rostre i un sol 
pensament. La nostra paraula camina en 
veritat. En vida i en mort seguirem fent 
camí. No hi ha ja dolor en la mort, hi ha 

esperança en la vida. Escolliu. 

La mort és nostra. Ara hem decidit 
controlar-la. 

* 
No estem d'acord que el nostre país és 

vengui a l'estranger. 
* 

S'ha de negociar un estatut d'autonomia 
(indígena), on els nostre govern, la 

nostra estructura administrativa, sigui 
reconeguda pel govern (federal) i pu

guem conviure. 
* • 

I conten els vells més vells que el vent i 
la pluja i el sol li diuen al pagès quan 

deu preperar la terra, quan deu sembrar' 
i quan collir la collita. I conten que 

l'esperança també es sembra i es recull.I 
diuen els avis que el vent, la pluja i el sol 

estan parlant d'una altra manera a la 
terra...que és l'hora de recollir rebel·lió, 
així diuen els avis. Els poderosos escol
ten, no acaben de sentir, estan ensordits 



contribuint d'una manera important 
al sofriment i a l'opressió, com ho 
feren tantes voltes en el passat, en
cara que ara sovint amb mètodes 
nous. Un d'ells és la interpretació 
de la revolució bolxevic com a «so
cialista», a pesar que va ser clara
ment una contrarevolució que elimi
nà ràpidament totes les estructures 
socialistes del període revoluciona
ri: consells de fàbrica, «soviets», etc. 
Això ha estat evident pels més grans 
intel·lectuals marxistes (Rosa 
Luxemburg, Anton Pannekoek, 
etc), pels llibertaris de l'esquerra 
(Kropotkin i quasi tots els socialistes 
llibertaris -anarquistes-), i els socia
listes independents com Bertrand 
Russell. De fet, Lenin i Trotsky 
aclararen el tema quan demanaren 
la mobilització del poble rus com a 
«exèrcit d'obrers» subordinat als di
rigents vanguardistes, qui els 
conduirien cap a l'industrialització 

El FMI nasqué a 
Breton Woods(EEUU) 
poc abans d'acabar-se la 
Segona Guerra Mundial. 
Amb fins semblants 
nasqué també el Banc 
Mundial. Tots dos són 
institucions de l'ONU. 
Fou creat amb la funció 
de ser el guardià que 
evités ericis econòmiques 
internacionals tan 
tremendes com les que hi 
va haver-hi al món els 
anys 20 i 30. 

Nasqué de l'acord de 
44 països, però entre tots 
ells dominaven els 
interessos dels EEUU, 
havien estat els grans 

vencedors de la segona 
guerra mundial. Avui són 
membres del FMI més de 
150 països. 

Se // assignaren 
diverses funcions: 

- regular l'economia 
dels països membres i del 
món en el seu conjunt. 
Revisar les economies 
dels països, si existeixen 
desequilibris entre el que 
gastem i el que ingressen, 
entre el que deuen i el 
que paguen, i altres 
problemes d'aquest tipus, 
suggereix la manera 
d'encarrilar les seves 
economies, dóna 
receptes per curar les 

seves "malalties" Els 
països membres es 
comprometen a donar 
informació completa 
sobre la pròpia 
economia. També pot 
actuar com a inspector i 
supervisors de les seves 
economies. 

- Donar diner prestat 
quan hi ha situacions de 
crisis en algun país. 
Encara que no és 
exactament un banc, sí 
que concedeix crèdits 
especials als països en 
greus desequilibris 
econòmics. Cada país 
membre del del FMI paga 
una quota. Les receptes 

que cal aplicar en 
l'economia de cada país i 
en tota l'economia 
mundial és decideixen al 
FMI amb un vot. Però no 
és cert que "un país, un 
vot"; el que paga més 
quota te més vots. EEUU 
que té la quota més alta 
té el 20% dels vots. 1 el 
10 països que paguen 
quotes més altes tenen el 
55% dels vots. Així, 
l'economia del món la 
decideixen els rics, i la 
deixideixen naturalment 
al seu favor. El FMI fou 
creat per ser el guardià 
d'aquest principi i 
d'aquest (des)ordre. 

• 

per mètodes del capitalisme d'estat. 
Més endavant aquest sistema adop
tà els noms de «socialiste» i 
«democràtic» per motius de propa
ganda. Per soposat la propaganda 
occidental rebutjà el nom de «demo
cràcia» mentre acollí amb entusias
me el nom de «socialista» per la tira
nia per difamar el socialisme i debi
litar l'esforç dels pobres i els obrers 
en la seva lluita per la llibertat, la 
justícia i el control democràtic. Els 
«intel·lectuals radicals» aceptaren 
aquest plantejament de forma 
aclapadora, veient en el model leni
nista l'oportunitat de conseguir el 
poder per ells mateixos. Ara s'unei
xen amb altres propagandistes oc
cidentals per anunciar la «caiguda del 
socialisme» (és a dir, la tirania 
antisocialista), i la «victorià del capi
talisme» (és a dir, el sistema occiden
tal estatal que assegura subsidis 
públics per a beneficis privats). Sen

se alliberament dintre del camp ide
ològic, no és d'esperar que es pro
gressi cap a la justícia i la llibertat. 

Les lluites que ens queden per 
endavant són dures, i demanen una 
solidaritat internacional més forta 
que mai. Fracassar en aquestes llui
tes comportaria conseqüències 
greus. En una conferència d'orga
nismes dels jesuïtes que va tenir lloc 
fa poc a San Salvador, descrivien els 
efectes de la «mundialització» a 
Centramèrica com un «pillatge més 
devastador que el que el seu poble 
sufrí fa 500 anys amb la conquesta 
i la colonització». 

Això es pot aplicar a una gran 
part del món, íncluent-hi ara crei
xents sectors de les societats riques. 

• 



"-i Dilluns i ; Dimarts (*) Dimecres 
L· Sixt II, Gaietà Nm11,4b-15 ^ P - - Nm 12, 1-13 * » ' Nm 13, 2-3a.26 - 14, 1.26-30.34-35 

Mt 14,13-21 Domènec de Guzmàn, Ciríac Mt 14,22-26 Romà Mt 15,21-28 
1819: Victòria de Bolívar a Goyacà. 1 9 4 5 ; E |S EEUU llancen la bomba atòmica sobre 

Nagasaki. 
1989: Daniel Espitia Madera, camperol lluitador, 

Colòmbia 
1991: Miguel Tomaszek i Zbigniew Strzalkowski, 

franciscans, missioners al Perú. 

La salvació probablement arribarà a les Esglésies joves del Tercer Món. Cap a l'any 2 0 1 0 , el 7 0 % dels calòlics seran al Tercer 
Món . Això significa que més de lo meitat dels catòlics viurà fora de les grans cultures originàries europees. Aleshores, es podrà 
dir que l'Església catòlica serà una Església del Tercer Món , amb arrels històriques en l'avior del Primer Món. l . Boff 
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"2 i tó) D'ÍOÍI$ 

^ ^ P L·]^y Llorenç Llorenç Nm 20, 1-13 
§ Mt 16,13-23 
Jt 1809: Primera proclama d'independència de l'Equador. 
« Festa nacional. 
£ 1974: Tito de Alencar, dominic, torturat fins at suïcidi, 
*- Brasil. 
« 1977: Jesús Alberto Pàez Vargas, líder del «Movi-
^ mientoComunaKparedequatre fills, éssegrestat 
g i «desapareix», al Perú. 

UI. Divendres 
Dt 4, 32-40 

Mt 16, 24-28 

ib) Dissabte 
I ' Julià Dt6,4-13 

Mt 17, 14-19 
1524: Pedró de Alvarado venç els Quiché, Guatema

la. 
1546: Mor Francisco de Vitòria a Salamanca. 
1976: Són detinguts per la policia, a l'Equador, 17 

bisbes i 36 sacerdots, religioses i laics mentre 
participaven en una reunió a Riobamba. 

1983: Margarita Maria Atves, presidenta del «Sindi-
cato Rural» de Alagoa Gande, Brasil, és 
assassinada. 

19e diumenge ordinari 
Sv18, 6-9 

Hb 11,1-2.8-19 
Hipòlit, Poncià Ua 1521: El dia 1 -Serpent de l'any 3-Casa, després de ^ h 

80díesd'assetjament,cauMèxic-Tenochtitiàn. V » 
Cuauhtémoc ós fet presoner, i hi moren 240.000 t ^ 
guerrers. 0^^ 

1961: És construït el mur de Berlín. 
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Dilluns i L" Dimarts 1 / , Dimecres 
Maximilià Kolbe Dt 10,12-22 f W Ap 11, 19à; 12,1-6a.10ab T " ^ ; .,u

 D t 3 4 . 1 " 1 2 

Mt 17, 21-26 Assumpció de Maria, Estel, 1 Cor 15, 20-26 R o c ' E s t e v e d H o n 9 n a Mt 18, 15-20 
1816: Mor, a la presó, Franciscode Miranda. Alba.EstanislaudeKostka Lc 1, 39-56 1976: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de 

1980: José Francisco dos Santos, president det les lluites del poble argentí. 
Sindicat dels Treballadors Rurals a Comentes 
(P.B.), Brasil. Assassinat. 

O 
Dl 
D 

Els colonitzadors «tenien com a darrera finalitat fer-se molt rics L'evangelització fou experimentada, entre nosaltres, com 
en pocs dies, i ascendir a posicions molt altes i sense proporció l'aspecte religiós del procés de dominació militar, política i 
amb llurs persones». (Bartolomé de las Casas, a la seva «Breví- cultural. 

_ | |o . sima relación de la destrucción de las Indias») L. Boff 



\h! Dijous ffii Divendres 
L·'L· Jacint, Isaac Js 3,7-10a.11.13-17 l ^m " Elena, Laura J 

Mt18, 21 -19,1 
§1819: Intent de cop d'Estat a l'URSS. 

Js24,1-13 
Mt 19, 3-12 

t& Dissabte 
Joan Eudes, Magí Js24, 14-29 

MI19, 13-15 
1527: És mort el cacic Lempira, a Hondures, durant 1991: Intent de cop d'Estat a l'URSS. 

una conferència de pau. 
1952: Alberto Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels 

pobres. 

'£ 
s 
O 

20è diumenge ordinari 
Jr 38, 4-6.8-10 

. Bernat de Claravall, Hb12. 1-4 
Samuel Lc 12.49-53 

1778: Naixement del general Bemardo O'Higgins. 
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Maria Bartola 

Contemporània de les 
darreres lluites dels Inques contra 
els conqueridors, fou la primera 
historiadora de Mèxic. Parlava i 
escrivia amb fluïdesa tant la 
llengua dels seus avantpassats 
com la castellana. 

"La guerra ja s'havia declarat. 
L'espanyol ja trepitjava el nostre 
país, i fórem nosaltres, les dones, 
les que ho abandonàrem tot (la 
casa, els fills, els camps...) per fer-
li front. Les dones, les mares, les 
esposes, filles i criades i reines de 
Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan, 
Cuasutitlan, totes lluitàrem contra 
la set insaciable d'or del conquis
tador. Moltes moriren sense 
queixa, amb orgull. I moltes més 
continuen la lluita". 

No se sap com va morir, però 
això no té gaire importància, 
perquè els manuscrits d'aquesta 
"periodista" i historiadora del seu 
poble encara es conserven a 
Mèxic com a testimoni de la 
resistència a la conquesta. 

Azcalxochitzin (Flor de Formiga) 

El seu marit, Netzahualcoyotl 
(Coiot Dejunador) era poeta i 
general del seu poble. Però més 
poeta que general, raó per la qual 
ella, la Flor de Formiga, bonica, 
intel·ligent i més independent del 
que els indis permetien a les 

•120- seves dones, fou qui les organitzà 

contra els conqueridors, al sud de 
Mèxic. 

Defensà del setge el seu poble 
fins que comprengué que 
l'invasor, cavalcant sers mitolò
gics -el cavall era desconegut a 
Mèxic- venceria qualsevol 
resistència. Aleshores es retirà a 
reflexionar i va idear la manera 
de defensar-se: el poble va fer 
clots a terra, on amagà trampes 
mortals, covertes de fullam, i 
d'aquesta manera els enemics, a 
cavall dels seus corsers, hi queien 
atrapats i es clavaven les fletxes 
que hi havien amagat els indíge
nes. Ella morí al camp de batalla. 

Micaela Bastidas Puyucahua 

Fou la més valenta i decidida 
de les inques en la lluita contra 
l'invasor. Era la dona de Tupac 
Amaru. Posseïa una lucidesa i un 
coratge que la convertiren en 
líder del seu poble, respectada 
pels cacics i temuda pels inva
sors. Estratega i estadista, l'any 
1580, amb les guerrilles ja 
organitzades a l'interior del país, 
mostrà al seu marit la necessitat 
urgent d'enfrontar-se a l'enemic. 

Aconsellà no permetre el 
rearmamament dels invasors, 
després que foren derrotats a 
Lima. Tupac, potser per demostrar 
que no estava subjecte a la 
voluntat de Micaela, s'hi va 
negar. I els combatents van caure 
en mans del conqueridor. 

Micaela, ferida en el seu 
orgull natural, acceptà el seu 
destí, "... a la tribuna es planta 
tan majestuosa que admira...", i 
passà a ser el paradigma de les 
dones que romangueren a la 
muntanya i continuaren la lluita 
iniciada per ella. 

Tomasa Tirtu Condemayta 

La seva gran personalitat la 
posà al front d'un grup de dones 
que defensaren amb les ungles i 
les dents els ponts que l'invasor 
necessitava creuar per posar setge 
a Tupac. 

Tomasa veié, desesperada, 
que ja no li restaven ni pedres ni 
fletxes per continuar la lluita. 
Amb tot, escriu a la seva amiga 
Micaela: "Continuaré fins on 
sigui possible. Ni les meves 
dones ni jo deixarem la lluita. 
L'invasor no passarà si no és 
sobre els nostres cadàvers. Anima 
a Tupac i tu no et desesperis". 
L'invasor aconseguí derrotar-la, 
però ella morí impertorbable, 
irònica i despectiva: ni demanà 
misericòrdia ni volgué penedir-se 
dels seus fets. 

Anacaona 

Anacaona (Flor d'Or) era la 
dona de Caonab, el més poderós 
enemic de Colom. Raptada per la 
soldadesca, l'almirall se'n 
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desentengué, però ella aconseguí 
d'escapar-se. 

Molt bonica, cultivava la 
poesia. La seva inspiració es 
manifestà en molts cants dels 
indígenes a les seves festes. 

Morí el 1502, però abans 
enardí el seu poble, d'on el seu 
home era el cacic. Organitzà els 
grups de resistència amb sentit 
militar i desafià amb valentia, i 
gairebé amb inconsciència, els 
primers espanyols que trepitjaren 
Amèrica. 

Imataca 

Amiga íntima de l'inca Roca, 
comprengué des de les primeres 
lluites contra l'invasor que la 
guerra seria dura i que sols amb 
la voluntat, l'adoctrinament, la 
força que els indis posessin en la 
batalla podrien resistir el poder 
militar dels espanyols. Organitzà 
les dones, allunyant-les dels telers 
per adoctrinar-les per la seva 
llibertat i la de la terra dels seus 
avantpassats. 

Revolucionària apassionada, 
s'introduí en grups espanyols i 
fou una gran informadora per al 
seu poble, que la va estimar i 
respectar i que també la va témer 
pel seu caràcter, la seva 
inflexibilitat i la seva capacitat de 
lluita. Una cop derrotats els indis 
a Veneçuela, se'n va anar al Perú, 
on continuà la seva lluita i la seva 
militància. 

Erendira 

Princesa purépecha, junta
ment amb el seu pare Timas, 
"ninarca" Tangzxhuan, formà un 
exèrcit de guerrilles per resistir la 
càrrega dels invasors. 

Cristóbal de Olid, amo i 
senyor d'aquelles contrades, envià 
un exèrcit ben equipat per tal 
d'acabar amb els purépenches. No 
sols foren rebutjats, sinó que 
sofriren una derrota irreparable. 
En la seva fugida van haver 
d'abandonar un bonic cavall 
blanc. La princesa Erendina el va 
voler per a ella, va aprendre a 
muntar-lo tan o millor que els 
espanyols. Després el seu poble 
va ser atacat novament. En el 
moment de lluita més aferrissada 
va aparèixer Erendina muntada en 
el seu cavall blanc i, obrint-se pas 
amb la llança, matà tots els 
invasors que se li posaren al 
davant en el camí. Eredina es va 
perdre cap a les muntanyes, on 
continuà la lluita per la llibertat. 

Policarpa Salavarrieta 

Nasqué a Cartagena d'índies, 
filla d'un espanyol i d'una esclava 
índia. Policarpa es crià en aquell 
ambient. A mesura que anava 
creixent i escoltant les històries 
dels seus avantpassats, assumí la 
seva condició d'indígena, renegà 
de la seva hispanitat i va lluitar 
amb totes les seves forces per 

l'alliberament del seu poble. 
Feta presonera per l'invasor, li 

oferiren salvar la vida a canvi 
d'unir-se a ells: "Els meus són els 
indis que lluiten a les muntanyes 
per la seva pàtria. Amb ells em 
quedo". 

Serafina 

Vivia amb la seva tribu a les 
costes de Rio de la Plata. Com 
totes les índies querandines, la 
seva submissió al marit era 
absoluta. Així i tot, aquests valors 
es van trastocar quan Àlvar 
Núnez Cabeza de Vaca va arribar 
a les seves terres. 

Dolça, tímida, obedient, es 
rebel·là contra l'invasor quan el 
querandins van ser delmats i 
encerclats a la muntanya. 

Serafina, al front d'un grup de 
dones es va fer prendre presone
ra, enamorà un capità espanyol i 
el va passar a la causa índia. 

Cadascuna de les índies que 
l'acompanyaven tenia la mateixa 
missió: enamorar els enemics. 
D'aquesta manera les dones 
conquistaren els conquistadors, i 
quan Àlvar abandonà les costes, 
famèlic, assedegat i amb la 
decepció de no haver trobat or, 
descobrí que els seus millors 
homes vivien amb les 
querandines i no tenien cap 
intenció de retornar amb l'expe
dició. 
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yh!Dilluns y/y) Dimarts yh\ Dimecres 
L·mL· PJUSX Jí2, 11-19 f i ' MariaReina Jt6, 11-24a • 1 ^ Rosa de Lima Jt9,6-15 

Mt 19, 16-22 Mt 19, 23-30 Mt 20, 1 -16a 
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, és Dia mundial del folklore. 1617: R o s a ^B Lima. Fou canonitzada per Climent X, 

assassinat a Bolívia, durant un cop d'Estat. l'any 1671, i és la primera santa i patrona 
d'Amèrica. 

1948; Fundació del «Consejo Mundial de Iglesias». 
1975: Al Paraguai, és creat l'«lnstituto Nacional del 

Indio». 

UI 

Assumim amb un renovat fervor l'opció pels pobres en continuïtat amb Medellín i Puebla, una opció que il·luminarà Iota la 
nostra acció evangelitzadora. Amb aquesta claror, invitem a promoure un nou ordre econòmic, social i polític, conforme a 
la dignitat de les persones. 

127. Santo Domingo 296 



Dijous 
Ap 21,90-14 

Jn 1,45-51 

Divendres 

1882: Mor l'abolicionista Luiz Gama. 
Josep de Caiassanç, 
Lluís de França 

Rt 1,1.3-6.14D-16.22 
Mt 22, 34-40 

Dissabte 

1977:1 Congrés de les «Culturas Negras de las Amé- 1825: Independència d'Uruguai. Festa nacional, 
ricas». 1991: AlessandroDordi Negronl, missioner,al Perú. 

Rt2, 1-3.8-11;4, 13-17 
Teresa Jornet Mt 23,1 -12 

1968: Inauguració de la «Conferència de Medellín». 
1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista, 

assassinat per forces de seguretat, a El Salva
dor. 

21è diumenge ordinari 
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Dilluns v£)Dimarts ^Y(j) Dimecres i\ .... 
Agustí 1 Ts1, 1-5.8b-10 L ^ ^ S J r1 , 17-19 i t ^ ^ X 1 Te 2,9-13 

Mt 23, 13-22 Martiri de Joan Baptista Me 6,17-29 Fè | i x . Esteban Zudaire Mt 23,27-32 

395: Morsan Moisès el Negre, de Etiòpia. 
1533: Bateig i mort d'Atahualpa. 
1563: És creada la «Real Audiència» de Quito. 
1956: Anastasio Somozaés «ajusticiat» per Rigoberto 

López Pérez, a León, Nicaragua. 
1986: A desgrat de ta prohibició feta pel cardenal de 

Rio de Janeiro, se celebra el «III Encuentro de 
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes Negros» 
a Rio de Janeiro. 

P l 

Actualment, són enregistrades més de Sant de casa, no fa miracles. No tenim cap dret a estar tristos. Un 
mig milió de morts maternes cada any. Refrany brasiler, cristià sempre ha d'alenar, des de dins 
L'avortament amb risc és la causa d'una del cor, la plenitud de l'alegria. 

-124- significativa proporció d'aquestes morts. Oscar A. Romero, 20.5.1979 



-"• %b) Dijous 
^ ^ ^ ^ ^ r Ir^ Hamon Nonat 

Divendres 
1 Te 3, 7-13 
Mt 24, 42-51 

1925: Els «marines» dels EEUU acaben una ocupació 
de 10 anys a Haití. 

1962: Independència de Tnnidad i Tobago. Festa 
nacional. 

1988: Leónidas Proafio, «bisbe dels indígenes», 
Equador. 

l·1 Gil, Lleir, Artur, 1 Te 4,1-8 
Daniel de Girona, Josuè Mt 25,1-13 

1971: Julio Expósito, estudiant de 19 anys, militant 
cristià, màrtir de les lluites del poble uruguaià, 
assassinat per la policia. 

1978: Trobada de la Comissió de la CNBB, que 
tingué la tasca d'elaborar un text sobre els 
negres al Brasil. D'aquesta Comissió sorgí, 
inicialment, el grup de «Unión y Conciencia 
Negra» i, posteriorment, els «Agentes de Pas
toral Negros». 

1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la 
Paraula, màrtir de la Bona Notícia als pobres a 
El Salvador, assassinat. 

11 Dissabte 
Mare de Déu de la Cinta, 1 Te 4,9-11 = 
Raquel, Simeó l'Estllita Mt 25,14-30 8 

9 

22e diumenge ordinari 
Sir 3,19-21.30-31 

Hb12, 18-19.22-24a 
Gregori el Gran 

1976: Ramon Pastor Bogarfn, bisbe, fundador de la ^ ) 
«Universidad de Asunción», profeta de j M 
l'Església al Paraguai. 
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«Emparats per an núvol tan gran d* testimonis» 

- Va ser la fe que va fer la glòria dels antics. 

- Va ser la fe dels antics patriarques i matriarques indígenes i negres la que va salvar la vida, les cultures 

i l'esperança de la nostra Afroameríndia. 

- Per la fe sabem que l'univers fou creat per la paraula de Déu. 

- Per la fe en el Déu de la vida.els pobles indígenes i negres cregueren en la Terra Mare fecunda i 

en el cel del sol i la lluna i de la pluja fecundadora, terra i cel obra de Déu. 

- Per la fe, Abel camperol va oferir a Déu un sacrifici millor que el de Caín. 

- Per la fidelitat a l'obra de Déu, Seattle, cap dels Suwamis, profeta de l'ecologia, es negà a vendre 
la terra com objecte de mercat. 

- Per la fe, Abraham, en ser cridat, obeí i sortí cap a la terra que havia de rebre en herència, però sense 

saber a on anava. 

- Per la fe en la" terra sense mals", el Poble Guaraní segueix fent camí a pesar de la llei i de la mort. 

- Per la fe, Sara es tornà capaç de concebre, a pesar de superar la edat apropiada. 

- Per la seva fidelitat, Natividad Quispe, índia peruana, donà testimoni als seus noranta anys de la 

fermesa de la dona popular. 

- Per la fe, Moisès es va alliberar d'Egipte amb el seu poble sense por a la còlera del faraó. 

- Per la fe en el Déu de la llibertat, Zumbí dels Palmarès, arrencà el seu poble de la captivitat i el portà 
a la societat lliure dels Quilombos. 

- Per la fe, també Moisès preferí compartir els mals tractes amb el poble de Déu i es mantení ferm 
com si veiés l'invisible. 

- Per la fe, els millors de nosaltres preferiren conviure la dura sort del poble i es mantingueren 
irreductibles, sabent que el regne invisible ja era una realitat. 

- Per la fe, els fills d'Israel creuaren el mar Roig sense mullar-se, mentre els seus perseguidors 
s'ofegaven a les grans aigües. 

- Per la fe, els pobres dels nostres pobles creuaren les muntanyes, venceren les fronteres i repoblaren 
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d'homes el camp i la ciutat, mentre els seus dominadors s'ofegaven deshumanitzats en fabuloses 
fortunes. 

Per la fe caigueren les muntanyes de Jericó. 

Per fidelitat a la causa de la Vida, dones i homes, - indígenes i negres, camperols i obres, religiosos 
i estudiants -, ja tombaren molts filats de latifundi, murs de discriminació i polítiques de mort. 

Per la fe, els Macabeus es revoltaren fins a la mort, contra l'imperi i l'idolatria. 

Per la fidelitat al seu poble, Tupac Amaru s'enfronta al virrei fins a la mort, denunciant la tirania 
dels conquistadors. 

Enfortits per la fe en la Resurrecció, molts van morir apallissats o foren flagel·lats i sofriren la presó 
i foren apedregats o serrats, i caminaren perduts pels deserts i les muntanyes i es refugiaren en 
les cavernes. 

Per l'esperança de l'Alliberament total, molts fills i filles dels nostres pobles, màrtirs de la Gran 
Pàtria, arrossegaren la calúmnia i el menyspreu, la presó i la tortura, la clandestenitat i l'exili, 
la muntanya i la desaparició. 

Què més diré? Em faltaria doncs temps per parlar de Gedeon, de Barac, de Sansó, de Jeftér, de 
David, de Samuel i dels profetes. 

Em faltaria temps per parlar de Juan Diego, Les Casas, Valdivieso, los Tamoio, Rumí Maka, 
Lempira, DonaTingó, LutherKing, MarçalTupa'i, Vicente Menchú i JuanaTum, Oscar Arnulfo 
Romero, Leónidas Proafio, Sergio Méndez Arceo...i tants i tants líders, profetes i màrtirs de la 
nostra Pàtira/Màtria Afroameríndia. 

Així, doncs, emparats per un núvol tan gran de testimonis, llencem a fore tot el llast i el pecat que 
ens asetja i correm amb perseverança vers el combat que ens correspon, els ulls fitxos en l'autor 
i el consumador de la fe, Jesús. 

Paraula de Déu en la Bíblia... Donem gràcies a Déu! 

Paraula de Déu en la història d'Ameríndia... Donem gràcies a Déu! 



A Dilluns Lr Dimarts / , Dimecres 
• r f 1Te4, 13-18 í ^ 1 Te 5, 1-6.9-11 ^ ^ Col 1, 1-18 

Rosalia, Moisès Lc 4,16-30 Llorenç Justinià, Cantina Lc 4,31-37 Joan de Ribera Lc 4,38-44 
AlbGft Schw&ítz&f 

107n T . mtala , ,,,„.„ i l b 1 . r i^D „ .„„ aVii« 1839: Martiri de Manuel Congo, líder del Quilombo de 1970; Triomf electoral deia JUnidad Popular= a Xile. w™.«..™. D i « ^ i„„«;,« Q«.„Ü . - _ . . . , . , , J * _ -L u i vassouras, Rio de Janeiro, Brasil. 1984: André Jurlàn sacerdot, mort P^ una bala N Por t Cana(J , Q 

d.sparadaperdospoliaesmentrelegialaBtoia Indígenasa. 
a la població de La Victoria, a Santiago de Xile. a 

or 

E 

oí 

Rascar fins arribar a l'os, assumir en tota la seva fondària el desconcert i la perplexitat, no estalviar-se preguntes (sobretot, 
les més difícils) i acceptar, en definitiva, que allò que caracteritza aquest moment històric és la dissolució de les marques de 
certesa, i admetre certeses només en allò que té alguna relació amb les conviccions ètiques. 

. | 2 » . Gerardo Caetano, historiador uruguaià 



* • f] Dijous 
^^^B Lr Reqina Regina Col 1,9-14 

Lc5, 1-11 
1822: Independència del Brasil. Festa nacional. 
1981: Assemblea Nacional de creació del jGrupo de 

Untón y Conciencia Negras. 

v; Divendres 
\ m ^ Mi 5, 2-5a o Rm 8, 28-30 
Nativitat de Maria, Rut, Adrià, Mt 1, 1-16.18-23 
Meritxel, Núria, Aurora, Queralt 

1522: Juan Sebastiàn Elcano acaba la primera volta 
al món. 

1974: Ford concedeix a Nixon el J perdó ple i absolut 
per tots els delictes que pugui haver comès o 
que vagi cometre quan ocupava la Presidència 
dels EEUUs. 

O Dissabte 
Pere Claver, Col 1,21-23 

Mare de Déu del Claustre Lc 6, 1-5 
1613: Alçament de Lari Qàxa, Bolívia (els aimares, 

quitxuis i altres pobles de la selva s'enfronten als 
espanyols). 

1654: Pere Claver, jesuïta català, apòstol dels esclaus 
negres a Cartagena, Colòmbia. 

b l a internacional de l'alfabetització Al món hi ha) 
mit milions de persones adultes que no saben llegir 
ni escriure; i cent milions d'ínfants, d'edat escolar, 
jque no tenen cap lloc on en puguin aprendre. 

23è diumenge ordinari 
Sv 9, 13-19 

" FI 1,9b-10.12-17 
Nicolau de Tolentino Lc 14. 25-33 

1924: Els Jmariness dels EEUU ocupen diverses | ^ | 
ciutats hondurenyes en suport del candidat | Q 
presidencial favorable a Washington. 2 t 
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jjíi Dilluns fh/ Dimarts Vfe< Dimecres 
l - ' L J Bonaventura Gran, CoM,24-2,3 l L^r' L|e0nci i Guiu Col 2, 6-15 L »—"' Joan Crisòstom Col 3, 1-11 

Orfenell, Jacint Lc6,6-11 LC 6, 12-19 Lc 6,20-26 
1973: Cop d'Estat a Xile contra el president constitu- 1977: Martiri de Steve Biko, a la presó del règim 1549: Juan de Betanzos es retracta de la seva opinió 

cional Salvador Allende. blanc de Sud-àfrica. d'abans, segons la qual els indígenes eren 
1989: ValdicioBarbosa dos Santos, sindicalista rural bèsties. 

de Pedra Canàrio (ES), Brasil. 1589: Rebel lió sagnant dels maputxes, a Xile 
1980: El Premi Nobel de la Pau és atorgat a Adolfo 

Pérez Esquivel, arquitecte argentí, empresonat 
I torturat. 

-D 
E 
or 

la llei de Caifàs, r\ • • \ El qallopinto no pinta, 
„ l C . - i - Quan ia no incomoden, i a . . i _ ;_ ,_ , 
al fregat, mes rreaaràs n i -. el que pinta es el pintor, 

a cyuiu». llavors els canonitzen. i li • w. L o;n(n 

_ o o _ Refrany mexicà. Pere Casaldàliga. ^ f c ^ Ï Ï c * P-«W 



'^^^m ^—s Lídia, Mare de Déu Ex Lídia, Mare de Déu Ex 40,1 &-21.31 -38 
del Miracle, Nicodem Mt 13, 47-53 

1492: Colom salpa de Palos de Moguer, en el primer 
viatge que emprèn cap a les índies Occidentals. 

1976: James Weeks i Antonio Velarde, sacerdots de 
La Sallette, Argentina. 

1980: Mortaldat de miners bolivians a Caracoles, Bolívia, 
després d'un cop d'Estat (500 morts). 

Divendres 
Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37 

Joan Maria Vianney Mt 13, 54-58 
1976: Enrique Angelelll, bisbe de La Rioja, Argenti

na, màrtir, assassinat en un «accident» de 
cotxe. 

1979: Alirio Napoleon Macias, sacerdot màrtir a El 
Salvador (fou metrallat sobre l'altar). 

1981 :Francis Stanley Rother, sacerdot nord-americà 
que denuncià al seu país els assassinats de 
l'exèrcit contra els camperols de la seva 
parròquia, assassinat a Guatemala. 

1982: És destruït, per l'alcaldia de Salvador, al 
Brasil, ei «terreiro» Casa Blanca o llé Axé lam 
Nasso-Oka, primer dels terreiros que hi hagué 
al Brasil. 

Dissabte 
Osvald, Àfrica, 
Mare de Déu de les Neus 

Lv 23,1.8-17 
Mt 14,1-12 

1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira, Colòmbia. 

18è diumenge ordinari 
Just i Pastor. Dn 7, 9-10.13-14 
Salvador 2Pe1 , 16-19 

Transfiguració del Senyor LC 9. 28b-36 
1325: Fundació de Tenochtitlàn (Mèxic). 
1538: Fundació de Santa Fe de Bogotà. 
1524: Batalla de Junín. 
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional. 
1945: Els EEUU llancen la bomba atòmica sobre 

Hiroshima. 
1962: Independència de Jamaica. Festa nacional. 
1978: Defunció de Pau VI. 
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Noam Chomsky MIT 

Encara que l'ordre mundial està 
marcat per continuïtats manifestes 
a través de llargs períodes, hi ha 
hagut canvis importans durant els 
últims 25 anys. Un d'ells és la ràpi
da expansió del control de les cor
poracions transnacionals (CTNs) 
sobre l'economia intemational amb 
el trasllat de la producció al sector 
d'ingressos baixos, sovint marcat per 
una forta repressió. Cada vegada 
més el comerç mundial s'està con
vertint en una forma de transacci
ons intra-empreserials d'administra
ció centralizada, dintre d'un sistema 
de mercantilisme corporatiu, el qual 
no és realment «comerç», en l'au
tèntic sentit de la paraula. El gegan
tí augment d'un capital sense regla
mentar i altament mòbil i especula
tiu contribueix encara més a un or
dre mundial que es caracteritza per 
ingressos baixos, creixement baix, 
grans beneficis, atur massiu, insegu
retat i controls repressius. 

Aquests factors van establint la 
funció de servei dels tradicionals 
dominis occidentals i també, estan 
internacionalitzant el patró tercer
mundista de marcada polarització, 
on les illes de gran riquesa i privilegi 
floten en un oceà de misèria. Les 
societats industrials riques també 
evolucionen en la mateixa línia, amb 
EEUU i Anglaterra al capdavant 
mentre la riquesa es concentra en 
uns pocs, els salaris baixen, i una 
gran part de la població resulta su
pèrflua, és a dir, no serveix per 

"11*" produir guanys, i per això no té 

Volem agrair especialment al Profesor Chomsky que hagi volgut participar en l'Agenda 
Llatinoamericana enviant-nos aquesta anàlisi lúcida -com totes les seves anàlisis-, SODE la 
qual volem cridar l'atenció de tots. 

drets. Les polítiques socials estan 
pensades per reforçar aquestes 
tendències, sobretot els anomenats 
«acords de lliure comerç», que en 
realitat són acords sobre els drets 
dels inversionistes, amb una barreja 
de liberització i proteccionisme per 
incrementar el poder de les CTNs. 

Aquestes tendències s'han ac
centuat amb la fi de la Guerra Fre
da, que, de fet, toma a una gran part 
de l'Europa Oriental al paper de 
zona tercermundista de servei, 
proveint de recursos mercats, opor
tunitats d'inversió, mà d'obra bara
ta i altres serveis semblants a la ini
ciativa privada del Oest. En bona 
mesura es pot entendre la Guerra 
Freda com un conflicte entre el Nord 
i el Sud, únics en la seva escala, 
però, per altra part, exemple típic 
de com els poders hegemònics re
accionen a l'intent de les zones de 
servei per buscar una ruta indepen
dent. La història d'Amèrica Llatina 
ens ensenya moltes lliçons per al 
present. 

Una tendència paral·lela és l'ero
sió d'una democràcia significativa 
mentre el poder de prendre decisi
ons es redueix encara més al grup 
del poder privat, absolutista, i que 
no dóna comptes a ningú. Com 
ocorregué en el passat, ara que les 
CTNs dominen cada vegada més 
l'economia mundial, les estructures 
governamentals s'uneixen als cen
tres de poder. La principal revista 
mundial de negocis, el «Financial 
Times» de Londres, descriu amb 

gran encert un creixent «govern 
mundial de fet» amb les seves pròpi
es institucions: el FMI, el Banc Mun
dial, el G-7, el GATT ( el qual ja 
podem inloure en la Nova Organit
zació de Comerç Mundial), i altres 
organizacions similars. Aquestes ins
titucions miren principalment pels 
interessos dels autèntics centres de 
poder: les CTNs que dominen finan
ces i altres serveis, l'indústria, els 
mitjans decomunicació, etc. Un gran 
avantatge del govem mundial de fet 
és que funciona en secret, mar-
ginalitzant les institucions parlamen
tàries, i sovint atropellant-les amb 
l'excusa de «lliure comerç». Els sec
tors poderosos i privigeliats sempre 
han buscat naturalment disminuir les 
estructures democràtiques, per dei-
xar-les buides i poder ratificar públi
cament les decisions que pren el 
poder privat i les institucions que 
estan al seu servei. El govem mun
dial de fet que ara s'està formant té 
un poder enorme de prendre deci
sions, i pot contribuir eficaçment a 
la creació d'un ordre internacional 
que serveixi als interessos dels redu
ïts sectors de poder privat i de privi
legi, deixant la majoria de la pobla
ció sotmesa i controlada pel terror 
o per qualsevol altre mitjà. 

Una tendència paral·lela en l'es
fera de la ideologia és l'agudització 
del concepte tradicional (de doble 
vertent) del «mercat lliure»: discipli
na de mercat per als dèbils, i pro
tecció de l'Estat i subsidis públics per 
als forts. Les clases educades estan 



per l'embrutiment que els imperis els 
prediquen. 

* 
Qui ha de demanar perdó i qui el pot 

donar? Els qui durant anys i anys s'asse
ien davant d'una taula plena i es queda

ven satisfets mentre amb nosaltres 
s'asseia la mort, tan de cada dia, tan 

nostra, que acabàrem per perdre-li la por? 
* 

Com indígenes creiem i sentim que tenim 
la capacitat de dirigir el nostre destí. 
Creiem que el nostre poble és capaç de 

governar el seu poble. No tenim cap ne
cessitat que ens vagin portant de la mà... 

* 
Com indígenes necessitem autonomia 
pròpia, necessitem aquesta identitat, 

aquesta dignitat. 
Esperem de tota la societat mexicana 

una reacció favorable envers les Causes 

que originen aquest moviment, i que són 
justes. Podran qüestionar el camí, però 
mai les causes. Fórem molts els que cre

marem les nostres naus aquella matinada 
del primer de gener i vam iniciar aquest 
pesat caminar amb un passamontanyes 

embocant el nostre rostre. Fórem molts els 
qui férem aquest pas sense retorn, sabent 

ja que al final ens espera la mort probable, 
o l'improbable de veure el triomf. Pendre 
el poder? No, encara quelcom més difícil: 

un mon nou! 
* 

De què hem de demanar perdó? De què ens 
han de perdonar? De no morir de fam? De 
no callar en la nostra misèria? De no haver 

acceptat, humilment la gegantina càrrega 
històrica de despreci i abandó? D'haver 

demostrat a la resta del país i al món sen
cer que la dignitat humana encara viu i és 
present en els seus habitans més empobrits? 

La teologia de l'Alliberament i Chiapas 
La primera reflexió que cal fer 

és per què aquest interès per la TA. 
sempre que hi ha algun esclat soci
al, sobretot si hi ha guerrilles i revo
lució per entre mig. Doncs bé, aquest 
interest té molt de ignorància sobre 
el que diu la T,A, Tant de bo ens 
preguntessin per la fe, esperança i 
compromís de la gent senzilla de 
Chiapas i per l'actuació evangèlica 
de don Samuel. Hi ha molt de «mor-
bo», perquè l'interès creix sempre 
que hi ha sang pel mig, però no apa
reix quan la TA. parla del seguiment 
de Jesús. 

Dit tot això, amb tot, la pregun
ta és legítima i hi responem amb la 
segona reflexió. La TA. és, com deia 
Ellacuría, la Teologia que està mès 
en contra de la violència,! la que més 
porta vers la pau. No hi ha en això 
paradoxe ni sofisme, sinó que 
Ellacuría afirma que aquesta Teolo

gia combat la primera i la més cau
sant de totes les violències, la 
injustícia estructural, a la que fa ja 
25 anys els bisbes llatinoamericans 
varen qualificar a Medellín com a 
«violència» abans que res, i per ser 
les més greu es pronuncia la TA. 

Aquesta injustícia, en efecte, 
envia a la mort lenta de la pobresa 
però no per això menys mort, a mili
ons de ser humans. I per això també 
la TA. es pronuncia a favor d'aquella 
pau que, com diu la Bíblia i ho repe
teixen insistenment els Papes, és 
«fruit de la justícia». I és també la 
Teologia més antiviolenta perquè de
nuncia i combat la violència, la re
pressió, les tortures de part d'exèr
cits, de cossos de seguretat i 
d'esquadron de la mort, que es fan 
servir per mantenir la injustícia es
tructural, i es coverteixen en violèn
cia massiva i cruel, de la qual tenim 

experiència abundant aquí a El Sal
vador: unes 70.000 víctimes, els co
neguts «Romeros»i «Ellacuries» i 
els mils de descuneguts a El Mozote 
i el Sumpul.fets que varen tenir lloc 
sovint amb el coneixement i la con-
nivència del govern dels EEUU. 

I la violència de la guerrilla?.La 
T.L. ha seguit en el que és fonamen
tal, la doctrina tradicional de l'Esglé
sia i de Medellín. 

En l'experiència salvadorenca, 
ha intentat impedir-la exigint refor
mes estructurals; una vegada desfre-
nada, ha procurat abreujar-la, huma
nitzar-la, ha condemnat tota acció 
terrorista i ha buscat una sortida pa
cífica i negociada que sigui garantia 
d'una justícia i d'una pau duradores. 
Això és el que entre nosaltres varen 
fer Móns. Romero i Ignasi Ellacuría, 
i el que està fent a Chiapas don 
Samuel Ruiz. I no és de més recor-

Jon Sobrino 
dar que tant aquells com aquest no 
sols no són ben vistos, sinó que són 
perseguits i fustigats pels benpen-
sants i poderosos de sempre, i a ve
gades també del Vaticà. 

Què més diu la TA.? Aquesta 
és la tercera reflexió. Diu que s'han 
de cumplir els manaments de la llei 
de Déu i en un ordre precís. S'ha de 
començar complint el setè mana
ment: no robar, no depredar ni es
poliar, no deixar indígenes ni cam
perols sense terres: espanyols fa cinc 
segles, terretinents i transnacionals 
ara. El cinquè manament: no matar 
ni de fam ni de tortura ni de repres
sió, per a poder depredar amb més 
facilitat o per poguer gaudir «en pau» 
del depredat. El vuitè manament: no 
mentir, és a dir, no tapar l'immens 
escàndol de la violència dels anteri
ors, l'opressió i la repressió que la 
campen per tot el Tercer Món. • - 1 3 3 -



Dilluns Dimarts 
1 Tm2, 1-8 

Lc7,1-10 Josep de Cupertino 
Dag Hammarskjold 

1810: Independència de Xile. Festa nacional. 
1945: Getúlio Vargas signa un decret que només 

permet l'entrada al Brasil de persones segons la 
«necessitat de preservar i desenvolupar, en la 
composició ètnica del pafs, les característiques 
més convenients de la seva ascendència euro
pea». 

1969: El «Rosariazo»»: les forces policials es veuen 
doblegades per la ciutadania, i l'exèrcit és forçat 
a negociar la pau. 

Ve 
I r 1 » * ' Gener, 1 Tm 3,1-13 

Maria de Cervelló, Eva Lc 7,11 -17 
1973: Joan Alsina, sacerdot català, assassinat per la 

policia de Pinochet, màrtir del poble xilè. 
1983: Independència de San Cristóbal y Nevis. Festa 

nacional. 
1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic. 

Jtà) Dimecres 
Lmr\ïSAndreu Kim, Pau Chong, 1 Tm 3, 14-16 

Eustaqui, Fausta Lc 7, 31-35 
1519: Hernando de Magallanes salpa de Sanlúcar. 
1977: Els pobles indígenes d'Amèrica Llatina poden 

fer-se escoltar, per primera vegada, al Palau de 
les Nacions, Ginebra. 

1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdot, i companys, 
màrtirs a Estelí, Nicaragua. 

1979: Apolinar Serrano, José López, Fèlix Salas i 
Patrícia Puertas, camperols i dirigents, màrtirs a 
El Salvador. 

E 

A tot el món, es parlen entre 3 . 0 0 0 i 4 . 0 0 0 idiomes. Una part de la Bíblia, com a mínim, pot ser llegida en 2 . 0 6 2 idiomes, 

mentre que la totalitat tan sols ha estat traduïda a 3 3 7 llengües; el Nou Testament ja ho ha estat a 7 9 9 . Àfrica llegeix la Bíblia 

en 5 8 7 llengües; Àsia, en 5 1 3 ; Amèrica, en 4 2 9 ; Oceania, en 3 4 1 ; i Europa, en 189 , incloent-hi la llengua artificial 

- 1 3 4 - anomenada esperanto. 



•L·l Dijous 
Mateu Ef4, 1-7.11-13 

Mt9, 9-13 
1526: Arriba el primer espanyol a les costes equa

torianes. 
1981: Independència de Belice. Festa nacional. 

y ~h Divendres 
Maurici i companys 1 Tm 6, 2-12 

Lc8, 1-3 
1862: Als EEUU són alliberats, jurídicament, els 

esclaus. 

Dissabte 
Ui i Tecla 1 Tm 6, 13-16 

Lc8,4-15 
1830: Josep Gervasi Artigas, Pare de la nació 

uruguaiana, mort ai Paraguai després d'un exili 
de 30 anys. 

1868: El jgrito de Laress a Puerto Rico: Ramon E. 
Betances inicia ei moviment independentista i 
emancipador de l'esclavitud. 

1905: Mor Francisco de Pauta Víctor, sacerdot negre, 
considerat un sant. La comunitat negra lluita 
perquè sigui beatificat. 

1970: Mor Pablo Neruda. 

25è diumenge ordinari 
Am 8, 4-7 

»de Déu de la Mercè, 1 Tm 2,1-8 
rd Lc 16. 1-13 

1553: Caupolicàn, líder maputxe, és executat. W§ 
1976: Independència de Tvnidad i Tobago. Festa J A 

Dia de la Bíblia 
a diferents països de l'Amèrica Llatina D * 
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yh< Dilluns vy^Dimorts j'S; Dimecres 
L^mS Esd1,1-6 í^SàïS Esd 6,7-8.12.14-20 L—L- Vicenç de Paul, Judit Esd 9,5-9 
Cleofàs, Mare de Déu Lc 8, 16-18 Cosme i Damià Lc 8, 19-21 Lc 9,1-6 
de la Misericòrdia a Reus - 1 9 7 4 : Làzaro Condo i Cristóbal Pajurla, camperols Dia d'EnriquiMo, cacic -quisqueyano» que va resistir-
Sergi de Radonezh màrtirs del pobie equatorià, líders cristians de se a ia conquesta espanyola a la República 

llurs comunitats en lluita per la reforma agrària, Dominicana. 
assassinats a Riobamba, Equador. 1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe 

obrera, mort per la repressió policial a Minas, 
Brasil. 

1990: La Germana Agustina Pavón Rivas, religiosa 
del Bon Pastor, màrtir al Perú. 

E 

- O n queda el centre de l'Univers?-preguntà «Dona Hortensia«, bo i mirant les estrelles des de la porta de la capella, a 

Boca de Acre, a l'Amazones, Brasil. 

- Dins de cadascun de nosaltres-li respongué «Don Antero«. 

- 1 3 6 - Frei Belto 



2£ WJ«K 
Ag 1,1-8 

Venceslau, Llorenç Ruiz Lc 9, 7-9 
551 aC: Naixement de Confuci a la Xina. 
1871: Ai Brasil, és signada la J Ley del Vientre Libre=, 

que separaria violentament les criatures negres 
dels respectius pares, els quals romanien essent 
esclaus. Aquesta llei va fer que sorgissin als 
carrers els primers J menors abandonats=. 

1885: És signada la jLey del Sexagenario=, que 
llençaria al carrer moltes persones majors de 60 
anys, ja consumides per l'excessiu treball en 
esclavitud, fent augmentar així el nombre de 
captaires. 

L^^y Dn 7, 9-10.13-14 
Miquel, Gabriel i Rafae! o Ap 12, 7-12a 

Jn 1,47-51 
1906: Segona intervenció dels EEUU a Cuba, que 

es perllongà durant dos anys i quatre mesos. 

^ ^ ^ ^ J e r o n i Za2, 1-5.10-11a 
Lc 9, 44b-45 

1655: Coronilla i companys, cacics indígenes, màrtirs 
de l'alliberament dels seus germans, Argentina. 

1981: Honorio Alejandro Núfïez, celebrador de la 
Paraula i seminarista, màrtir de les lluites del 
poble hondureny. 

26è diumenge ordinari 
Am6,1a.4-7 

1 Tm 6,11-16 
Teresa de Lisieux 

1542: Comiença la guerra de l'Araucania. 
1991: Els militars expulsen d'Haití el president cons

titucional, Aristide, i hi comença una mortaldat 
de centenars d'haitians. 

Dia internacional de les persones d'edat 
avançada. Instituït perquè siguin reconeguts els 
drets de les persones d'edat avançada: jubilació 

jJigna, protecció contra la indigència, etc. > 
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I. Què és el MOPS? 
El Moviment Popular de Salut, 

MOPS, és un moviment indepen
dent, sense finalitat lucrativa i sen
se cap vincle partidista, format per 
persones de diferentes creences i 
religions, amb articulació a nivell 
nacional i amb seu social a 
Anàpolis, ciutat de l'Estat de Goiàs, 
Brasil. 

I I . Història i evolució del MOPS 
Va començar l'any 1977 a Lins 

(Sao Paulo, Brasil) a l'Encontre Na
cional de Medecina Comunitària 
(ENEMEC) amb participació exclu
siva de professionals. 

Va evolucionar i l'any 1981 va 
dominar-se MOPS, amb la presèn
cia de no professionals. Fins el 1983 
el Moviment era bàsicament articu
lació d'expèriencies de treballs co
munitaris sense visió del seu rol 
específic en el procés de transfor
mació de la societat. 

De1983 a 1990 va augmentar 
la seva articulació amb une més 
gran claredat sobre el seu objectiu, 
de cara a la transformació de la so
cietat. Des del 1991, en el IX En
contre Nacional del MOPS, va fer 
un gran salt i es va convertir en un 
moviment en presència social i po
lítica que, aliat amb altres forces, 
va cap a la construcció d'una nova 
societat. 

III. Objectius del MOPS 
1. Objectius generals: 

a) Ser un moviment de masses, 
autònom, per construir i enfortir la 
política organitzativa, dedicant-se a 
la lluita per la salut i la defensa de 
la vida. 

b) Construir i difondre una nova 
•138- concepció de la salut, partin de les 

pròpies vides de les persones i de 
llurs coneixements. 

c) Dedicar-se a la formació de 
líders i construir una direcció 
política en la lluita per la salut i la 
defensa de la vida. 

d) Articular-se amb altres expe
riències i moviments populars de 
salut d'altres països. 

2. Pràctiques alternatives 
El MOPS cerca articular experi

ències de pràctiques alternatives, 
rescatant valors, costums i saviesa 
del poble en la lluita per la salut, 
entenent que els valors populars 
han de ser d'un Projecte Popu lar de 
Salut. El moviment sent l'importàn
cia de la mobilització d'un progra
ma popular de salut. 

3. La política de salut 
a) Rescatar la ciutadania, fent 

que el poble conegui els eus drets, 
previstors i garantits per la llei. 

b) Mobilitzar la població per ar
ticular-se amb altres moviments, 
sindicats, partits, etc. per a la con
questa de la reforma sanitària i per 
a la defensa de la Salut Pública. 

c) Fer complir la Llei Orgànica 
del Sistema Únic de Salut (SUS), o 
sigui, lluitar pels drets ja garantits 
per la llei: assistència integral, una 
salut de qualitat, digna i gratuïta. 

d) Garantir l'atenció integral a 
la salut con un deure de l'Estat i dret 
de tota la població, conforme a la 
Constitució Federal. 

IV. Nivells d'organitació 
a) Estructuració: local, munici

pal, micro-regional estatal, regional 
i nacional.Acada nivell hi ha coor
dinadors amb intercanvi entre els 
diversos nivells. 

b) Instàncies del Moviment: 
Congrés, Encontres, Executiva, Co
ordinació nacional, Coordinació 
micro-regional, Coordinació muni
cipal i local. 

V. Importància de la participació 
Per a construir el MOPS, és im

portant, que a més de comprome
tre persones, cerqui la qualitat i la 
formació de les mateixes a tots els 
nivells del moviment. 

És important que els municipis 
es movilitzin dintre del MOPS en 
la lluita pel dret a la salut realitzant 
trobades als barris, municipis i es
tats, dintre dels objectius del MOPS. 
Que cada grup estigui atent a la 
seva realitat i avanci en la construc
ció d'aquest MOPS amb creativitat. 

El MOPS i la FCD -moviments totalment in
dependents- funcionen admirablement al Brasil cal 
que siguin coneguts en tot el Continent. Les 
persones i grups o moviments semblants d'altres 
països, interessats en conèixer-los, per crear 
quelcom semblant, per intercanviar experiències 
o per adherir-se a les seves xarxes, poden posar-se 
en contacte amb ells directament. 

Seu brasilera del MOPS: Av. San. Pedra 
Ludovico, L6 Q6, n 35L Crimeia Leste / Caixa postal 
1607 / 74660-300 Goiania, CO 

Coordinadors llatinoamericans de la FCD: 
Arno ldo C laud ino Rodriges / R. Jacinto 

Banasio 248 / Serraria / Sao |ose, SC / Brasil. 
Eduardo Villarreal / Casilla / Cochabamba. 

Bolivià / t e l : 591-42-53953/Fax:591-42-38719 
Maria del Carmen Mazariagos / 1 0 CalleA3-

17 / Zona 3 / 31693 Guatemala / Tel: 502-2-762764 
/ Fax:502-2-288373 

Pedró Coria Paredes/Av. Caminos del Inca 
275 / Lima 38 PERÚ / 'fel.: 51-14-487993 / Fax: 
51-14-470981 

Cladys Bernardino de Caballero / Roma 550 
/R io Terceiro - / 5358 Córdoba Argentina /Tel: 54-
371 -25150 / Fax: 54-371-24909 



Què és la FCD? 
La Fraternitat Cristiana de Ma

lalts i Deficients és un moviment in
ternacional ecumènic d'apostolat 
laical fonementat en l'esperit evan
gèlic, en el qual els malalts i defici
ents asumeixen la seva organitza
ció i direcció. 

Què es proposa? 
La FCD reuneix malalts i defici

ents i els posa en contacte entre ells, 
no pera amntenir-los presoners del 
seu món i aïllats de la vida, sinó per 
reunir-los allí on es troben, procu
rant d'integrarlos en la vida social, 
estimulant-los a trobar-se en el seu 
propi espai, alliberant-los de la 
mentalitat d'assistits i proporcio
nant-los confiança en ells mateixos 
a fi que esdevinguin subjectes ac
tius i participants. 

Com actua? 
La FCD no és una associació 

sinó un moviment que s'organitza 
amb nuclis o equips que es localit
zen en les ciutats, barris o parrò
quies. Els nuclis s'agrupen per sub-
regions o diòcesis. La reunió de to
tes aquestes forma la Coordinació 
Nacional. 

Objectius del Moviment 
- Despertar en el deficient el 

valor de la vida i fer-li descobrir les 
seves capacitats i els seus dons. 

- Promoure la integració del 
deficient en la família, en la comu
nitat i en la societat. 

- Formar nuclis en els que s'in-
tercanvin experiències, estudis i re
flexions a partir de la realitat de ca
dascú. Formar líders del Moviment. 

Principis fonamentals 
1. Es fomenta profundament en 

l'esperit de la fraternitat evangèli
ca. 

2. Es dirigeix a tots els malalts i 
deficents sense cap discriminació. 

3. Fomenta una gran unió per
sonal i comunitària entre malalts, 
deficients i persones sanes que co l -
laboren . 

4. Pretén el desenvolupament 
integral dels malalts i deficients, tant 
l'umà com l'espiritual. 

5. Contribueix a la integració 
del malalt i del deficient a la socie
tat. 

6. Està animada per equips de 
responsables malalts i deficients. 

7. Rep animació crist iana 
especialment dels consellers, que 
participen activament de la vida del 
equip. 

Sobre l'ecumenisme 
- L'objectiu de la FCD és lliutar 

contra tot sofriment, denunciar les 
seves causes i, en la solidaritat, cer
car el desenvolupament integral de 
la persona. 

- El reconeixment de que la llui
ta personal de cadascú és la lluita 
de tots per la vida. 

- La visita i el contacte personal 
són la dinàmica bàsica en l'acció 
del Moviment. 

- El reconeixment indubtable del 
valor de cada persona, independnet 
de la seva condició. 

- Tothom és capaç de col·laborar 
en la transformació d'aquest món i 
en la construcció del Regne de Jus
tícia, d'Igualtat i de Fraternitat. 

- La unitat indiscriminada està 
garantida en els principis unifica

dors establerts en el document bà
sic de la FCD brasilera. 

- El reconeixement de les con
viccions religioses de cada perso
na i, sense fer cap tipus de proseli
tisme, cercar l'autenticitat de cadas
cú en la seva pròpia creença invi
tant a tots a unir-se en esperit fra
tern. 

- Cada creença i filosofia de la 
vida té la seva raó de ser i pertany a 
la consciència personal de cadas
cú; per tant, mereix que sigui reco
neguda. 

- Amb esperit ecumènic, la Fra
ternitat està oberta i vol anar a l'en
contre de tots, respectant les pròpi
es conviccions de cadascú, unint-
se en la lluita per la vida. 

La FCD compta al Brasil amb 
25.000 persones, en més de 240 
nuclis. 

Entre els assoliments que ha 
obtingut podem indicar: 

- el deficient està aconseguint 
que es canviï la imatge de la famí
lia, l'Església i la societat tenen d'ell. 

- milers de deficients formen 
familias, entren al mercat de treball, 
en la vida social i política, es com
prometen en la comunitat, en els 
moviments populars i partits polí
tics, 

Però, encara s'ha d'aconseguir: 
- la supressió de les barreres ar

quitectòniques, aparells, crosses, 
bastons, cadires de rodes..., 

- veure reconeguda plenament 
la missió d'evangelitzador del ma
lalt i del deficient. 

• 13»-



Dilluns x Dimarts / . Dimecres 
' Àngels* la GuanJa; Ma«i de Ex23,20-23 w ^ Francesc de Borja Z a 8 , 2 0 - 2 3 T r ^ Francesc d'Assís, Petroni N e 2 , 1 - 8 

Déu de l'Acadèmia, pairona de Lleida Mt 18,1-5.10 L c 9 , 5 1 - 5 6 Teodor Fliedner L c 9 , 5 7 - 6 2 

1869: Naixement de Mahatma Gandhl. i g g o : Mar ia Magada lena Enr fquez, bapt is ia , Dia mundial de l'Amnistia. 
1968: Mortaldat de Tlatelolco, a la «plaza de las secretària de premsa de la «Comisión de Dere- 1555: El concili provincial de Mèxic prohibeix el 

Culturas», Mèxic. chos Humanos» d'El Salvador, defensora dels sacerdoci als indígenes. 
1972: Comença la invasió de la «United Brand drets dels pobres, màrtir. 

C o m p a n y al territori Brunka, Hondures. 1990: Unificació d'Alemanya. 
1989: Jesús Emil io Jarami l lo , bisbe d 'Arauca, 

Colòmbia. 

o 

-i«o-

Més de 2 0 0 . 0 0 0 persones han deixat l'Església catòl ica a Alemanya-especialment N o sé pas quina Bíblia llegeixen els qui 

a la que fou de l'Est- duran t l'any 1992 , el 0 '7% dels 2 8 milions de catòlics del país. diuen que la religió no té res a veureamb 

Les Esglésies protestants enregistren aquest mateix fenomen que, pel que fa al 1 9 9 1 , |a política, 

hi assolí un 1 ' 1 % de defeccions. Desmond Tutu 



J 

Dijous 
Dt 8, 7-16 

Caritina 2 Cor 5,17-21 
Mt7, 7-11 

1589: Morsant Benedicto, J el negror. Els seus pares 
foren esclaus a Sicília, Itàlia. Tot i ser analfabet, 
fou escollit com a mestre de novicis i superior al 
convent per la seva capacitat d'acolliment. 

Divendres Dissabte 
Bru 
William i Tindale 

Lc10, 13-16 
* ^ Ba 4, 5-12.27-29 
Mare de Déu del Roser |_c 10, 17-24 
Enríque Melchor Muhlenberg 

Dia de Nostra Senyora del Roser, patrona dels negres. 
1462: Pius II censura oficialment la reducció d'africans 

a l'esclavitud. 
1931: Naixement de Desmond Tutu, que serà 

arquebisbe negre sud-africà i Premi Nobel de la 
Pau. 

1978: JoséOsmàn Rodríguez, camperol delegat de la 
Paraula, màrtir a Hondures. 

1980: Manuel Antonio Reyes, màrtir a El Salvador. 

27è diumenge ordinari 
Ha 1,2-3; 2, 2-4 

Simeó, Tais, Sergi, 2Tm 1, 6-8.13-14 
Mare de Déu del Remei Lc 17, 5-10 

1968: Emesto Che Guevara, metge, guerriller, inter
nacionalista, assassinat a Bolívia. 

1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, 
fill d'un general bolivià, màrtir de les lluites 
d'alliberament del seu poble. 

1974: A Asunción, Paraguai, es reuneix el primer 
J Parlamento Indio Americano del Cono Sur=. 
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</ Dilluns i ïp ) Dimarts 1 i j Dimecres 
* " ' Dionis, Areopagita, Jo1,1-2,1.11 l J ^ » ' Jo3,1-10 t - L Mare de Deu de Begonya, Jo4,1-11 

Abraham, Lluís Bertran Lc 10,25-37 Tomàs de Villanueva Lc 10,38-42 Soledad Torres Acosta Lc11,1-4 
Dia mundial del Correu. 1531: Mor Ulrico Zwinglio, a Suïssa. 
1581: Lluís Bertran, col laborador i testimoni de la fe a 1987: A Rio de Janeiro JI Encuentro de los Negros 1629: Luis de Bolafíos, missionerfranciscà, precursor 

l'exèrcit alliberador dels Andes. del Sury Sudeste de Brasils. de les reduccions indígenes, traductor del 
catecisme, apòstol del poble guaraní. 

o 

Actualment,almónhihauns5.000grupsdiferentsd'indigenes, Els colonitzadors tenien, com a última finalitat, l'or, poder-se 
amb una població d'uns 3 0 0 milions de persones, segons una fer rics en pocs dies i ascendir a posicions molt alfes i sense 

estimació feta per les Nacions Unides, que viuen a més de 7 0 proporció a les de llurs persones. 

442- Paisos- Bartolomé de Las Casas. 



f ]g DUO*" 
Ac 1,12-14 

Mare de Déu del Pilar, o 1 Cr 15, 3-4.15-16; 16,1-2 
Serafí Lc 11, 27-28 

Dfa de Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona del Brasil. 
Aquesta devoció comença cap al 1717. 

1492: Cap a les dues del matí, Colom percep l'illa de 
Guanahaní, que ell denominarà San Salvador 
(avui Watling). 

1925: Desembarquen 600 J marines= a Panamà. 
1958: Al Paraguai, primers contactes amb els indígenes 

aioreus. 
1976: Juan Bosco Penido Burnier, missioner jesuïta, 

dedicat durant deu anys als bakains i xavants, 
màrtir al Mato Grosso, Brasil. 

ïfcl Divendres 
Eduard, Teòfil 

Jl 1,13-15; 2, 1-12 
Lc11, 15-26 

Dissabte 
JI3, 12-21 

Lc 11, 27-28 

28è diumenge ordinari 
2 Re 5,14-17 
2 Tm 2, 8-13 

Teresa d' vila 

1535: Pedró de Mendoza s'interna pel Río de la Plata 
amb 12 vaixells i uns 15.000 homes. 
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Els Pares d'Amèrica 
que tots hem de conèixer JOSÉ GERVASIO ARTIGAS 

PARE DE LA PÀTRIA URUGUAIANA 

Va néixer el dia 19 de juny de 
1 764. Va viure els primers anys de la 
seva vida al camp. Quan tenia 30 anys, 
els espanyols li van proposar que es fes 
militar. Va organitzar i dirigir un 
destacament de dragons encarregat de 
protegir les finques contra els lladres. 
L'any 1806 va renunciar a aquesta 
tasca i va restar com oficial del servei 
de guardià. 

L'any 1806, els anglesos van 
ocupar Montevideo durant sis mesos i 
sis dies. Durant aquest temps, Artigas 
des de la pampa va mantenir una 
guerra de guerrilles contra els anglesos. 
Després de l'alliberament de la ciutat, 
torna a capitanejar el destacament. 

Quan va arribar a Buenos Aires la 
notícia que als francesos havien pres 
Sevilla, les autoritats municipals i el 
poble van destituir el virrei i van 
nomenar una junta patriòtica, 
encapçalada pels criolls Manuel 
Belgrano i Mariano Moreno. D'aquesta 
manera, sense vessament de sang, va 
caure el règim colonial a La Plata, el 25 
de maig de 1810. 

El mes de març de 1811, s'integra 
al grup clandestí dels patriotes. 
Decideix lluitar contra els espanyols 
fins a alliberar la seva Província 
Oriental. Proclama que "Més val 
vèncer o morir amb honor que no pas 
viure amb oprobi en la deshonra de la 
dependència". Com a resposta, el 
governador de Montevideo amenaça 
els insurrectes amb la forca. Però 
després canvia d'estratègia i li ofereix el 
grau de general i diners si renuncia a la 
lluita. La seva resposta va ser: "L'insult 
que es fa a la meva persona i als 
honrosos sentiments que respiro és tan 
indigne del seu caràcter com de la 
meva resposta. Jo sols aspiro al bé de la 
Pàtria en la justa causa que segueixo". 
Després de diversos enfrontaments en 
els quals va derrotar els espanyols, 
començà el setge de Montevideo. 

A l'Argentina, la Junta Patriòtica es 
-144-substituida per un triumvirat que firma 

un armistici amb el virrei: se li lliurava 
la Província Oriental, la d'Entre Ríos i 
la de Misiones, i s'autoritza enviar 
forces portugueses a la Provincià 
Oriental. Ell decidí anar amb les seves 
tropes més enllà del riu Uruguai. 

Els anglesos van intentar altra 
vegada prendre Buenos Aires, Artigas i 
els seus van entrar de nou a l'Uruguai, i 
després de derrotar l'enemic assetjaren 
Montevideo per segona vegada. 

El dia 5 d'abril de 1813, Artigas 
inaugurà el Congrés Provincial, que 
aprovà les "Instrucciones del ano XIII" 
(sobirania de la Província Oriental i la 
formació de la Cofederació de La Plata) 
i nomenà el primer govern de 
l'Uruguai. Buenos Aires no ho va 
acceptar, i com a resposta, Artigas va 
aixecar altra vegada el setge de 
Montevideo, per la qual cosa Buenos 
Aires el va declarar fora de la llei. 

Sota la direcció d'Artigas es va es 
va preparar la Constitució de la 
Província Oriental, la més democràtica 
de la seva època: afirmava la igualtat 
de tots els uruguaians i que el poder ve 
del poble. Això va espantar els 
terratinents de La Plata, que van decidir 
liquidar-lo. Van designar el general 
Alvear, qui al front d'una gran flota va 
prendre Montevideo, el juny de 1814. 
Després de la presa de Montevideo, 
Alvear va perseguir Artigas, però després 
d'uns quants mesos va ser derrotat i va 
haver de fugir a Buenos Aires. El 27 de 
febrer de 1815, al front dels seus 
gauchos, Artigas allibera Montevideo. 
Més endavant és proclamat capità 
general de la Província Oriental. 
Aquest mateix any encapçala la Lliga 
Federalista, a la qual es van adherir les 
províncies d'Entre Ríos, Corrientes, 
Misiones, Santa Fe i Córdoba. 

No va romandre gaire temps a 
Montevideo. No feia per a ell la vida 
de palau. Un testimoni directe deia 
d'ell: "Tothom l'envolta i el segueix 
amb amor, tot i que viuen despullats i 
plens de misèria, i no pas per falta de 

recursos, sinó per no oprimir el poble 
amb més contribucions". 

Va elaborar el reglament per al 
desenvolupament de l'agricultura i per 
a l'enfortiment de la seguretat dels 
terratinents, i encarregà al "cabildo" 
impulsar-ne l'execució. Aquest 
reglament assenyalava que les 
autoritats havien de distribuir les terres 
d'una manera racional i justa, i per 
això havien de determinar quines eren 
les terres que es podien distribuir i 
quines les persones que mereixien 
rebre-les: "Els més desvalguts han de 
ser ara els més beneficiats", deia, i per 
això "rebien les terres els negres, 
zambos, indis i criolls pobres i lliures 
prou treballadors i dignes, tal com 
exigeix el bé el país". 

No va poder dur a terme els seus 
projectes. Els portuguesos van atacar de 
nou l'Uruguai i van ocupar Montevideo 
l'any 1817. La lluita va continuar al 
camp, i a finals de 1819 el dirigent indi 
Andresito, el més fidel dels seus 
seguidors, va ser assassinat pels 
portuguesos. Va comprendre que 
difícilment podria vèncer uns enemics 
tan forts com els portuguesos i els 
"portenos". 

En aquestes condicions, per evitar 
el vessament de sang, va decidir 
dissoldre les seves tropes i refugiar-se al 
Paraguai. El dia 5 de setembre de 1820 
va deixar la seva pàtria i la seva família. 
L'Uruguai va accedir a la 
independència el 1830. Artigas morí el 
23 de setembre de 1859, als 86 anys. 
Fou enterrat modestament. Sis anys més 
tard, les seves cendres foren 
dipositades al Panteó Nacional de 
Montevideo. 

Els seus enemics el defincien en 
vida com un "gaucho criminal i 
tupamaro", per les seves lluites per la 
llibertat, pels seus intents de repartir les 
terres entre els gauchos i camperols 
desposseits, pel seu afany de justícia 
social i per la seva fermesa enfront de 
la corrupció. L I 



Els Pares d'Amèrica 
que tots hem de conèixer HIDALGO I MORELOS 

PARES DE LA PÀTRIA MEXICANA 

Miguel Hidalgo va néixer el dia 8 
de maig de 1753. El seu pare 
administrava una finca a Michoacà. Va 
ser ordenat sacerdot, fou professor i 
també rector del seminari. A principi 
del segle XIX el van enviar a la 
parròquia d'un poblat anomenat 
Dolores. Seguia amb atenció els 
esdeveniments del món i prengué 
consciència que arribava el moment 
d'una lluita decisiva contra el domini 
espanyol, i estava decidit a prendre-hi 
part activa. 

Amb el capità Allende i l'oficial 
Aldama crearen unes juntes 
clandestines de patriotes en diverses 
poblacions. Les males collites i la fam 
s'ajuntaven a les ja moltes raons que 
donava l'estructura colonial per treure's 
de sobre el jou espanyol. Alguns 
patriotes foren detinguts en diverses 
ciutats del país, i per això Allende i 
Aldama fugiren cap a Dolores. Hidalgo 
els va convèncer que era el moment de 
començar la insurrecció. A Dolores 
mateix prengueren el poder i 
empresonaren les autoritats i els 
espanyols que hi vivien. 

L'endemà, el 16 de setembre de 
1810, al toc de campana es convocà el 
poble a una reunió, en la qual es 
comunicà que les noves autoritats 
anul·laven l'impost personal i s'instava 
al poble a sublevar-se contra els 
espanyols: "Viva la independència! Viva 
Amèrica! Muerte a los gachupines!". 
Així acabava el "Grito de Dolores", que 
va ser el començament de la lluita per 
la independència. 

La crida d'Hidalgo commogué els 
indígenes i els criolls i fins i tot alguns 
espanyols. Sobretot va tenir el suport 
dels pobres. Es tractava d'alliberar els 
esclaus, de retornar les terres a les 
comunitats indígenes, d'abolir els 
impostos. La insurrecció s'estengué a 
quasi tot Mèxic. El patriotes, amb durs 
combats, anaven alliberant les ciutats. 

Els criolls rics, temerosos del triomf 
dels plebeus, s'uniren als espanyols. 
Aquests, per la seva part, començaren a 

fer promeses de donar terra als indis, de 
reconèixer la igualtat de drets dels 
negres, dels mestissos i dels mulats i 
d'amnistiar els insurrectes penedits. Les 
promeses anaven acompanyades 
d'actes de repressió, d'excomunions per 
part de l'església, d'assassinats de 
patriotes... 

Hidalgo s'esfoçava per fer entendre 
les coses al poble i impedir la 
manipulació amb raons religioses, i els 
deia: "Obriu els ulls, americans, no us 
deixeu seduir pels vostres enemics. Ells 
són catòlics només per conveniències 
polítiques. El seu déu és el diner i les 
seves comminacions només tenen per 
objectiu l'opressió. ^Us faran arribar a 
creure que no pot ser veritable catòlic 
el que no estigui subjecte al despotisme 
dels espanyols?;D'on ens ha vingut 
aquest nou dogma, aquest article de fe?". 

Les derrotes que sofrien els patriotes 
van fer que Hidalgo passés el 
comandament al capità Allende. Però 
així i tot les coses no van pas millorar. 
Es replegaren a Saltillo, on els 
terratinents i el coronel Elizondo 
emboscaren els caps de la rebel·lió. El 
21 de març de 1811 foren fets presoners 
Hidalgo, Allende, Aldama i alguns 
patriotes més. Hidalgo fou afusellat el 
30 de juliol de 1811. Però la sava causa 
no fou enterrada, uns altres la feren 
seva. 

José Maria Morelos i Pavón nasqué 
a Valladolid (en honor d'ell la ciutat 
s'anomenà Morelia) el 30 de setembre 
de 1765. Quan tenia 25 anys va 
ingressar al seminari. Després de 
l'ordenació sacerdotal es va fer càrrec 
d'una parròquia pobra. Quan Hidalgo, 
que havia estat professor seu al 
seminari, llançà el "Grito de Dolores", 
va deixar la parròquia i s'afegí al grup 
dels insurrectes. Al principi oferí els 
seus serveis com a capellà. Més 
endavant, Hidalgo el nomenà brigadier 
i l'envià al Sud per aixecar la població 
contra els espanyols. Es posà al 
capdavant dels patriotes del litoral 
mexicà del Pacífic. 

A la mort d'Hidalgo, Morelos 
continuà els operatius militars contra els 
espanyols. A final de 1811 havien 
alliberat bona part de Mèxic. Els 
espanyols incrementaren el terror sobre 
la població civil: afusellaven els 
ostatges que prenien, oferien 
recompenses pels rebels, crearen forces 
especials. La jerarquia eclesiàstica 
dictava condemnes contra els patriotes. 
Després d'arrasar la població de 
Citàcuaro, assetjaren Morelos a 
Cuautla. Els sublevats resistiren més de 
dos mesos i mig. Sols Morelos i uns 
quants més pogueren escapar-se per 
continuar lluitant. 

La promulgació de la constitució 
espanyola a les Corts de Cadis, l'any 
1812, creà condicions favorables a la 
tasca dels patriotes. Es prohibí 
l'esclavatge, la mita, els repartiments, 
s'abolí la inquisició, es decretà la 
llibertat de premsa i de paraula, s'obligà 
a fer eleccions... En les eleccions 
municipals de la ciutat de Mèxic els 
criolls derrotaren els espanyols. Això va 
alertar les autoritats colonials fins al 
punt que van decretar la no vigència de 
la constitució de 1812. Les presons 
s'ompliren de nou amb víctimes del 
terror i els sublevats, per la seva part, 
continuaren les seves operacions. 

Morelos esperava que els criolls rics 
també donessin suport a la 
independència, però en veure que no 
era pas així, els declarà enemics de la 
nació com els espanyols. Cridà a la 
confiscació dels béns de l'església i a 
repartir els latifundis entre els 
camperols necessitats. El Congrés dels 
patriotes, l'octubre de 1814, promulgà 
la primera constitució mexicana, on 
s'afirma la independència. 

Després d'una lluita aferrissada, 
Morelos va caure presoner, el dia 2 de 
novembre de 1815. La Inquisició, entre 
altres coses, el privà de la dignitat 
eclesiàstica. Condemnat a pena de mort 
pel tribunal militar, fou afusellat el 16 
de novembre de 1915. 
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^ Dilluns i v Dimarts 1 v- Dimecres ïï; 
Margarida-Maria Rm 1, 1-7 « H * ^ Rm 1, 16-25 fc-^B^ Lluc 2Tm4,9-17a 
d'Alacoque Lc 11,29-32 Ignasi d'Antioquia Lc 11,37-41 Lc10, 1-9 

<|> 1992: És atorgat el Premi Nobel de la Pau a Rigoberta 1977: Mortaldat del J Ingenio Aztra=, a l'Equador. Més 
% Menchú. de 100 morts en protestar contra l'empresa que 

no els pagava els sous. 
Dia mundial de l'Alimentacid Fou instituït per la 
FAO, l'any 1979, per tal de fomentar la lluita contra 
la fam, el malnodriment i la pobresa. 

Aquesta és la perversa lògica que informa els 500 anys de colonització de l'Amèrica Des del punt de vista econòmic, l'Amèrica 
Llatina: no existim per a nosaltres, sinó per a altres. No produïm per a consumir Llatina és una invenció del capitalisme 
nosaltres, sinó per exportar allò que uns altres volen consumir per nosaltres. L Boff. expansionista: primer europeu i, després, 

-146- mundial. L. Boff. 



w Dijous 
Rm 3, 21-30a 
Lc 11, 47-54 Pere d'Alcàntara, 

Pau de la Creu 
1970: Mor, a Mèxic, Làzaro Càrdenas, patriota mexicà. 

yfà Divendres 
^ - ^ V ^ i r e n e Rm4,1-8 

LC12, 1-7 
1548: Fundació de la ciutat de La Paz, Bolívia 
1883: Acabament de la guerra fronterera entre Xile 

i el Perú. 
1944: El dictador Ubico és enderrocat a Guatemala 

per la insurrecció popular. 
1975: Raimundo Hermann, sacerdot nord-americà, 

rector entre els indígenes quítxues, màrtir dels 
camperols del poble de Bolívia. 

1986: Mauricio Maraglio, sacerdot, Brasil. 
1988: Jorge Eduardo Serrano, jesuïta, Colòmbia. 

Dissabte 
3rsula, Rm 4, 13.16-18 
Cilínia (Araceli) Lc 12, 8-12 

1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i 
mort, Xile. 

29è diumenge ordinari 
Ex 17, 8-13 

2 Tm 3,14 -4,2 
Lc18,1-8 

1977: Eugenio Lyra Silva, advocat de la Federació 
dels Treballadors de l'Agricultura, màrtir de la 
justícia, al Brasil. 
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Dilluns 
Joan de Capestrano 

Rm 4, 20-25 
Lc 12, 13-21 

Dimarts 

Ï 1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant 
: universitari, Perú. 
> 1987: Joào «Ventinha», posseiro a Jacundà (PA), 
i Brasil, assassinat per tres pistolers. 

Rm5,12.15b.17-19.20b-21 
Antoni Maria Claret, Martirià Lc 12,35-38 

Eclipsi total de sol visible a Somàlia, 
Aràbia i Àsia (excepte el nord-est) i 

Austràlia. 

Dimecres 
Ef2, 19-22 

Crisant, Daria, Bernat Calbó Lc6, 12-16 
1887: Un sector de l'exèrcit brasiler, solidari amb la 

lluita popular, comunica a l'imperí de Portugal 
que no admetrà, des d'aquell moment, que 
l'exèrcit sigui per destruir els camps closos dels 
negres. 

1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la 
dictadura militar a Sao Paulo. 

1987: Carlos Pàez i Salvador Ninco, líders indígenes, 
i Luz Estela i Nevardo Fernandes, obrers, a 
Colòmbia. 

or 

Però, àquin és l'evangeli que el llop pot anunciar a les ovelles? jQuin evangeli pot anunciar el senyor als esclaus? Per 

descomptat, no serà un evangeli que els parli d '«alliberament», perquè això significaria negar-se ell mateix; més aviat es veurà 

obligat a parlar-los de submissió i d'obediència. I, si hi hagués alliberament, seria per força un alliberament espiritualista, ben 

A4&- a ' ' e a ' a n ' s t ° r ' a real. Un evangeli sense alliberament, jpodrà ser un eco de l'evangeli de Jesús? L. Boff 



2 & Dijous 
Rm6, 19-23 
Lc 12, 49-53 Evarist, Llucià, Marcià 

Felip Nicolaí, Johann Heemann 
Paul Gerhard 

1981: Ramon Valladares, secretari administratiu de la 
JComisión de Derechos Humanos= d'B Salva
dor, és assassinat. 

1985: Hubert Luis Guillard, sacerdot belga, Cali, 
Colòmbia. 

yh Divendres 
L·^L· Rm7, 18-25a 
Frumenci, Sabina |_c 12, 54-59 

1866: La pau de Black Hills entre els xeiennes, 
síoux i navaios i l'exèrcit dels EUA. 

1979: Independència de San Vicente i Las Grana-
dinas. Festa nacional. 

v Dissabte 
Rm8, 1-11 

Simó, Judes Tadeu, Alfred Lc 13, 1-9 
Processó, a Lima, del J Seftor Negro de los Milagros= 

(Crist), segons la tradició afro-peruana. 
1492: Cristòfor Colom arriba a Cuba, en el primerdels 

seus viatges. 

30è diumenge ordinari 
Sir35,15b-17.20-22a 

2 Tm 4, 6-8.16-18 
Lc 18, 9-14 

1626: Els holandesos compren l'illa de Manhattan, 
als indígenes, per vint-i-quatre dòlars. 

O 

C 

Dl 

4 
11 
18 
25 

Dt 

5 
12 
19 
26 

Setembre 
De 

6 
13 
20 
27 

Dj 

7 
14 
21 
28 

Dv 
1 
8 
15 
22 
29 

Ds 
2 
9 
16 
23 
30 

Dm 
3 
10 
17 
24 

Dl 
2 
9 
16 
23 
30 

Dt 
3 
10 
17 
24 
31 

Octubre 
De 
4 
11 
18 
25 

Dj Dv 
5 6 
12 13 
19 20 
26 27 

Ds 
7 
14 
21 
28 

1 
8 
15 
22 
29 

Dl 

6 
13 
20 
27 

Dt 

7 
14 
21 
28 

Novembre 
De 
1 
8 
15 
22 
29 

DÍ 
2 
9 
16 
23 
30 

Dv 
3 
10 
17 
24 

Ds 
4 
11 
18 
25 

Dm 
5 
12 
19 
26 

-149-



L'espiritualitat del negre a Afiroameríndia 
David Raimundo Santos 

Quan vaig estar a Angola, un catequista que era membie del Partit Comunista em va dir que tan aviat 
com el comunisme va arrivar al poder envià ideòlegs russos a varies ciutats amb la missió d'adoctrinar als 
líders locals. L'ideòleg que va anar a la ciutat d'aquell catequista, després d'alguns anys, al fer EVÍSÍÓ del 
seu treball digué: "no hi ha forma, vostès els africans són inecuperablament religiosos". 

Allò que va sèr motiu de preocupació per a l'ideòleg és per a nosaltres, els afroamerindis, motiu 
d'alegria i d'orgull.Entre les diverses riqueses heretades dels nostres avantpassats, hi ha la forta vivència 
espiritual. Es una espiritualitat comunitària, que no nega l'aspecte personal. Déu és el vèrtex de la 
columna vital d'aquesta espiritualitat. Té les eneigies de la naturalesa com instruments fonamentals per 
ritualitzar aquest potencial espiritual. 

La realitat a la qual el poble negre fou llançat a l'Amèrica Llatina va fer sorgir unes altres dues fonts 
que exerciren unes fortes influències en la seva espiritualitat: "La Casa Gran"i els Qilombos". La Casa 
Gran era la morada del propietari dels esclaus negres a les plantacions de sucre. Els Quilombos eren els 
poblats que els esclaus negres que aconseguien escapar-se construien en llocs inaccesibles per defensar 
la seva llibertat. Casa Gran i Quilombos es van convertir inclús en leferències i models d'espiritualitat per 
al negre d'Amèrica Llatina. Malauradament, degut a l'atac constant in intenomput de la ideologia domi
nant als països de l'Amèrica Llatina, i que és una ideologia encarada cap a l'enblanquiment i submissió 
de la població, és gran el nombre de negres que desenvolupent dintre de si mateixos l'espiritualitat de la 
Casa Gran. Per altra banda, ens alegre veure créixer el nombre de negres que fan vivència de l'espritualitat 
del Quilombo. En realitat tampoc podem oblidar que tots/es tenim dintre nostre, en graus diferents, 
signes d'espiritualitat de Quilombo i Casa Gran. 

Espiritualitat de la Casa Gran 

Es una espiritualitat que neix a la casa de l'amo 
que té el poder. Arrela i deixa seqüeles profundes 
en els oprimits. Generalment es manifesta en 
aquests actes i senyals: 

1. Negació dels valors i costums culturals del 
poble negre. 

2. Lluita per la supervivència individual, oblidant 
la comunitat. 

3. Tendència a convertir-se en espia al servei 
de l'opressor. 

4. Submissió cega al poder. 
5. Negació de la pròpia personalitat negre 
6. Costum d'evitar qualsevol articulació amb la 

pròpia gent. 
7. Assimilació acrítica dels valors culturals dels 

-150- opressors. 

8. Assimilació acrítica de la religió i de l'estil 
d'oració de l'opressor. 

9. Negueció dels esforços de resistència del seu 
poble. 

10. Comprensió de la seva existència sense re
ferència al passat i sense projecte per al futur. 

11. Desig d'agradar a l'opressor. 
12. Lectura superficial de la història de l'Èxode, 

deslligada de la seva pròpia història. 
13. Comprensió del sofriment com a càstig de 

Déu. 
14. Prendre l'amo com un senyor. 
15. Veure la llibertat com un regal de la Casa 

Gran sense lluita per a conquistar-la. 
16. Desig de ser també un dia "senyor de la 

Casa Gran". 



Espiritualitat dels Quilombos 

Neix de les lluites de resistència contra l'opres
sor i dóna als oprimits una força poderosa que els 
impulsa a lluitar per a la justícia. Vbl servir al Poble, 
gestant la nova comprensió de la societat desenvo
lupada als Quilombos. Es manifesta en els següents 
actes i signes: 

1. Obertura, acolliment i intercanvi amb els di
versos orígens culturals afros presents als Quilombos 

2. Reinterpretació, a partir de la pròpia cultura, 
dels valors considerats vàlids de la cultura de l'opres
sor. 

3. Reelaboració d'una nova cultura a partir del 
context plural en què es troba. 

4. Percepció dels signes de la presència de Déu 
en el caminar del seu poble negre. 

5. Comprensió de la seva existència quant a 
persona negre, com anella d'una gran cadena, 
arrel·Iat en el passat i compromès amb el futur. 

6. Convicció de que l'espiritualitat del seu po
ble és una força de resistència. 

7. Rebuig de l'espiritualitat excessivament for
mal, occidental de la Casa Gran. 

8. Lectura de la història del seu poble com una 
repetició de la història de l'Èxode. 

9. Percepció de que la història de lluita del po
ble negre revela la història de la seva espiritualitat. 

10. Manteniment en l'inconscient col·lectiu de 
la indignació ètica contra la perpetuació de l'explo
tació del seu poble negre. 

11. Consciència de que en cada època Déu as
sumeix la lluita dels pobles que més han sofert la 
injustícia, i a partir d'aquests parla a tots sobre el 
projecte de justícia del Regne del pare. 

12. Compromís esforçat en el procés de cons
trucció del Quilombo- Pasqua, valorant inclús les 
petites accions. 

13. Eliminació de la rancúria contra l'opressor i 
esforç per a lliberar-lo de la seva posició d'opres
sor. 

14. Actitud de sintonia amb els drames i lluites 
dels altres pobles oprimits. 

15. Certesa de que la lluita del poble negre és 
un espai privilegiat per a la manifestació de Déu. 

C o n c l u s i ó 
Una investigació acabada de fer de la revista brasilera "Veja" (7.7.93 pàg.68) revela que el 83% dels 

negres brasilers no tenen una autoestima suficient, ja que no consegueixen veue la bellesa en el seu propi 
poble negre. Vet aquí una de les destruccions provocades per l'espiritualitat de la Casa Gran. Aquesta porta 
al negre a autonegar-se i com ens diu Jesús, "tot regne dividit contra si mateix es desmorona". L'espiritua
litat del Quilombo intenta fer precisament el contrari, Uiberar la persona de la situació d'autonegació i de la 
negació dels valors del seu poble. 

L'espiritualitat del quilombo parteix del principi de què qui es nega a si mateix i al seu poble està negant 
Déu, ja que Ell va ser qui ens feu diferents. Acceptar i respetar les diferencies és condició bàsica de l'espiri
tualitat del Quilombo. Creiem que cada cultura té una missió a complir dintie del Regne de Déu. mentre hi 
hagi cultures opressores que dificultin l'aportació integral d'altres cultures podrem dir que el Regne de Déu 
no és plenament enmig de nosaltres. -151-



£jf} Dilluns ^ I I Dimarts i | Dimecres 
5 ^ — ^ V ^ 7 Marcel i familiars Rm 8, 12-17 ^L·^L·1 Rm8, 18-25 " ^ Tols Sants Ap 7,2-4.9-14 
1 Lc 13, 10-17 Alonso Rodríguez, Quinti Lc 13, 18-21 U n 3, 1-3 
< 1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical, Dia de la Reforma protestant M t 5 , i . 1 2 a 

™ metal·lúrgic,militantdelapastoralobrera,màrtir Dia universal de l'Estalvi. 1974: Florinda Soriano, Juona Tingós, camperola 
i5 dels obrers brasilers. 1=53: A Esmeraldas, El Salvador, sorgí la primera analfabeta, dirigent de la J Federacion de las 
^ 1983: Després de la dictadura dels militars, Raül comunitat negra de l'Amèrica Llatina que no Ligas Agrarias Cristianass, màrtir del poble 
£ Alfonsín és elegit President a l'Argentina. tiavia experimentat l'esclavitud. El seu líder dominicà. 
g era Alfonso de Illescas. 1979: Mortaldat del dia de Tots Sants a La Paz, 
| Bolívia. 
> 1981: Simón Hemàndez, indígena atxí, catequista 
— delegat de la Paraula, camperol, a Rabinal, Baja 
I Verapaz, Guatemala. 
O 1981: Independència d'Antigua i Barbuda. Festa na

cional. 

o 

Crec, germans, que els sants han estat els homes més ambiciosos: els qui han volgut ser vertaderament grans. N i els heroismes 
de la terra no poden arribar a les alçades d'un sant. Es això que ambiciono per a tots vosaltres i per a mi: que siguem grans, 
perquè som imatges de Déu i no ens podem acontentar amb grandeses mediocres.3scar Romero, 23.9.1979. 
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Dijous 

1979: Primer 
MinoríaS: 

Dia dels difunts Rm 8, 31b-39 
Lc 13, 31-35 

JEncuentro de las Nacionalidades y 
=, a Cuzco. 

£< Divendres 
W r ^ Martí de Porres, Rm 9, 1-5 

Ermengol Lc 14, 1-6 
1639: Mor Martín de Lima (futursant), al Perú. Era fill 

d'una esclava i lluità molt contra els prejudicis, 
fins a ser acceptat pels dominics com a religiós. 

1903: La província de Panamà se separa de Colòmbia 
amb el suport dels EEUU. Festa nacional. 

1978: Independència de l'illa Dominica. Festa nacio
nal. 

Dissabte 
Rm11, 1-2a.11-12.25-29 

Carles Borromeu LC 1 ^ 1 7.11 
1763: Els Ottawa (als EEUU) es llancen contra Detroit. 

31è diumenge ordinari 
Sv 11,12-12,2 
2 Te 1,11 -2,2 

Zacaries i Elisabet 
1838: Independència d'Hondures. 
1980: Fanny Abanto, mestra, líder d'educadors, 

animadora de comunitats cristianes de Lima, 
vinculada a les lluites populars, testimoni de la 
fe. 
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Dilluns 
Rm 11, 29-35 

Sever de Barcelona Lc 14 12-14 
6: El decret imperial núm. 3.275 estableix 

l'alliberament de tots els esclaus del Brasil 
disposats a defensar-lo en la guerra fronterera 
contra el Paraguai. 

Dimarts 
^ Rm12,5-16a 
Wilibrord, Ernest Lc 14, 15-24 
John Chhstian Frederik Heyer 

1513: Ponce de León pren possessió de Florida. 

e Dimecres 
Adeodat, Francesc Palau Rm 13, 8-10 

Lc 14, 25-33 
1546: Rebel·lió dels cúpules i dels chichuncheles, al 

Yucatàn, contra els espanyols. 
1976: Carlos Fonseca, fundador del FSLN, cau a 

Zinica, Nicaragua. 

E 

i 
Vull saber si obeeixo el Papa o Araésl'horadeveuresi,deveritat,tenimla Germans, rebeula nostra sang! Quetants 
l'emperador. Samuel Ruiz, bisbe de llibertat que ens va deixar Bartolomé de Las de morts no siguin inútils! Que torni la 
Chiapas, en ser-li demanda la renúncia Casas. Primer «Congreso Indígena Mexi- veritat a les nostres terres! 

_|EA_ per part del Nunci de Mèxic. canó», en San Cristóbal, Chiapas, 1974. Ejército Zapatista 



™ ™^̂  Tanrinr Teodor Rm 14,7-12 
Lc 15, 1-10 

1984: Primer JEncuentro de los Religiosos, Semi-
naristas y Padres Negros= de Rio de Janeiro. 

1989: Cau el mur de Berlín. 

\® Divendres 
Lleó el Gran, Rm 15, 14-21 
Andreu Avelf Lc16, 1-8 

1843: Naixement de Martí Luter, a Eisleben 
(Turíngia), Alemanya. 

1969: El govern del general Médici prohibeix la 
publicació a tota la premsa de notícies sobre 
els indígenes, els esquadrons de la mort, la 
guerrilla i el J moviment negre contra la 
discriminació racials. 

1980: Policia Alberïo López, pastor protestant, i 
Raúl Alberlo Martínez, màrtirs a El Salvador. 

1984:AlvaroUlcuéChocué,sacerdotindígenapàez, 
és assassinat a Santander, Colòmbia. 

VÚ Dissabte 
Rm 16,3-9.16.22-27 

Lc 16, 9-15 Martí de Tours 
Sòren Kierkegaard 

1976: Guillermo Woods, sacerdot missioner, ex-
combatent al Vietnam amb els EEUU, màrtir i 
servidor del poble a Guatemala. 

32è diumenge ordinari 

2 Ma 7,1-2.9-14 
2 Te 2,15-3,5 

1838: Abolició de l'esclavitud a Nicaragua. 
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La desmemòria/1 

Estic llegint una novel.la de Louise Erdrich. En 
un moment donat, un besavi troba el seu besnét. 
El besavi és un vell xaruc (els seus pensaments 
tene el color de l'aigua) i somriu amb el mateix 
somriure beatífic del seu besnét acabat de néixer 
El besavi és feliç perquè ha perdut la memòria 
que tenia. El besnét és feliç perquè no té, encara, 
cap memòria. Vet aqui, penso, la felicitat perfecta. 
Jo no la vul l . 

La desmemòria/2 

La por asseca la boca, humiteja les mans i 
mutila, la por de saber ens condemna a la igno
rància; la por de fer ens redueix a la impotència. 
La dictadura militar, por d'escoltar, por d'opinar, 
ens va convertiren sords-muts.Ara, la democrà
cia, que té por de recordar, ens fa emmalaltir 
d'amnèsia; però no fa falta ser Sigmund Freud per 
saber que no hi ha cap alfombra que pugui 
amagar les escombraries de la memòria. 

El riu de l'oblit 

La primera vegada que vaig anar a Galícia, els 
meus amics em van portar al riu de l'Oblit.Em van 
explicar que els legionaris romans, en els temps 
imperials, havien volgut envair aquestes terres, 
però que d'aquí no havien passat: paralitzats pel 
pànic, s'havien detingut a la vora d'aquest riu. I 
no el van arribar a travessar mai, perquè aquell 
que creua el riu de l'Oblit arriba a l'altra riba 
sense saber qui és ni d'on ve. 

jo estava començant el meu exili a Espanya i 
vaig pensar: si amb les aigües d'un riu n'hi ha 
prou per esborrar la memòria, què passarà amb 
mi mateix, resta de naufragi, que vaig travessar tot 

•156-un mar? 

Però jo havia estat recorrent els poblets de 
Pontevedra i Orense, i havia descobert tavernes i 
cafès que es deien Uruguai o \feneçuela o Mi 
Buenos Aires Querido i cantines que oferien 
graellades o arepas, i pertot arreu hi havia bande
res de Penarol i Nacional I boca Júniors, i tot això 
era degut als gallecs que havien tornat d'Amèrica 
i sentien, ara, la nostàlgia al revés. Ells havien 
marxat dels seus pobles, exiliats com jo, encara 
que els hagués atrapat l'economia i no la policia, 
i al cap de molts anys havien tornat a la seva terra 
d'origen, i no havien oblidat mai res. Ni a l'anar-
se'n, ni quan hi eren, ni al tornar: no havien oblidat 
mai res. I ara tenien dues memòries i dues pàtries. 

El sistema 

Els funcionaris no funcionen 
Els polítics parlen però no diuen res. 
Els votants voten però no elegeixen. 
Els mitjans d'informació desinformen. 
Els centres d'ensenyament ensenyen a ignorar: 
Els jutges condemnen les víctimes. 
Els militars estan en guerra contra els seus 

compatriotes. 
La policia no combat el crim, perquè estan 

ocupats en cometre'ls. 
La bancarrota se socialitza, els guanys es 

privatitzen. 
Es més lliure el diner que no pas la gent. 
La gent està al servei de les coses. 
Les tradicions futures. Només hi ha un lloc on 

l'ahir i l'avui es troben, es reconeixen i s'abracen, 
i aquest lloc és demà. 

Sonen molt futures certes veus del passat 
americà molt llunyà. Les veus antigues, posem per 
cas, que encara no diuen que som fills de la terra, 
i que la mare no es ven ni es lloga. Mentre plouen 
ocells morts sobre la ciutat de Mèxic, i els rius es 
converteixen en clavegueres, els mars en aboca
dors i les selves en deserts, aquestes veus porfidio-
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sament vives ens anuncien un altre món que no 
és aquest món enverinador de l'aigua, el sòl, l'aire 
i l'ànima. 

I també ens anuncien un altre món possible 
les veus antigues que ens parlen de comunitat. La 
comunitat, la forma comunitària de producció i 
de vida, és la més remota tradició de les 
Amèriques, la més americana de totes: pertany al 
temps immemorial i als primers pobladors, però 
també pertany als temps que vénen i pressent un 
nou Món. 

Perquè en aquestes terres no hi ha res menys 
forani que el socialisme. Forani és, en canvi, el 
capitalisme: com la verola, com la grip, va venir 
de fora. 

La cultura del terror 

L'extorsió, 
l'insult, 
l'amenaça, 
la trompada, 
la bufetada, 
la pallissa, 
el fuet, 
El quarto de les rates, 
La dutxa freda, 
El dejuni obligatori, 
L'àpat obligatori, 
La prohibició de sortir, 
La prohibició d'opinar, 
La prohibició de fer el que sentim 
i la humiliació pública 
són alguns dels mètodes de penitència i 

tortura tradicionals en la vida familiar Per a càstig 
de la desobediència i escarment de la llibertat, la 
tradició familiar perpetua una cultura del terror 
que humilia la dona, ensenya els fills a mentir i 
contagia la pesta de la por. 

"Els drets humans haurien de començar a cada 
casa", em comenta, a Xile, Andrés Domínguez. 

L'aire i el vent. Vaig pels camins com l'ase de 
Sant Ferran, una mica a peu i una mica caminant. 

A vegades em reconec en els altres. Em 
reconec en els que restaran, en els amics abrics, 
bojos galants de la justícia i bestiola voladora de 
la bellesa i altres ganduls i mal entretinguts que hi 
ha per aquí i que aquí seguiran, com també 
seguiran les estrelles de la nit i les onades del mac 
Llavors, quan em reconec a través d'ells, jo sóc 
aire aprenent a saber estar enmig del vent. 

Quan jo ja no hi sigui, el vent hi serà, hi 
continuarà essent. 

Zumbí 

Profunditat del paisatge, fons de l'ànima. 
Zumbí fuma en pipa, amb la mirada perduda en 
les altes pedres roges i en les grutes obertes com 
ferides, i no veu que el dia neix amb llum enemi
ga ni veu que els ocells fugen, espantats, en 
bandades. 

No veu que arriba el traïdor. Veu que arriba el 
company Antonio Soares, s'aixeca i l'abraça. 
Soares li enfonsa diverses vegades el punyal a 
l'esquena. 

Els soldats claven el cap a la punta d'una 
llança i la porten a Recife, perquè es podreixi a la 
plaça i els esclaus aprenguin que Zumbí no era 
immortal. 

Palmarès ja no respira. Aquest espai de 
llibertat obert a l'Amèrica colonial havia durat un 
segle i resistit més de quaranta invasions. El vent 
s'ha emportat les cendres dels negres de Macacos 
i Subupura, Dambrabanga i Obenga, Tabocas i 
Arotirene. Per als vencedors, el segle de Palmarès 
es redueix a l'instanmt de les punyalades que van 
matar Zumbí. Arribarà la nit i no quedarà res sota 
les fredes estrelles. Però què sap la vigília compa
rat amb el que sap el somni? 

Els vençuts somien amb Zumbí; i el somni sap 
que mentre en aquestes terres un home sigui amo 
d'un altre home, el seu fantasma no desapareixe
rà. Anirà coix, perquè Zumbí era ranc per culpa 
d'una bala; anirà amunt i avall i coixejant lluitarà 
en aquestes selves de palmeres i en totes les terres 
de Brasil. S'anomenaran Zumbí tots els caps de 
les incessants rebel·lions negres. • -157-



\® Dilluns 
Leandre, Eugeni Sv 1, 1-7 

Lc17, 1-6 
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys, 

màrtir dels moviments d'alliberament del poble 
uruguaià. 

Dimarts 
Dídac d'Alcalà 

Sv 2,23-3,9 
Lc 17, 7-10 

Dimecres 
Albert el Gran, Leopold Sv6,2-12 

Lc17, 11-1 
1533: Els espanyols entren al Cuzco. 
1562: Juan del Valle, bisbe de Popayàn, Colòmbia, 

pelegrí de la causa indígena. 
1781: Juliàn Apasa, J Tupac Katarfe, rebel contra els 

conqueridors espanyols, màrtir de la insurrecció 
dels seus germans indígenes, a Bolívia, mort 
per l'exèrcit. 

1889: Al Brasil, és proclamada la República. 
1904: A Ancón, Panamà, desembarquen Jmarines= 

dels EEUU. 
1981: Elpidio Cruz, promotor de Càritas, assassinat 

per l'exèrcit, a Hondures. 
1982: A Sào Paulo sorgí un total de 54 candidats 

negres a diputats estatals. Els vots van ser 
dividits i tan sols en foren elegits dos. 

1988: A Duque de Caxias i Sào Joào de Merití es 
presentaren 290 candidatsnegresa ser regidors, 
però tan sols quatre aconseguiren de ser-ne 

9S 

E 

s 

Agrairé a tothom que, quan no estiguin El bisbe sempre ha d'aprendre moltes Amb aquest poble, no costa gens de ser 

d'acord amb el bisbe, tinguin la valentia coses del poble. un bon pastor. 

de dialogar-hi. 3scar Romero, 9.9.1979. jscar Romero, 18.11.1979. 

.J5g. íscar Romero, 9.9.1979. 



Dijous 
Sv 7,22-8,1 

Margarida, Gertrudis LC 17, 20-25 
1815: És afusellat José Maria Morelos, sacerdot, 

lluitador incansable per la independència de 
Mèxic, després d'haver estat condemnat al 
desterrament per la Inquisició. 

1982: Fundació del JConsejo Latinoamericano de 
lglesias= (CLAI). 

1989: Ignacio Ellacuría, amb 5 companys d'universitat 
jesuïtes i les dues empleades domèstiques, a 
San Salvador. 

Divendres 
d'Hongria Sv13, 1-9 

Lc 17, 26-37 
1: Roque Gonzàlez, primer testimoni de la fe en 

l'Església del Paraguai, i els seus companys 
Juan i Alfonso, jesuïtes, màrtirs. 

Vi* Dissabte 
Aureli Ac28, 11-16.30-31 

Mt 14, 22-33 
1867: El Duque de Caxias escriu a l'Emperador, 

preocupat per la possibilitat que els negres, que 
tornen de la guerra contra el Paraguai, comencin 
una altra guerra interna per llurs legítims drets. 

1903: Panamà concedeix als EEUU la construcció 
del canal. 

•4' 
- • 
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Domingo 33= ordinario 
Ml 4,1-2a 

2 Te 3, 7-12 
Lc 21, 5-19 

1980: Santos Jiménez Martínez i Jerónímo, pastors 
protestants, camperols, màrtirs a Guatemala. 
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yX$ Dilluns jH i Dimarts hh)_ Dimecres 
L-\mS 1 Ma 1,11-16.43-45.57-60.65-67 L - L 2 Ma 6, 18-31 » » ' Cecília, Filemó 2 Ma 7, 1.20-31 f 
Fèlix de Valois, Octavi Lc 18, 35-43 Presentació de Maria Lc 19, 1 -10 Lc 19, 11 -28 » 

1542: Les J Leyes Nuevas- regulen les J encomien- 496: Mor el papa africà Gelasi. Animós, denunciava Dia universal de la Música. o 
das~ d'indígenes. Són suprimides l'any 1545, els errors del Senat Romà, i fou considerat el 1910: Joào Càndido lidera la J Revuetta de Chibata=. » 
però, de fet, hi són permanents fins l'any 1710. J Papa dels pobres=. És considerat com un Aleshores, el Brasil era la tercera potència ma- ^ 

1695: Tres-cents aniversari de la mort-martiri de dels majors Papes dels cinc primers segles. rítima mundial. Els líders prengueren el ^ 
Zumbí de los Palmarès, que havia liderat 1831: Colòmbia es proclama Estat sobirà, i es dissol comandament dels principals vaixells de guerra & 
l'organització dels J Quílombos de Palmares= ia J Gran Colombia=. i en situaren els canons apuntant cap al Palau ̂  
durant molt de temps. El govern portuguès 1966: Fundació, aXicago, de l'Organització Nació- Presidencial,totexigintl'acabamentdelscàstigsm 
organitzà 25 guerres contra els J Quilombos= nal de Dones. corporals, una millor alimentació i augments de o 
reunits de Palmarès; en perdé 24, i guanyà la 1975: MortaldatdecamperolsaLaUnión, Hondures, salaris per a tots els mariners, els negres i els-^ 
darrera perquè havia comprat a Anglaterra sis feta per mercenaris contractats pels blancs, 
canons, les armes més avançades d'aquells latifundistes, 
temps. 

Dia nacional brasiler de la Consciència Negra, i 
fundació del J Memorial Zumbfe, a la Serra da Barri-
ga, Alagoas, l'any 1986. 

E 

i 
e 

Una despesa anual de tres mil milions de $US, per a la prevenció de la SIDA, podria reduir a la meitat el nombre de noves 
infeccions en adults, a nivell mundial, per a l'any 2000. A més a més, això permetria d'estalviar més de 90 mil milions en les 

-160- ^ e s P e s e s ^ e malalties i morts que, així, serien evitades. 



Dijous 
Climent, Columbà 1 Ma 2, 15-29 

Lc 19, 41-44 
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay. 
1980: Ernesto Abrego, pàrroco, desaparecido con 

cuatro de sus hermanos en El Salvador. 

Divendres 
1 Ma 4, 36-37.52-59 

Andrés Dung-Lac |_c 19> 45.48 
1590: Agustín de la Corurla, bisbe de Popayàn, és 

desterrat i empresonat per defensar els 
indígenes. 

1807: Mort de José Brandt, cap de la nació Mohawk. 
1980: El IV Tribunal Russel considera 14 casos de 

violació dels drets humans contra indígenes. 

Dissabte 
1 Ma 6, 1-13 
Lc 20, 27-40 Caterina d'Alexandria 

Isaac Wats 
1808: Al Brasil, és signada una llei que concedeix ter

res a tots els estrangers no negres que hi vagin. 
1960: Assassinat de les germanes Mirabal. República 

Dominicana. 
1975: Independència de Surinam. Festa nacional. 
1983: És assassinat Marçal de Sousa, Tupa'í, que ha-

via parlat amb Joan Pau II a Manaus l'any 1980. 
( Dia Internacional contra l'explotació de la dona ) 

Crist Rei / 34è diumenge ordinari 
2 Sa 5,1-3 

I Col 1,12-20 
Joan Berchmans Lc 23, 35-43 
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Les invasions dels EEUU a Amèrica Llatina 

Començaren l'any 1831 
les agressions dels 
America Central i al Carib, 
qiWrels marins envaïren les 
tffés Malvines -que, de dret, 
p^ianyjl^prxiT^gentina- i 
cje*twííren Puerto Sofadat. Dos 
anys després, la marida de 
l'Oncle Sam ajudà els ! iúbdits 
del rei d'Anglaterra a 
apodarar-se militarme 
d'aquelles illes, que ell 
anomenaven Fackland 
marins que canten org 
en el seu himne "som els 
primers a entrar en comba 
foren creats el 1775, un an; 
abans de la independència 
dels EUA. 

L'acarnissament 
imperialista no s'ha parat mai 
més. El 1846, els EUA 
decidiren apoderar-se de part 
del territori mexicà, l'actual 
estat de Texas. La batalla 
portà les tropes invasores a 
ocupar la ciutat de Mèxic, el 
24 de setembre de 1847. A 
l'any següent la CasaBlanca 
imposà al seu veí al sud de 
Rio Grande el tractat de 
Guadalupe-Hidalgo, 
mitjançant el qual la nació 
mexicana entregà als seus 
invasors més de la meitat del 
seu territori: Texas, Nuevo 
Mexico, Arizona i Califòrnia. 

-162- La moda va encaixar. El 1852 

«Els Estats. 
Units sembler1 

destinats per 
Providència a 

cobrir Amèrica 
de misèria en 

nom de la 
llibertat». 
(Carta a P. Campbell, 

5.8.1829). 

tropes de 
esembarcaren a Buengs 

s. El (853, el ai«íía <v~ 
nqui Wiij iam Walker intenftk. 
poderar-sVd/una parcel·la 

s de Mèxic, l'estat de 
ra, ric en or, però fou 

t pel poble amb les 
Desconsolat, Walker 
^caragua el 1855 i, 

ny següent, s'autoproclamà 
"President de tota 
Centreamèrica", fet que 
almenys fóre còmic, si no fos 
ridícul! Però anava de veres i 
fou derrotat. 

Entre 1895 i 1898 tropes 
nord-americanes 
intervengueren a Cuba. El 
1898 canoners navals dels 
EUA bombardejaren San Juan 
s|e Puerto Rico. El mateix any 
aOlSs Blanca, intervenint en 
a lliuta^lels cubans per la 
seva inaepShdèrjcia 
d'Espanya, imposada Cuba, 
durant quatre anys/un govern 
militar encapçala^pel general 
LWood. En 1903 la nació del 
nord s'apropià d/una faixa de 
8 kms. a cadaveostat del canal 
de Panamà^ entre els oceans 
Atlàntic i Ricífic. En 1905 la 
Repúblic/7 Dominicana fou 
envaïaa pels marins amb el 
pretext del desajustament 
fiBancer d'aquell país. Cuba 
sofrí una segona intervenció 
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militar, dirigida del general 
.Magoon, que durà tres anys. 
El 1909 li va tocar a Nicara
gua sofrir la intervenció. Un 
any després, les tropes 
invasores obligaren el presi
dent José Santos Zelaya a 
abandonar el país. el 1911 la 
República Dominicana fou 
militarment ocupada fins el 
1914. Aquell mateix any els 
marins desembarcaren a 
Nicaragua, on hi 
romangueren fins el 1924. 
Cuba i Hondures sofrien una 
intervenció més dels EUA el 
1912. Una nova ocupació a 
Cuba tingué lloc el 1917 i 
durà dos anys, sense que hi 
hagués encara el pretext del 
comunisme... i es repetí el 
1922. El 1924 Hondures patí 
la seva quarta intervenció, i 
l'any següent la cinquena. El 
1926 els marins envaïren de 
nou Nicaragua. El 1947, 
d'acord amb els militars 
natius, ells EUA derrocaren a 
Veneçuela el president Rómulo 
Galiegos, com a càstig per 
haver augmentat el preu del 
petroli exportat. El 1954, fent 
servir avions de bombardeig i 
mercenaris, els paladins de la 
llibertat posaren fi, a Guate
mala, al govern demòcrata de 
Jacobo Arbenz. El 1961 
tingué lloc la fracassada 

invasió de Playa de Girón, a 
Cuba. El 1964,a Panamà, 
soldats dels EUA mataren 20 
estudiants, tot reprimint la 
manifestació en la qu'els joves 
van canviar, a la zona del 
canal,la bandera estrellada 
per la bandera del seu país. 
El mateix any, la CIA participà 
en el cop militar que ensorrà 
el govern de Jao Goulart al 
Brasil. El 1965, en una 
premeditada provocació del 
Dret Internacional, el Congrés 
dels EUA reconogué 
unilateralment el dret dels 
EUA a intervenir militarment 
en qualsevol país del conti
nent. El mateix any, per 
alliberar la R.Dominicana del 
"perill comunista", els marins 
ocuparen el país, amb l'ajuda 
de tropes brasileres, i 
impediren la presa de 
possessió de Juan Bosch. 

El 1973 la CIA dissenyà el 
pla que, I' 11 de setembre, 
donà com a resultat 
l'assassinat del president 
S.Allende, de Xile, i portà al 
poder el general A. Pinochet. 
El 25 d'octubre de 1983 
tropes de la 82a divisió 
aeropransportoda envaïren 
Granada i assassinarent el 
president Maurice Bishop. El 
1984, per reforçar la 
contrarevolució nicaragüenca, 
onze mil soldats dels EUA es 
distribuïren per Hondures. 
Entre 1988 i 1989, pilots 
nord-americans i la Guàrdia 

Naciona de Kentucky 
participaren en 
bombardejos a la població 
civil a l'interior de Guatemala, 
amb el pretext de combatre la 
guerrilla. El Salvador 
innombrables oficials dels 
EUA assessoraren les tropes 
del govern contra els 
combatents del FMLN. El 20 
de desembre de 1989, vint-i-
cinc mil soldats dels EUA 
envaïren Panamà, derrocaren 
i empresonaren el president 
Noriega, amb el pretext del 
tràfic de drogues, i posaren 
en el poder el president 
Endara. Més de mil 
panamenys foren morts 
durant l'ocuàció. I entre 1982 
i 1990 el govern dels EUA 
patrocinà una guerra 
d'agresió a Nicaragua, 
finançant l'entrenament de 
mercedaris i mantenint el 
bloqueig econòmic. Per on 
passaven, les tropes invasores 
del EUA sols deixaven 
misèria, desigualtat, corrupció 
i mort. Però van fer bé de 
col·locar l'Estàtua de la 
Llibertat la porta principal dels 
EUA. Així tots som conscients 
que ella delimita l'esfera de la 
llibertat. A tots nosaltres, que 
no som nor-americans, ens 
queda la llibertat de no 
contrariar mai la llibertat que 
ells tenen de restringir o 
suprimir la nostra. 
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m Dilluns yX^Dimarts j'fe) Dimecres 
J Ramon Llull, Dn 1.1-6.8-20 • " ^ Catfirina 1 ahnurA ' Dn 2. 31-45 * — r 7 * ^ Ramon Llull, Dn 1,1-6.8-20 • » ^ CaterinaLabouré Dn2,31-45 

Iscle.Virgili Lc21,1-4 Lc21,5-11 Sadurní, Salomé Lc21, 12-19Ü 
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiant 1978: ErnestoBarrera, J Netos,sacerdot,obrer, màrtir Dia internacional de solidaritat amb el poble palestí, g 

universitari, és mort durant la detenció i de les comunitats de base salvadorenques. 1916: Desembarcament en massa de Jmarines=a lax ' 
l'interrogatori pels militars. 1980: Marcial Serrano, sacerdot, màrtir dels República Dominicana, i implantació del? 

1980: Juan Chacón i companys dirigents del J Frente camperols a El Salvador. Protectorat. 1* 
Democràtico Revolucionario=, màrtirs a El Sal- 1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, J Hermanito j j 
vador. del Evangelio=, és segrestat i desapareix a les ^ 

presons. oi 

E 
s 
o 

L'OMS calcula que 14 milions d'homes i dones ja estan infectats amb el virus que ocasiona la SIDA, i que uns dos milions i 

mig ja l'han desenvolupada. El total agumentaen més de 5 . 0 0 0 casos diàriament, i pot arribar als 4 0 milions c a p a finals del 

- 1 6 4 - s e 9 ' e XX si hom no pren mesures urgentment. 



~~ ^ W ^ ^ ^ Andreu Andreu Rm 10,9-18 
Mt 4,18-22 

1821: Primera Independència de la República Domini
cana. 

1966: Independència de Barbados. Festa nacional. 
1975: Miguel A. Soler, metge, al Paraguai. 

tí Divendres 
/, 

Dissabte 
Eloi, Nahum Dn7, 2-U 

Lc 21, 29-33 
1964: Fou martiritzada la religiosa zairenya Anuarite, 

que rep molta devoció popular. 

Bibiana 

Dia mundial de la lluita contra la síndrome 
d'fmmunodeffcfencfa adquirida =la SI D A i 
establert l'any 1988 per TOMS. Objectius: presa de 
consciència, intercanvi d'informació i obertura de 

^canals de comunicació entre els afectats. t 

Dn7, 15-27 
Lc 21, 34-36 

1823: Declaració de la doctrina Monroe: J Amèrica per 
als americans^. 

1956: Desembarcament del Granma a Cuba. 
1972: Panamà reconeix als indígenes el dret a llur 

comarca. 
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel, 

religioses, i Jean Donovan, seglar, segrestades, 
violades i assassinades a El Salvador. 

1990: Matança de camperols a Atitlàn, Guatemala. 

1r diumenge d'Advent, 
comença cicle A 

ls2,1-5/Rm13,11-14 
Francesc Xavier 

1502: Moctezuma II és entronitzat com a senyor de 
Tenochtitlàn. 

1987: Víctor Raúl Acuna, sacerdot, Perú. 
( Dia internacional del discapacitat ) 
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(. Dilluns U Dimarts /A Dimecres 
*r Is 4 ,2 -6 W ^ cahoc i«= -i t 1.1 n ^ t a * ^ Nicolau de Mira Sabes Is 11,1-10 ^ ^ Nicolau de Mira Is 25, 6-10a 

Joan Damascè, Bàrbara Mt8,5-11 Lc 10,21-24 Mt 15,29-37 
1492: Colom arriba, en el primer viatge, a La Espa- 1534: Fundació de Quito. 

Hola. 1969: Mor Joào Càndido, heroi de la «Revuelta de 
1824: La constitució del Brasil, en una llei Chibata». 

complementària, prohibeix que els leprosos i 
els negres vagin a escola. 

E 
0> 
"D-

L'espanyol és parlat per uns 3 5 0 milions de persones arreu del món, i els estudis de població apunten que, cap a l'any 2 0 2 5 , 

aquesta xifra arribarà a uns 5 0 0 milions. És la llengua oficial a 21 països, la major part americans, L'any 2 0 0 0 , probablement, 

.166- el 9 0 % dels hispanoparlants viurà a Amèrica. (Dades de IVInstituto Cervantes»). 



Dijous 
ç * ^ Ambròs Is 26, 1-6 
E Mt 7, 21.24-27 
•v 

o 1849: Miraculosa fugida de diversos esclaus 
" condemnats a mort per haver participat en la 
^ jRevolución del Quemado= a Espíritu Santo 
™ (Brasil). La versió popular atribueix el miracle a 
PJ Ntra. Sra. de la Pefia, el santuari de la qual fou 
à construït per esclaus. 
Jï 1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys 
°- celebradors de la Paraula i màrtirs de la solidaritat 
c= amb els salvadorencs refugiats. 

Divendres ^ Dissabte 
Gn 3,9-15.20 

La Immaculada Concepció Ef 1, 3-6.11 -12 
Lc 1,26-38 

1542: Bartolomé de Las Casas acaba el seu llibre 
més escandalós sobre la Conquesta. És la 
J Brevísima relación de la destrucción de las 
lndias=. 

1977: Alicia Domont i Leonie Duquet, religioses, i les 
seves companyes, màrtirs de la solidaritat 
amb els familiars de desapareguts polítics, a 
l'Argentina. Alicia va ser la primera religiosa 
que se n'anà a viure en una barriada pobra de 
Buenos Aires. 

Is 30, 18*21.23-26 
Mt9,35- 10,1.6-8 

1824: Victòria d'Antonio José Sucre a Ayacucho. Fou 
l'última batalla per la independència. 

2n diumenge d'Advent 
| Is 35,1-6a.10 
' Jm5,7-10 
Eulàlia de Mérida Mt 11, 2-11 

314: Mor el papa Melquíades, africà, conegut com el 
J fill de la llibertat i de la pau=. 

Dia dels drets humans. Establert l'any 1950, en 
l'aniversaride laDeclaració Universal dels DH (1948). 
Dia internacional dels Pobles Indígenes 
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Solidaritat i comunicació electrònica 

A molts països de l'Amèrica llatina i 
en altres llocs del tercer món es troben a 
faltar noves formes de solidaritat, des del 
suport moral fins a l'ajut per mitjà de la 
informació: cal obtenir-la i difondre-la. 
En molts d'aquests llocs les tarifes telefò
niques per a les trucades a l'estranger 
són molt cares, i tan sols estan a l'abast 
de la gent rica. I ja no cal dir la situació 
del correu que no és ràpid ni és de fiar 

Ara hi ha una alternativa, una pos
sibilitat que l'alta tecnologia sigui útil en 
benefici de les organitzacions que tre
ballen per la justícia i la pau. Hi ha una 
xarxa de satèl·lits i de computadoies ar
reu del món que permeten unes comuni
cacions ràpides, àmplies i sobretot molt 
barates. Es tracta de la xarxa "Internet", 
que consisteix en un seguit de grans com
putadores interconnectades per mitjà 
d'antenes parabòliques i de satèl·lits, lús 
eficient dels canals per satèl·lit pot fer 
arribar inoformació molt ràpida i abun
dosa, la qual cosa abarateix considera
blement el cost dels missatges. Per exem
ple, a través del sistema Intermet, qual
sevol usuari pot enviar per correu elec
trònic missatges a qualsevol lloc del món, 
en un temps normalment de mitja hora i 
a un preu aproximat de 0.05 $. 

Un cop connectat a la xarxa, l'usu
ari pot inscriure's a "conferències" (grups 
de persones interessades en un mateix 
tema), i rebre notícies, oferir-ne de prò
pies, fer-hi comentaris críticament, i 
contribuir així a la formació de l'opinió 
pública. D'aquesta manera ja no que
dem limitats a ser consumidors passius 
de les notícies controlades pels podero
sos: ara hi podem participar i interve
nir-hi! 

De moment ja hi ha molts "bancs de 
dades" sobre temes molt variats, des 
d'informació de l 'ONU fins a articles 
sobre la Bíblia. En aquesta mateixa xar
xa també s'hi poden trobar "revistes elec
tròniques", on es poden llegir articles 
copiar-los i fins i tot reproduir-los gratu
ïtament. Una d'aquestes revistes electrò-

-168-niques és "Koinonia", patrocinada per 

aquesta mateixa "Agenda l lat ino
americana". Per exemple, en aquesta 
xarxa hi ha un índex de recursos dispo
nibles que fan referència a temes religi
osos, amb un total de 100.000 parau
les (i això que només es tracta d'un ín
dex). 

Per mitjà d'aquesta xarxa, molta 
gent i moltes ONGs (Organitzacions no 
governamentals) ja han establert comu
nicació sobre molts temes relacionats 
amb els drets humans i han pogut fer 
saber el que passa als nostres països. 
Aquesta informació es pot publicar, i 
d'aquesta manera es va avançant cap a 
la veritable democràcia. 

Així, hem pogut saber, per exem
ple, que el conflicte a Guatemala ha es
tat pitjor que el d'El Salvador, tot i que 
la premsa internacional no en deia gran 
cosa i per això la pressió de la comuni
tat internacional no tenia prou pes. Era 
un problema de desinformació. L'opinió 
pública restava en mans de les grans 
agències informatives mundials, que se
leccionen la informació (i els silencis) 
d'acord am els interessos dels podero
sos. Aconseguir l'enllaç amb les ONGs 
que tenen accés a les fonts d'informació 
fidedignes i vinculades als interessos dels 
pobres farà possible que països com 
Guatemala no quedin oblidats de la co
munitat internacional. 

També fa possible que grups sensi
bles als abusos que es cometen en de
terminats paisos puguin expressar direc
tament als govern corresponents la seva 
preocupació, posant en pràctica la res
ponsabilitat de la comunitat internacional 
en defensa de la veritat i dels drets hu
mans. 

La base de la xarxa Internet són les 
universitats que contribueixen amb les 
seves computadores i les tarifes al man
teniment de l'equip de la xarxa i pagar 
els canals per satèl·lit. Aquests servei 
l'acostumen a oferir a bon preu a uni
versitaris i a altres persones i orga
nitzacions. El que es cobra als usuaris 
depèn de l'objectiu: si és per a una fina-

John Sweeney i J.M. Vigil ' 

litat no lucrativa el preu és mòdic, i si és < 
per finalitat lucrativa, la tarifa és eleva- " 
da. d 

A Amèrica hi ha també altres xar- . 
xes de comunicació electrònica. Per " 
exemple, al Brasil hi ha l'anomenada (J 
"Alternex"; a l'Equador hi ha la "Ecua- . 
nex"; a Costa Rica, "Huracàn"; a Bolívia, " 
"Bolnet"; a l'Argentina, "Wamani"; a i 
Nica ragua , " N i c a r a o " ; a Mèx ic , 
"Laneta"; a l'Uruguai, "Chasque"; al " 
Canadà, "Web"... i 

Aquestes organitzacions representen 
grups d'ONGs que treballen per la jus- ' 
tícia, la pau, els drets humans i la pro- ( 
tecció ambiental, i ofereixen comu
nicacions molt àgils dins un mateix país ' 
en relació a aquests temes tan impor- | 
tants. (Una llista de les adreces d'aques
tes organitzacions i d'altres proveïdors ( 
d'accés a "Internet" es poden demanar i 
a qualsevol del "nodes" de les diverses 
xarxes). I 

Quan hom sap quin és el "node" (es- i 
tació) més pròxima d'una d'aquestes 
xarxes de comunicació, només necessi- I 
ta tenir un ordinador (PC o Macintosh) , 
amb mòdem (el dispositiu que permet a 
l'ordinador comunicar per telèfon) i te- i 
nir accés a una línia telefònica, i ja està! 
A cada estació de la xarxa hi ha tècnics 
que poden ajudar els usuaris per a la i 
instal·lació i l'ús de l'equip. 

Fa deu anys, el fax era una novetat 
i eren pocs els qui l'usaven. Avui dia, el 
fax ja es fa servir ord inàr iament . 
"Internet" és molt més eficaç i ràpid. El 
futur ja és aquí. Cal que ens esforcem 
per aprofitar aquesta forma de comu
nicació per tal que la informació no res
ti en mans d'uns quants, ja que el poder 
de la comunicació és molt important, i 
pot ser usat a favor del nostre poble tan 
castigat o bé en contra d'ell. És un mo
ment de revolució tecnològica i cal que 
estiguem preparats. És la primera vega
da en la història que l'alta tecnologia í 
informàtica pot estar al servei dels po
bres! 

• 



Per un Nadal anti-neoliberal 

(Perquè ningú no resti marginat, 

eCnostre 'Déu, en Jesucrist, 

s'hafet, eCCmatevQ marginat: 

nex\aí marge, 

viu aC marge, 

mor aC marge. 

Sempre, aC marge de Vordre estabCert, 

avui "fora de Ca ciutat" neodberaC. 

JoCCia i escàndoC, 

certament; 

però vida i saCvació, :$ 

encara més certament. 

9{omés serem capaços 

de descobrir eC'Hgn i Ca seva estreCCa 

on hi ha CestreCCa i eC'Hen: 

si anem aC marge, 

si ens fem marginats 

amè eCs marginats de Ca terra, 

amb eCl)éu marginat. 

L'flgenda Llatinoamericana us desitja a vosaltres, 
a les vostres famílies, comunitats, grups, moviments, assocacions... 
un Bon Nadal 
i un venturós flny Nou 19961 



«IÍ Dilluns i * ; Dimarts 1 1 Dimecres 
f U Is 35,1-10 L Ifci ni7 Mare de Déu de Guadalupe, Is 40,1-11 *• ^ Llúcia Is 40,25-31 
Damas Lc 5,17-26 Juan Dego,Joana F. de Cüanlal Mt 18,12-14 Mt 11,28-30 
Lars Olsen Skrefsrud 1531: Maria s'apareix a l'indígena Juan Diego al 1978:lndependèncladel1llaantillencadeSantaLlúcia. 

1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les Tepeyac, on era venerada «Tonantzin», la 
lluites d'alliberament del poble de Nicaragua, «Mare venerable». 
cau en combat. 1981: Mortaldat a «El Mozote» de centenars de 

camperols salvadorecs, a Morazàn, El Salva
dor. 

2 
E 
Or 
Or 

Creu-mequemai nom'hesentitméssacerdotqueara,perquèviscconscientmentla Nosaltres preguntem: «On ets. Déu?» I 
certesa d'estar oferint la vida per l'alliberament dels altres. Abans, quan no posava Déu ens respon, preguntant-nos: «On és 
la vida en perill, el fet de ser sacerdot era una altra cosa: oferia la vida d'un Altre, el teu germà, o la teva germana?». Pere 

i m i no la meva al seu costat. Gaspar García Laviana Casaldàliga 



Wk Dijous 
Joan de la Ceu 

IS 41, 
Mt 11, 

13-20 
11-15 

1890: Rui Barbosa ordena la crema dels documents 
relatius a la situació de l'esclavitud al Brasil, per 
tal d'amagar la taca de la nació. 

1973: L'ONU identifica Puerto Rico com a colònia, i 
afirma el dret del poble porto-riqueny a la 
independència. 

í t ) Divendres 
mM^ Valerià Is 48, 17-19 

Mt 11, 16-19 
1975: Daniel Bombarà, membre de la JUC, màrtir 

dels universitaris argentins compromesos amb 
els pobres. 

o> 

f(k Dissabte 
^ " ^ ' A d e l a i d a Sir48, 1-4.9-11 

Mt 17, 10-13 
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San 

Francisco, MG, Brasil 
1991: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia. 

3r diumenge d'Advent 
Is 35,1-6a.10 

Jm5, 7-10 
Mt 11, 2-11 

1819: A Angostura és proclamada la República de la 
Gran Colòmbia. 

1830: A la hisenda de San Pedró Alejandrino, propera 
a Santa Maria, Colòmbia, i víctima de tisi o de 
càncer, mor a l'edat de 47 anys Simón Bolívar, 
l'alliberador de Veneçuela, Colòmbia. Equador i 
el Perú, i fundador de Bolívia. 
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f0 Dilluns H |£) Dimarts ^r^Dimecres 
^ " ^ ^ Rufus, Zòsim, Jr 23,5-8 ^ ^ ^ N e m e s i Jt 13,2-7.24-25a L—J^S \s 7 ( 10-14 

Mare de Déu de l'Esperança Mt 1. 18-24 Lc 1, 5-25 Domènec de Silos Lc 1, 26-38 
1979: Mortaldat de camperols aOndores, el Perú. 1816: Luis Beltran, sacerdot franciscà, Jprimer 
1985: Joao Canuto i fills, líder sindical al Brasil. enginyer de l'exèrcit alliberadora dels Andes, 
1992: Manuel Campo Ruiz, marista, víctima de la Argentina. 

violència i la corrupció de la policia de Rio de 1989: Els EEUU ataquen i envaeixen Panamà per 
Janeiro. Assassinat a la presó per robar-lo quan capturar Noriega. 
visitava un pres. Van tirar el cos a un riu. No es 
va trobar. 

O» 

E 
Or 
f i 
Or 

Caldria cercar l'Infant Jesús, no pas a les belles imatges dels nostres pessebres. Hauríem de cercar-lo entre els infants desnodrits 
que, avui, han anat a dormir sense tenir res per a menjar; entre els pobres venedors de diaris que dormiran, abrigallats amb 
diaris, allà, sota uns portals; en el pobrissó enllustrador que possiblement hagi despès el guany d'avui per poder portar un 

myn- petit present a la seva mareta. Que en són, de tristes, les històries dels nostres infants! 3scar Romero, 24.12.1979 



m Dijous 
PereCanisi Ct 2, 8-14 6 

j So 3,14-18a 
[ Lc 1,39-45 
| 1511: Homilia de fray Antonio de Montesinos a La 
i Esparïola. 
i 1907: Mortaldat de Santa Maria de Iquique, Xile. Cap 
' a 3.600 víctimes de miners que feien vaga per a 

unes millors condicions de vida. 

HJï} Divendres 
í f ! 1 Sa 1,24-28 
Francesca-Xavier Cabrini Lc 46-56 

1815: José Maria Morelos, sacerdot i heroi de la 
independència mexicana. 

1988: Francisco JChico= Mendes, 44 anys, líder 
ecologista a Xapurí, Brasil, és assassinat per 
latifundistes. 

Dissabte 
Joan de Kety Ml 3, 1-4;4, 5-6 

Lc 1,57-66 
1896: Conflicte entre ets EEUU i la Gran Bretanya en 

relació a la Guyana veneçolana. 
1989: Gabriel Maire, sacerdot francès, és assassinat 

al Brasil per la seva pastoral a favor dets pobres. 

4t diumenge d'Advent 
Is 62,1-5 

Ac 13,16-17.22-25 
Hermínia i Adela Mt 1,1-25 
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Hero i s de la Causa ÉNFegra 
Fer a memòria i esperança 

EIAtrateno 
Quibdó, Colòmbia 

Benkos Bioho 

Benkos Bioho, batejat pels 
espanyols amb el nom de 
Domingo Bioho, és un dels 
cabdills negres més importants 
de l'època de "cimarronisme". 

Benkos va néixer a la regió 
de Bioho o Bidyogo, a la Guinea 
Bissau, a l'Àfrica Occidental, i era 
príncep del seu poble. Tenia un 
posat impressionant i era un 
guerrer extraodinari. 

Va arribar a Cartagena com a 
esclau a final del segle XVI, i 
havia estat venut per una tribu 
enemiga a uns traficants portu
guesos. 

Encara no feia un any que 
havia arribat, ja va organitzar una 
rebel·lió que va culminar amb la 
fundació del Quilombo de la 
Matuna, a Cartagena, del qual 
va esdevenir capitost. Aquest 
clos va ser destruït el 1603, però 
molts que hi residien es van 
poder salvar i i van traslladar-se 
a San Basilio, on van ser recone
guts com a poble lliure el 1713. 

Aquests fets van convertir 
Benkos Bioho en un personatge 
llegendari entre els seus ger
mans negres. 

Alonso de Illescas 

Aquest "cimarrón" (esclau 
fugitiu) va ser capdavanter en les 

-174-lluites antiesclavistes a l'Equador, 

on és considerat un heroi 
nacional. 

Va néixer a Cap Verd, a 
l'Àfrica, el 1528. Va ser esclau a 
Espanya des que tenia 7 anys, i 
va ser traslladat a Amèrica quan 
en tenia 25. 

Durant el camí, amb una 
carregament d'esclaus cap a 
Lima, es va rebel·lar i s'escapolí 
del vaixell amb una colla de 
negres, davant la costa de les 
Esmeraldas, a l'Equador, l'octu
bre de 1553. 

Va organitzar una aliança 
entre negres i indígenes per 
lluitar contra els espanyols, als 
quals va vèncer tantes vegades 
que finalment li van oferir el 
govern de la província 
d'Esmeraldas. Alonso de Illescas 
no ho va acceptar i va continuar 
lluitant per la llibertat dels seus 
germans, fins que va morir l'any 
1585. 

Zumbí 

Ve a ser el gran heroi dels 
"cimarrones" brasilers. Va néixer 
el 1655 a la regió de Palmarès. 

Palmarès va ser un campa
ment d'esclaus fugitius, que va 
arribar a reunir 20.000 persones. 
Zumbí va ser un dels membres 
del comandament d'aquest camp 
quan tot just tenia 15 anys. 
Palmarès va ser destruït, en un 

atac per més de 6.000 soldats, 
l'any 1693. Zumbí va aconseguir 
escapar-se. Va morir dos anys 
més tard, en la lluita contra els 
colonitzadors esclavistes. 

Com a escarment per als 
esclaus, el cos de Zumbí esquar
terat va ser exposat a Recife, al 
nord del Brasil. 

El Rei Yanga 

Yanga va néixer a l'Àfrica, a 
la tribu Yanga Barà, a la part alta 
del riu Nil, el 1564. Encara molt 
jove va ser capturat per una tribu 
enemiga que el va vendre com a 
esclau. Va ser transportat a 
Mèxic, el 1579. 

De seguida que va poder, es 
va escapar i es va refugiar a les 
muntanyes de Veracruz, a Mèxic. 
Des dels campaments que va 
capitanejar va vèncer sovint els 
espanyols, a partir de 1609 quan 
es va iniciar un forta campanya 
militar contra els "cimarrones". 

Aquest mateix anys, Yanga 
va fundar el poblat de San 
Lorenzo de los Negros. 

Va ser assassinat a traïció el 
1612, juntament amb altres 
companys seus. 

El Rei Bayano 

Bayano va ser un cap 
"cimarrón" al Panamà, quan el 



van proclamar el seu rei més de 
200 germans seus en rebel.lia, 
com a reconeixement a la seva 
valentia i ferocitat. 

Els espanyols van atacar 
sovint Bayano i els seus, però 
mai no el van poder derrotar. 
Només un acte de traïdoria va fer 
possible que el capturessin. Li 
van proposar un tractat de pau, 
que va acceptar pensnt que seria 
beneficiós per a la llibertat dels 
seus germans negres. Però va 
ser traït i empresonat, el van 
deportar al Perú, i més endavant 
va ser traslladat a Espanya, on 
va morir a la presó. 

Barule 

Va ser un esclau que va 
passar de Jamaica al Chocó, 
Colòmbia, a les mines de Tadó. 
Va promoure un alçament dels 
esclaus, el febrer de 1728, i va 
provocar la devastació de moltes 
propietats espanyoles. 

Barule, després d'una llarga 
lluita va ser capturat i assassinat 
per les tropes espanyoles. 

Manuel Saturio Valencià 

Advocat i líder negre colom
bià, nascut a Quibdó. Amb l'ajut 
d'uns quants missioners i amb el 
seu esforç es va preparar 
intel·lectualment, en uns temps 
en què no era gens corrent que 
un negre pogués estudiar, ja que 
la minoria blanca dominava tots 
els àmbits de poder. 

Des dels llocs que va ocupar 
en el camp judicial, Saturio es va 
dedicar a fer justícia per als seus 
germans negres i a defensar els 
seus drets. 

Més endavant, Saturio va 
començar a fer públic el seu 
pensament contra el racisme. 
Per aquest motiu, va ser víctima 
de la venjança dels blancs, que 
el van acusar falsament d'un 
intent de calar foc a Quibdó. 
Saturio va ser afusellat. Era a 
principis d'aquest segle. 

Martin Luther King 

Va néixer a Atlanta, estat de 
Geòrgia, als Estats Units, el 15 
de gener de 1929. Era descen
dent d'esclaus africans. Va ser 
pastor de l'església Baptista. Ja 
de molt jove va voler acabar amb 
totes les formes de discriminació 
racial i d'opressió. 

Amb paraula fogosa que 
colpia profundament als qui 
l'escoltaven i amb la seva actitud 
de no violència, Luther King va 
denunciar implacablement el 
govern i el poble nord-americà, 
posant en evidència les injustíci
es que es feien contra els 
negres. 

Amb la seva lluita i la d'altres 
negres nord-americans d'aquest 
segle, com Malcolm X, des del 
21 de desembre de 1956, els 
negres dels Estats Units van 
poder compartir lliurement tots 
els llocs públics i usar tots els 
mitjans de transport. Fins 
aleshores, això els estava 
prohibit per la llei. 

Els blancs dels estats del Sud 
no van acceptar aquesta legisla
ció i van organitzar una forta 
campanya d'amenaces contra 
Luther King, que va acabar 
assassinat, l'any 1968. Tota la 
seva vida és un exemple de 
fidelitat al seu poble i als seus 
principis cristians. 

Nelson Mandela 

Líder negre de la República 
Sud-africana. Va estar 30 anys a 
la presó a causa de la seva lluita 
per la llibertat i en contra de 
l'"apartheit" a l'Àfrica del Sud. 
L'"apartheit" és la forma de 
govern que permet que una 
minoria blanca governi el país, 
legisli sobre la majoria negra i 
redueixi els negres a ciutadans 
de segona categoria al seu propi 
país. Mandela ha estat el pres 
polític que ha passat més anys a 
la presó. 

És el president del C.N.A. 
(Congrés Nacional Africà), 
organització negra clandestina 
que darrerament es va poder 
convertir en partit polítc. En 
representació d'aquest partit, 
Nelson Mandela va guanyar les 
eleccions d'abril de 1994, que 
van ser les primeres eleccions 
multiracials de la història de Sud-
àfrica, i ha esdevingut el primer 
president negre d'aquesta 
república. 

El 1993 va ser guardonat 
amb el premi Nobel de la Pau, 
juntament amb Frederick Leclerc, 
anterior president d'aquell país, 
com a reconeixement al procés 
de reforma constitucional que 
van promoure tots dos, que va 
fer possible que hi hagués unes 
eleccions en peu d'igualtat per a 
negres i blancs. 

Mandela és un símbol vivent 
de la resistència negra, un 
veritable heroi negre dels temps 
moderns que, igual que antics 
"cimarrones", ha dedicat tota la 
seva vida per aconseguir el 
respecte pels drets dels seus 
germans. 

• -I75-



yl; Dilluns y)/± Dimarts <jfjl Dimecres 
L·mJ%0^/ Is 52, 7-10 • 111 ^ •' Ac 6, 8-10; 7, 54-59 L^Lr1 Joan evangelista, Fabiola 1 Jn 1, 1-4 
Nadal Hb 1,1-6 Esteve Mt 10, 17-22 Jn 20,2-8 

Jn 1,1-18 1512: Promulgació de les lleis reguladores de la 
1553: Els araucans, a Tucapel, Xile, enderroquen Jencomíenda de los indios=, primera revisió 

Pedró de Valdivia. legislativa, provocada per les denúncies de Pe-
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l'esclavitud a dro de Córdoba i Antonio Montesinos. 

Cartagena de Indias, profeta i defensor dels 1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació 
negres. Pankararé, és mort en la lluita del seu poble per 

la terra. 
1985: El governador de Rio de Janeiro signa la llei 

962/85, que prohibeix la discriminació racial en 
els ascensors dels edificis. 

-D 
E 

"D-
Assossega'm en la teva pau, sense Chiapas és la primera revolució postcomunista, en la qual el llenguatge ja no és un 

concessions enmig de la mar, allunyat de llenguatge petrificat, dogmàtic, pesat, sinó un llenguatge molt més fresc, nou, com 

qualsevulla platja. el que expressa el subcomandant Marcos, que, òbviament, ha llegit molt més Carlos 

„ |7&. Pere Casaldàliga. Monsivàis que Karl Marx. Carlos Fuentes. 



Dijous 7 V Divendres *- o Dissabte 
1 Jn1.5-10:2.2 Mm*3*/ Tomàs Becket. 1Jn2.3-11 t ^ ^ ^ 7 Sabí 1 Jn 1,5-10: 2,2 

„ Els Sants Innocents Mt2 13-18 
41 ' 

-S 1977: Mortaldat de camperols a Huacataz, Perú. 
(0 

S 

Tomàs Becket, 1 Jn 2, 3-11 
David Lc 2, 22-35 

1987: Més de 70 Jgarimpeiross cercadors d'or de 
Serra Pelada, Marabà, Brasil, són tirotejats 
per la policia militar al pont del riu Tocanttns; 
cauen al riu i hi desapareixen. 

Sabí 1Jn2, 12-17 
Lc 2, 36-40 

1502: Surt d'Espanya la major flota d'aleshores: 30 
vaixells.ambuns 1.200 homes, al comandament 
de Nicolàs de Obando. 

b 

o 

Diumenge de la Sagrada Família 
Sir3. 3-7.14-17a 

Col 3, 12-21 
EStre Mt 2. 13-15.19-23 

1384: Mor, a Anglaterra, John Wiclyf. 
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MARTIROLOGI LLATINOAMERICÀ 
En el martirologi llatinoamericà, amb criteris conegudament ecumènics i macroecumènics, s'inclou aquelles persones que el nostre Poble sent com a models pel 

seu lliurament a la Causa del Déu del Regne en qualsevol dels seus noms i expressions, i, en qualsevol cas, en sintonia amb l'esperit de la Pàtria Gran. 

GENER 
1.1.1976: Mauric io López, rector de la Universitat de 

Mendoza, Argentina, laic protestant compromès, mem
bre del Consell Mundial de les Esglésies, desaparegut. 

1.1.1990: Mauren Courtney i Teresa Rosales, religioses as
sassinades per la contra a Nicaragua. 

2.1.1979: Francisco Jentel, defensor dels indis i dels cam
perols, víctima de la Seguretat Nacional, al Brasil. 

2.1.1981: José Manuel de Souza, "Zé Piau", camperol, víc
tima dels grans "grileiros" del Parà, Brasil. 

3.1.1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les 
organitzacions populars de Guatemala, desaparegut. 

4.1.1975: José Patricio León, "Pato", animador de la JEC i 
militant polític, desaparegut a Xile. 

5.1.1534: Guarocuya "Enr iqui l lo" , cacic cristià de la 
Espafiola, República Dominicana, primer a reberlarse 
per defensar els seus germans. 

6.1.1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, màf 
tir dels pobres d'Esquipulas, desapareguda. 

6.1.1966: Julio Gonzàlez, bisbe d'El Puno, Perú, mort en 
una accident sospitós, després d'haver estat amenaçat 
de mort. 

7.1.1981: Sebastiàn Mearin, líder rural a Parà, Brasil; as
sassinat per "grileiros". 

7.1.1983 Felipe i Mary Barreda, mi l i tants cristians 
revolucionaris,assassinats per la contra a Nicaragua. 

8.1.1982: Domingo Cahuec Dic, indígena atxí, camperol, 
delegat de la Paraula, assassinat a Rabinal, BajaNérapaz, 
Guatemala. 

10.1.1978: Pedró Joaquín Chamorro, periodista, lluitador 
per les llibertats públiques contra la dictadura somocista, 
assassinat. 

10.1.1982: Dora Azmitia "Menchy", de 23 anys, mestra 
mi l i tant, màrtir de la joventut estudiant catòlica a 
Guatemala. 

12.1.1988: Jürg Weiss, teòleg suís, màrtir, missioner a El 
Salvador. 

14.1.1988: Miguel Àngel Pavón, director de la "Comisión 
de Derechos Humanos", i Moisès Landaverde, Honduras, 
assassinats. 

15.1.1981: Estela PajueloGrimani, camperola, mare de 11 
fills, de 55 anys, màrtir de la solidaritat al Perú. 

17.1.1981: Silvia MaribelArriola, imfermera, primera reli
giosa màrtir al front de combat acompanyant el poble 
salvadorenc. 

17.1 .1988: Jaime Restrepo López, sacerdot, màrt ir 
Colòmbia. 

18.1.1981: José Eduardo, líder sindical d'Acre, Brasil, as
sassinat per un "grileiro". 

20,1,1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants ca
tequistes, màrtir a El Salvador 

20.1.1982: Carlos Morales, dominicà, màrtir entre els cam
perols indígenes a Guatemala. 

21,1,1972: Gerardo Valencià Cano, bisbe de Buenaventura, 
Colòmbia, profeta de l'alliberament dels pobres. 

22.1.1565: "Tata" Vasco de Quiroga, bisbe de Michoacàn, 
precursor de les reduccions indígenes. 

22.1.1982: Matança de camperols a Pueblo Nuevo, 
Colòmbia. 

27.1.1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exil i
at d'Amèrica Llatina per defensar l ' indi. 

29.1.1974: Matança de camperols bolivians aAlto Valle. 
29.1.1980: Maria Eicilla Martínez i Ana Coralia martinez, 

estudiants, socorristes i catequistes, màrtirs a El Salva
dor. 

31.1.1980: Matança de 40 quitxés a l'ambaixada d'Espa
nya a Guatemala. Maria Ramírez, Gaspar \íví, Vicente 
Menchú i companys, màrtirs d'El Quiché. 

FEBRER 
1.2.1932: Es afusellat al cementiri general de San Salvador 

Agustín Farabundo Martí, junt ambAlonso Luna i Mario 
Zapata. 

2.2.1976: José Tèdeschi, sacerdot obrer, màrtir dels immi
grants i "vi Neros" a l'Argentina. Segrestat i mort. 

2 .2 .1991 : Expedito Ribeiro de Souza, president del 
"Sindicato de Trabajadores Rurales", assassinat. A Rio 
Maria, Parà, Brasil. 

4.2.I979: Matança de Cromotex, Lima, Perú. Sis obres morts 
i desenes de ferits. 

4.2.1981: matança de Chimaltenango, Guatemala. 68 cam
perols. 

6.2.I992: Mor Móns. Seigio Méndez Arceo, bisbe de 
Cuernavaca. 

"Patriarca de la Solidaritat", a Mèxic. 
7.2.1990: Raynal Sàenz, sacerdot del Perú, assassinat. 
9.2.1977: Agustín Goiburú, metge del Paraguai, assassinat. 
9 .2 .1985 : Fel ipe Bal lan Tomàs, missioner, màrt i r . 

Guatemala. 
10.2.1986: AlbertoKoenigsknecht, bisbe de Juli, Perú, mort 

en accident sospitós. 
13.2.1982: Jaime Miller. religiós nord-americà, màrtir de 

l'Església indígena guatamalenca. 
15.2.1600: José de Acosta, missioner, historiador i defèn-



sor de la cultura indígena, màrtir. Perú. 
15.2.1966: Carn i lo Torres, sacerdot, màrtir de les lluites per 

l'alliberament del poble. Colòmbia. 
15.2.1976: Francisco Saores, sacerdot, màrtir del poble af 

gentí. 
15.2.1981: JuanAlvaro Hernàndez, sacerdot, màrtir del po

ble de Guatemala. 
16.2.1981 :AlbinoAnaril la, líder camperol i catequista, mort 

a mans de l'exèrcit al Paraguai. 
19.2.1590: Bernardino de sahagún, missioner a Mèxic, pro

tector de la cultura d'aquells pobles, màrtir 
20.2.1974: Domingo Lain, sacerdot, màrtir de la lluita d'alli

berament. Colòmbia. 
21.2.1934: Augusto César Sandino, líder popular assassi

nat per Somoza a Nicaragua. 
22.2.I990: camperols màrtirs d'Iquicha, Perú. 
25.2.1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de la lluitas 

dels sindicalistes xilens. 
25.2.1987: El líder indígena Caincofié de la Comunitat 

Pilagà, mort assassinat per latifundistes a Formosa,Ar-
gentina. 

26.2.1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua, màF 
tir en la defensa del indígena. 

28.2.1989: Teresa Ramirez, religiosa de la Compania de 
Maria, assassinada a Cristales, Colòmbia. 

28.2.I989: Miguel Àngel Benitez, sacerdot, assassinat. 
Colòmbia. 

MARÇ 
3.3.I982: Hipólito CervantesArceo, sacerdot mexicà, màF 

tir de la solidaritat amb el poble de Guatemala. 
3.3.I982: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula i 

"Juez de Distrito", màrtir de la revolució nicaragüenca. 
4.3.1990: Nahaman carcona, nen del carrer, mort a cops 

per la policia a Guatemala. 
8.3.I989: Màrtirs de una manifestació popular a Veneçuela. 
13.3.1958: José Antonio Echevarria, estudiant, militant d'Ac

ció Catòlica, màrtir de les lluites per l'alliberament del 
poble cubà contra la dictadura de Batista. 

1 3.3.1983: Marianela García, advocada dels pobres. Fun
dadora de la "Comisión de Derechos Humanos", màrtir 
de la justícia.El Salvador. 

13.3.1990: Maria Mejía, mare camperola, assassinada a 
Guatemala. 

14.3.1549: Mor San Antonio de Cathegeró, franciscà ne
gre. 

153.1951:ArtemidesZatti, salesià, "el enfermo santó de la 
parròquia", mor a Viedma, Argentina. 

15.3.1991: Ariel Granada, missioner colombià, assassinat 
per les guerrilles de Mozambique, vinculat als pobres. 

16.3.1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre, mort en la 
lluita per la llibertat a Colòmbia. 

1 7.3.1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià, 

assassinat per la policia a Brasil. 
17.3.1982: Jacobus Andreas Koster, "Koos", i companys 

periodistes. 
18.3.1981: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i 

companys, màrtirs de la revolució nicaragüenca. 
21.3.1975: Carles Dormiak, sacerdot salesià, assassinat per 

la seva línea d'educació alliberadora,Argentina. 
21.3.1977: RodolsAguilar, sacerdot, 29 anys, màrtir de l'alli

berament a Mèxic. 
22.3.1980: Lluis Espinal, sacerdot i periodista, màrtir de les 

lluites del poble bolivià. 
23.3.1606: Toribio de Mogrovejo, aquebisbe de Lima, pas

tor del poble inca, profeta l'Església colonial. 
23.3.I976: Maria del Carmen Maggi, degana de la Facultad 

de Humanitats de la Universitat Catòlica de Mar de Pla
ta, màrtir de la educació alliberadora.Argentina. 

24.3.1980: Oscar Arnul fo Romero, "San Romero de 
Amèrica", arquebisbe de San Salvador; profeta i màrtir 

28.3.1988: 14 indígenes tikuns assassinats i 23 ferits pel 
fuster Oscar Cartelo Branco i 10 pistolers a les seves of 
dres. 

30.3.1985: José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria de la 
Solidaridad. Santiago de Xile. 

30.3.1985: Santiago Matino, estudiant de dibuix, Xile. 
30.3.1985: Manuel Guerrero, líder sindical assassinat a 

Santiago de Xile. 
31.3.1987: Roseli Correa da Silva, camperola, assassinada 

a Natatino, Brasil. 

ABRIL 
2.4.1962: Juan Pedró, líder camperol, mort per la policia a 

Joào Pessoa, Brasil. 
3.4.1976: Victor Bionchenko, pastor protestant.Argentina. 
5.4.1976: Juan Carlos D'Costa, obrer Paraguai. 
6.4.I976: Mario Shaerer. mestre. Paraguai. 
6.4.I979: Hugo Echegaray, 39 anys, peruà, teòleg de l'alli

berament, totalment dedicat als pobres. 
8.4.I977: Carlos Bustos, caputxí agentí, testimoni de la fe 

entre els pobres de BuenosAires. Assassinat. 
10.4.1919: Mor el general Emiliano Zapata, en una covaf 

da emboscada, cabdil dels camperols mexicans revolu
cionaris. 

10.4.1985: Oscar Fuentes, estudiant, Xile. 
1 7.4.1803: Mor a la presó de Joux, Taussaint L'Ouverture, 

lluitador per a l'alliberament, Hití. 
18.4.1537: Francisco Marroquín, primer bisbe consagrat a 

les índies, fundador de les primeres escoles i els primers 
hospitals. Guatemala. 

19.4.1980: Juana Tun, esposa de Vicente menchú i el seu 
fill Patrocinio, familia indígena de catequistes, que lluità 
per la seva terra. El Quiché, Guatemala. 

20.4.1586: Neix a Lima, Santa Rosa de Lima. 
20.4.1980: Moisès Medrano,líder camperol, assassinat amb 



més de vint companys. 
20.4.1986: Will iam Arsenault, sacerdot. Hondures. 
21.4.1792: Joaquín da Silva Xavier. "Tiradentes", lluitador 

per la independència del Brasil, es penjat i després de
capitat pels portuguesos. 

21.4.1965: PedroAlbizu Campos, lluitador per la indepen
dència de Puerto Rico. 

22.4.1638: Hernando Arias de Hugarte, bisbe de Quito i 
de Santa Fe, Colòmbia, defensor dels indígenes. 

22.4.1982: Fèlix Tècu Jerónimo, camperol achí, delegat de 
la Paraula a Rabinal. Baja \erapaz. Guatemala. 

22.4.1990: Paulo i José Canuto, fills del líder sindical Joào 
Canuto, assassinats a Río Maria, Parà. Brasil. 

25.4.1667: Pedró de Betancourt, franciscà, apòstol dels 
pobres a Guatemala. 

27.4.1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir a Guatemala. 
29.4.I982: Mor Móns. EnriqueAlvear, "bisbe dels pobres", 

auxiliar de Santiago de Xile, perseguit per la dictadura 
de Pinochet. 

29.4.1991: Moisès Cisneros Rodríguez, religiós marista, 
Guatemala. 

MAIG 
1.5.1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Her l indo 

Cifuentes, catequista; màrtirs, segrestats i morts a 
Guatemala. 

2.5.1979: LuisAlonso Velazquez, noi de deu anys, assassi
nat a Nicaragua. 

3.5.1985: Cleúsa Carolina Coelho, missionera agustina 
recoleta, assassinada pel seu compromís en defensa dels 
indígenes, a la PrefecturaApostòlica de Labrea, Brasil. 

3.5.1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre com
panys, màrtirs de la Reforma Agrària, a El Astillero, 
Hondures. 

4.5.1 521: Pedró de Córdoba, primer missioner dels domi
nics a Amèrica. Es l'autor del primer catecisme fet a 
Amèrica. 

4.5.1547: Cristobal de pedraza, bisbe d'Hondures, "pare 
dels indígenes". 

5.5.1980: Isaura Esperanza, "Changita", de la "legión de 
Maria", identificada amb les lluites del seu poble, màrtir 
a El Salvador. 

6.5.1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdot. Colòmbia. 
8.5.I987: Vicente Canas, jesuita, és assassinat pels qui co

bejaven les terres dels indígenes que ell acompnayava 
al Mato Grosso, Brasil. 

9.5.1982: Luís Vallejos, arquebisbe d'El Cuzco, Perú.Ame
naçat i després mort en un "accident" provocat i mai 
aclarit. 

10.5.1986: Josimo Morais Tàvares, sacerdot, màrtir de la 
pastoral de la terra a Imperatriz, Brasil. 

11.5.1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de 
les "viMas misèria" a l'Aigentina. 

11.5.1977: Alfonso navarro, sacerdot, i Luís Torres, 
escolanet, assassinat a El Salvador 

12.5.1980: Walter Voodeckers, missioner belga, compro
mès amb els camperols pobres, màrtir a Escuintla, 
Guatemala. 

14.5.1980: Matança del Rio Sumpul a El Salvador on per
den la vida més de 800 persones afusellades per l'exèf 
cit. 

14.5.1980: Juan Ocazoya Chiapana, obrer militant, vícti
ma de la represió policial al Perú. 

14.5.1981: Carlos Gàlvez Gal indo, sacerdot, màrtir a 
Guatemala. 

1 4.5.I988: Camperols màrtir a Cayara, perú. 
15.5.1903: Victoriano Lorenzo, general i guerriller, heroi 

nacional de Panamà, afullesat a Chiriquí. 
16.5.1981: Edgar Castillo, periodista assassinat a Guatemala. 
18.5.1895: José Martí, mor en combat lluitan per la inde

pendència de Cuba. 
18.5.1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michell ini, polítics i 

militants cristians, màrtirs de les lluites del poble uru
guaià. 

21.5.1897: Gregorio Puperón, heroi de la independència 
de la República Dominicana. Mor a Puerto Plata. 

21.5.1981: Pedró aguilar Santos, sacerdot, màrt ir a 
Guatemala. 

21.5.1991: Jaime GutiérrezAlveraz, religiós. Colòmbia. 
21.5.1991: Irene Me. Cormack, missionera, Perú. 
23.5.I987: Luís Gutiérrez, sacerdot, Colòmbia. 
25.5.1982: Bernardo López Arroyave, 28 anys, sacerdot, 

màrtir de la justícia a Recife, Brasil. 
27.5.1987: Luis Pérez, sacerdot. Colòmbia. 
29.5.1978: mortaldat d'una centena de quítxues a Panzó, 

Gautemala. 
29.5.1980: Raimundo Ferreira Lima, "Gringo", camperol 

sindicalista, agent de pastoral, assassinat a Conceiçao 
do Araguaia, Brasil. 

31.5.1979: Teodoro Martínez, camperol, màrtir a Nicaragua. 
31.5.1990: Clotarío Brest, profeta cristià en el món sindi

cal. Xile. 

JUNY 
1.6.1989: Sergio Restrepo, jesuïta. Colòmbia. 
1.6.1991: Joào de Aquino, president del "Sindicato de 

Trabajadores" de Nueva Iguaçu, Brasil.Assassinat. 
3.6.1548: Juan de Zumàrraga, bisbe de Mèxic, protector 

dels indígenes. 
3.6.1963: Mor Juan XXIII. 
4.6.1980: Josep Maria Gran ,sacerdot, i Domingo Batz, sa

gristà, assassinats a El Quiché, Guatemala. 
6.6.1080: José Ribeiro, líder de la nació indígena apurina, 

assassinat al Brasil. 
7.6.I990: Germana Filomena López Fihla, apòstol de les 

favelas, Nueva Iguaçú, Brasil. 
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8.6.1982: Luis Dalle, bisbed'Ayaviri, Perú. Moren un "ac
cident" provocat i mai aclarit. 

8.6.I989: Nicolas Van Cleef, sacerdot. Panamà. 
9.6.1597: José deAnchieta, canari, evangelitzador al Bra

sil, "Gran Pare" dels guaranís. 
9.6.1971: Héctor Gallego, sacerdot colombià, 34 anys. 

Màrtir dels camperols panamenys a Santa Fe de \éraguas. 
9.6.1 797: Juan Moràn, sacerdot mexicà, màrtirdels indíge

nes mazahues. 
9.6.1980: Ismael Enrique Pineda i un company seu, màrtir 

de Caritas a El Salvador. 
9.6.I98I: Toribia Flores de Cupita, dirigent camperola, víc

tima de la represió per la Guardia Civil al Perú. 
12.6.1981: Joaquin Neves Norte, advocat del "Sindicatode 

Trabajadores Rurales" de Navirat.Assassinat a Panamà. 
14.6.1977: Mauricio Silva, sacerdot uruguaià, germanetde 

l'evangeli, escombriaire a BuenosAires. Segrestat i des
aparegut. 

14.6.1980: Cosme Spessoto, sacerdot italià assassinat al Perú. 
14.6.1983: Vicente Hordanza, missioner diocesà espanyol, 

màrtir, Perú. 
15.6.1952:Mor Víctor Sanabria, aquebisbe de S.José de 

Costa Rica, fundador de la "Acción Catòlica", defensor 
de la justícia social. 

15.6.1987: Dotze persones són assassinades a Santiago de 
Xile pels serveis de seguretat, en el cas que fou conegut 
com "Operación Albània" o "Matanza de Corpus Christi." 

15.6.1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdot, assassinat a 
Perú. 

16.6.1976: Aurora Vivar Vazquez, militant cristiana i sindi
calista, màrtir de les lluites obreres del Perú. 

20.6.1923: DoroteoArango, "Pancho Villa", general revo
lucionari mexicà, assassinat. 

20.6.1979:Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les comuni
tats de base salvadorenques. 

22.6.1966:Mor Manuel Larraín, bisbe de Talca, president 
del CELAM, pastor del poble Xilè. 

22.6.1965: Arturo Mackinnon, missioner canadenc, mort 
en protestar contra l'empresonament de 37 persones. 
R. Dominicana. 

24.6.1967: mortaldat de S.Joan al centre miner "Segle XX", 
on moren miners i les seves familias. Bolivià. 

25.6.1975: Els màrtirs d'Olancho: Ivàn Betancourt, colom
bià i Miguel "Casimiro" sacerdots, i set companys cam
perols hondurencs. 

27.6.1552: Els dominics Domingo de Santo Tjmàs i Tomàs 
de San Martín, primers bisbes de Bolívia, defensors dels 
indígenes. 

30.6.1975: Dionisio Frias, lider camperol, màrtir de les llui
tes per la terra. R.Dominicana. 

30.6.1978: Hermógenes López, sacerdot, fundador de 
"Acc ión Catò l ica Rura l " , màrt i r dels camperols 
guatamalencs. 

JULIOL 
1.7.1981: Tuli Naruzzo, sacerdot italià, i Luis navarrete, 

catequista, assassinats a Guatemala. 
4.7.1976: Alfredo Kelly Pedró Dufau, Alfredo Leaden, sa

cerdots. Salvador Barbeito i José Barletti, seminaristes, 
assassinats a la seva casa parroquial de BuenosAires. 

5.7.1981: Emeterio Tòj, camperol indígena, segrestat a 
Guatemala. 

6.7.I943: Nazaria Ignazia Maich Mesa, fundadora de les 
"ruzadas de la Iglesia", que també funda a Oruro (Bolibia) 
el primer sindicat obrer femení de l'Amèrica Llatina, mor 
a BuenosAires. 

7.7.1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les 
"Ligas Agrarias", morí essent torturat. Paraguai. 

9.7.1920: Pedró lersa, estibador a Recife, Brasil. Lluitador 
pels drets dels treballadors, pres i mort a la presó. 

10.7.1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, al po
ble indígena de El Quiché, Guatemala. Mor cosit a trets 
al seu despatx parroquial. 

12.7.1978: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants 
de tuguris de Colòmbia. 

13.7.1982: Fernando Hoyos, missioner jesuïta, i l'escolà 
Chepito de 15 anys. Guatemala. 

13.7.1989: Natividad Quispe: anciana indígena de 80 anys. 
Perú. 

14.7.1616: Francisco Solano, franciscà, apòstol dels indí
genes al Perú. 

15.7.1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir Uruguai. 
15.7.1976: Rodolfo Lunkenoein, missioner i Lorenzo Simao, 

cacic bororo, màrtirs del poble indígena al Brasil. 
15.7.1981: Misael Ramírez, camperol, animador de comu

nitats, màrtir de la justícia. Colòmbia. 
15.7.1991: Julio Quebedo Quezada, catequista de El 

Quiché, Guatemala, assassinat per les foces de segure
tat. 

16.7.1750: José Gumilla, missioner, defensors dels indíge
nes i conreador dels seus llenguatges, Veneçuela. 

17.7.1566: Mor Bartolomé de las Casas, 82 anys, primer 
sacerdot ordenat al Continent, defensor dels indígenes i 
dels negres. 

18.7.1972: Mor Benet Juàrez, gran indígena zapoteca. 
18.7.1976: Carlos de Dias Murias i Gabriel Longueville, 

sacerdots, segrestats i trobats morts a La Rioja,Argenti
na. 

19.7.1781: Tupac Amaní, cacis de Tunguasca, Perú, deca
pitat junt amb la seva dona, Micaela Bastidas. S'ordena 
per a tot el Cuzco la supressió dels vestits tipics i dels 
retrats dels avanpassats incas. S'imposa parlar en caste
llà. 

19 .7 .1983 : Yami lc t Sequiera Cuarte, catequis ta , 
màrtir.Nicaragua. 

20.7.1978: Mario Mujía Córdoba, obrer mestre, agent de 
pastoral, màrtir dels treballadors. Guatemala. 



20.7.1981: mortaldat de Coyà, Guatemala: 300 morts, do
nes, infants i vells. 

21.7.1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluita
dor a favor dels camperols pobres a Brasilia, assassinat. 

21.7.1984: SergioAlejandro Ortiz, seminarista. Guatemala. 
21.7.1987: Alejandro Labaca, Vicari d'Aguaricó, i Inés 

Arango, assassinats a Guatemala. 
22.7.1980: Jorge Oscar Adur, assumpcionista, ex-president 

de la ]EC, i Raül Rodríguez i carlos di Pietro, seminaris
tes, desapareixen a Argentina. 

24.7.1985: Ezequiel Ramin, sacerdot de la Pastoral de la 
Terra, defensor dels posseiros de Cocoal, Roraima, Bra
sil. Assassinat. 

25.7.1976: Wenceslao Pedemera, camperol, dirigent del 
"Movimiento Rural Diocesano", màrtir a La Rioja,Ar-
gentina. 

25.7.1980: José Othomaro Càceres, seminarista i els seus 
tretze companys, assassinats a El Salvador 

25.7.1981: Àngel Martínez Rodrigo, espanyol, i Raúl José 
Laer, canadenc, missioners laics, màrtirs. Guatemala. 

27.7.1991: Eliseo castellano, sacerdot, assassinat a Puerto 
Rico. 

28.7.1980: Mortaldat de 70 camperols a San J. Cotzal, 
Guatemala. 

30.7.1811: Miguel Hidalgo, sacerdot a Dolores, heroi de la 
independència de Mèxic, afusellat. 

30.7.1957: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la 
"Segunda Iglesia Bautista" de Cuba, involucrat en la lluita 
revolucionaria, matat a trets per la policia de Batista. 

AGOST 
1.8.1975: Arlen Siu, estudiant de 18 anys, màrtir a 

Nicaragua. 
1.8.1 979: Mortaldat de Chola. Perú. 
2.8.1981: Carlos PetrezAlonso, sacerdot, apòstol dels ma-

lats i els presos, lluitador per la justícia, desapareix a 
Guatemala. 

3.8.1976: James Weeks i Antonio Vélarde, sacerdots de la 
Sallette, Argentina. 

3.8.1980: mortaldat de 500 miners bolivians a Caracoles, 
després d'un cop d'Estat. 

4.8.1976: Enrique Angelelli, bisbe de La Rioja, Argentina, 
assassinat en un "accident" de cotxe. 

4.8.1979: Alir io Napoleón Macias, metrellat sobre l'altar, 
Guatemala. 

4.8.1981: Francis Stanley Rotheç sacerdot nord-americà que 
denunc ià al seu país els assassinats de l 'exèci t 
guatamaltec contra els camperols de la seva parròquia, 
màrtir. 

9 .8 .1989: Daniel Espitia Madera, campero l , màrtir 
Colòmbia. 

9.8.1991: Miguel Tomaszek i Zbigniew Tfzalkowski, fran
ciscans, assassinats al Perú. 

10.8.1974: Tito de Alencar, domin ic , torturat fins al 
suïcidi.Brasil 

10.8.1977: JesúsAlberto Pàez Vargas, líder del "Movimiento 
Comunal", pare de 4 fills, segrestat i desaparegut. Perú. 

12.8.1983: Margarita MariaAlvés, presidenta del "Sindicato 
Rural" deAlagoa Grande, Brasil. Assassinada. 

15.8.1980: José Francisco dos Santos, president del sindi
cat dels Treballadors Rurals, assassinat a Corrientes, Bra 
sil. 

16.8.1976: Coco Erbetta,catequista, universitari, màrtir de 
lalluita del poble aregentí. 

18.8.1527: Cacic Lempira, Hondures.Assassinat durant una 
conferència de pau. 

18.8.1952: Albert Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels 
pobres. 

21.8.1971: Mauricio Lefebre, oblat canadenc, assassinat a 
Bolivià durant un cop d'Estat. 

23.8.1617: Rosa de Lima, primera santa i patrona d'Amèrica 
Canonitzada per Climent X l'any 1671. 

24.8.1882: Mor l'abulocionista Luis Gama. 
25.8.1991 :Alessandro Dordi Negroni,missioner al Perú. 
26.8.1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista, 

assassinat per forces de seguretat a El Salvador 
31.8.1988: Mor Leónidas Proano, "bisbe dels indígenes", 

Equador. 

SETEMBRE 
1.9.1971: Julio Expósito, estudiant de 19 anys, militant cris

tià, assassinat per la policia al Uruguai. 
I.9.I979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la Paraula, 

màrtir a El Salvador 
3.9.1976: Ramon Pastor Bogarín, bisbe. Fundador de la 

Universitat de la Asunción. Profeta de l'Església al 
Paraguai. 

4.9.1984: André Juliàn, sacerdot, mort per una bala dispa
rada per dos policies mentre llegia la Bibliaa la població 
de La Victoria, Santiago de Xile. 

6.9.1839: Manuel Congo, líder del Qui lombode Vissouras, 
Rio de Janeiro, assassinat. 

9.9.1654: Pere Claver, jesuïta català, apòstol dels esclaus 
negres a Cartegena, Colòmbia. 

12.9.1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural 
de Pedró Canario (ES), Brasil. 

14.9.1973: Miguel Wòodward, sacerdot xilè, màrtir dels 
obrers de Valparaíso, assassinat després del cop militar 

15.9.1842: Francisco de Morazàn, unionista, afullesat a San 
José, Costa Rica. 

15.9.1874: Antoni Llidó, sacerdot català, desaparegut a les 
presons de Xile. 

15.9.1981: Pedró Pio Cortés, indígena achí, Delegat de la 
Paraula a Rabinal, Baja Vérapaz, Guatemala. 

16.9.1983: Guadalupe Camey, jesuïta d'origen nord-ame
ricà. Hondures. 



17.9.1645: Juan Macias, germà dominic, confessor de la fe 
i servidor dels pobres al Perú colonial. 

17.9.1980:Augusto Cotto, baptista salvadorenc, involucrat 
en les lluites del seu poble, mor en accident d'aviació. 

17.9.1981: John David Tíoyer, missioner d'origen nord-
americà, màrtir de la justícia a Guatemala. 

1 7.9.1982: Alirio, Carlos i Fabiàn Buitrago, Giraldo Ramírez 
i Marcos marín, camperols, catequistes de la parròquia 
de Cocomà, assassinats a Colòmbia. 

19.9.1973: Joan Alsina, sacerdot català, periodista, assassi
nat per la policia de Pinochet a Xile. 

20.9.1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdot, i companys 
màrtirs a Estelí, Nicaragua. 

20.9.1979: Apolinar Serrano, José López, Fèlix Salas i 
Patrícia Puertas, camperols i dirigents, màrtirs a El Sal
vador. 

23.9.1830: Josep Gervasi Artigues, Pare de la nació 
uruguaià, mort a Paraguai després d'un desterro de 30 
anys. 

26.9.1974: Làzaro Condo i Cristobal Pajuna, líders cristi
ans en l luita per la reforma agrària, assassinats a 
Riobamba, Equador. 

27.9.1979: Guido león dos Santos, heroi de la classe obre
ra, mort per la repressió policial a Minas, Brasil. 

27.9.1990: Germana Agustina Pavón Ribas, del Bon pas
tor. Perú. 

30.9.1655: Coronilla i companys, cacics indígenes, màrtirs 
de l'alliberament dels seus germans.Argentina. 

30.9.1981: Honorario Alejandro Nunez: seminarista i ce-
lebrador de la Paraula, màrtir de les lluites populars, 
Hondures. 

OCTUBRE 
2.10.1968: Mortaldat de "fiatelolco, a la "Plaza de las 

Culturas", Mèxic. 
2 .10 .1989: Jesús Emi l io Jarami l lo, bisbe d 'Arauca, 

Colòmbia. 
3.10.1980: Maria magdalena Enriquez, baptista, secretària 

de prensa de la "Comisión de Derechos Humanos", 
màrtir a El Salvador. 

7.10.1978: José Osmàn Rodríguez, camperol, Delegat de 
la Paraula, Hondures. 

7.10.1980: Manuel Antonio Reyes, sacerdot, assassinat a 
El Salvador. 

8.10.1968: Ernesto Che Guevara, metge, guerriler interna
cionalista, assassinat per l'exèicit bolivià. 

8.10.1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, 

fill d'un general bolivià, assassinat. 
9.10.1581: Luis Beltran, col·laborador i testimoni de la fe a 

l'exèrcit alliberador delsAndes. 
11.10.1629: Luis de Bolanos, franciscà, precursor de les 

reduccions indígenes, traductor del catecisme, apòstol 
del poble guaraní. 

12.10.1976: Juan Bosco Penido Bumier jesuïta, dedicat 
durant deu anys als bakains i xavanta, màrtir al mato 
Grosso, Brasil. 

18.10.1977: Mortaldat del "IngenioAzira" a l'Equador. Més 
de 100 morts en protestar contra l'empresa que no els 
pegava els sous. 

19.10.1970: Mor a Mèxic Làzaro Càrdenas, patriota mexi
cà. 

20.10.1975: Raimundo herrmann, sacerdot nord-americà, 
màrtir del camperols dels quítxues de Bolivià. 

20.10.1986: Mauricio Maraglio, sacerdot, assassinats Bra
sil. 

20.10.1988: Jorge Eduardo Serrano, jesuïta, Colòmbia. 
21.10.1973: Gerardo Poblete, salesià, toturat i mort a Xile. 
22.10.1977: Eugenio Lira Silva,advocatde la Federació dels 

treballadors de l'Agricultura. Màrtir de la justícia al Bra
sil. 

23.10.1981: Marco Antoni Ayerbe Flores, estudiant univer
sitari, Perú. 

23.101987: Joao "Ventinha", posseiro a jacunda (PA), Bra
sil. 

25.10.1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat al Bra
sil. 

25.10.1987: Carlos Pàez i Salvador Nínco, líders indíge
nes, i Luz Estela i Nevando Fernandez, obrers. Colòmbia. 

26.10.1981: Ramon Valladares, secretari administratiu de 
la "Comisión de Derechos Humanos", assassinat a El 
Salvador. 

26.10.1985: Hubert Louis Guillard, sacerdot belga, assas
sinat a Cali, Colòmbia. 

30.10.1979: Santo Dias da Silva, 37 anys, líder sindical 
metal·lúrgic, militant de la pastoral obrera, màrtir Bra
sil. 

NOVEMBRE 
1.11.1974: FlorindaSoriana, "Dona lingo", camperola anal

fabeta, dirigent de la "Federación de las LigasAgrarias 
Cristianas", assassinada a la R.Dominicana. 

1.11.1979: mortaldat del dia de Tots Sants a La Paz, Bolivià. 
1.11.1981: imón hernandez, indígena atxí, Delegat de la 

Paraula.assassinat a Rabinal, Baja \erapaz, Guatemala. 
3.11.1639: Martín de Porres, dominic, primer sant mulat 

d'Amèrica, confessor de la fe. 
5.11.1980: FannyAbanto, mestra, líder d'educadors, ani

madora de comunitats cristianes de Lima, vinculada a 
les lluitas populars. 

8.11.1976: Carlos Fonseca, fundador del FSLN, cauen com
bat a Zinica, Nicaragua. 

10.11.1980: Pol icianoAlbeno López, pastor protestant i Raül 
Alberïo Martínez, màrtirs a El Salvador 

10.11.1984: Alvaro Ulcué Chocué sacerdot indígena pàez, 
assassinat a Santandeç Colòmbia. 

11.11.1976: Guillermo Wx>d, sacerdot, ex-combatent a 
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Vietnam amb els EUA, assassinat a Guatemala. 
13.11.1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot de 33 

anys, màrtir dels moviments d'alliberament del poble 
uruguaià 

1 5.11.1 562: Juan del Valle, bisbe de Popayàn, Colòmbia. 
Pelegrí de la causa indígena. 

15.11.1781: JulianApasa, "Tupac Katarí", rebel contra els 
conqueridors espanyols, màrtir de la insurrecció dels seus 

germans indígenes, mort per l'exèicit bolivià. 
15.11.12981: IpidiuoCruz, promotor de Càritas, Hondures. 
16.11.1815: José Maria Morelos, sacerdot. Lluitador incan

sable per la independència de Mèxic. Desterrat per la 
Inquisició. Afusellat. 

16.11.1989: IgnacioEllacuría, 5 companys jesuïtes de la Uni
versitat i 2 empleades domèstiques, màrtirs a El Salvador 

17.11.1681: Roque Gonzàlez, primer testimoni de la fe en 
l'Església de Paraguai, i els seus companys Juan iAIfonso, 
jesuïtes màrtirs. 

19.11.1980: Santos Jiménez Martínez i Jerónimo, campe
rols, pastors protestants, assassinats a Gautemala. 

20.11.1 695: Zumbí, màrtir dels esclaus en el quilombo de 
Palamares.Brasil. 

21.11.1975: Mortaldat de camperols a la Unión, Hondures, 
feta per mercenaris contractats pels latifundistes. 

23.11.1974: Amílcar Oviedo, líder obrer, Paraguai. 
23.11.1980: Ernesto Abrego i quatre dies deus germans, 

desapareguts a El Salvador 
25.11.1960: Assassinat de les germanes Mirabal a la 

R.Dominicana. 
25.11.1983: Marçal de Souza, t'upai, qui havia parlat amb 

Joan Pau II a Manaus, Brasil l'any 1980.Assassinat. 
27.11.1977: Fernando Lozano Meneses, estudiant univef 

sitari, es mort durant l'interrogatoripels militars. 
27.11.1980: Juan Chacón i companys dirigents del "Frente 

Democràtico Rcvolucionario", assassinats a El Salvador 
28.11.1978: Ernesto Barrera "Neto", sacerdot obrer màrtir 

de les Comunitats de Base a El Salvador 
28.11.1980: Marcial Serrano, sacerdot, màrtir dels campe

rols. El Salvador. 
29.11.1976: Pablo Gazari, sacerdot agentí, "Hermanitodel 

Evangelio", desapareix a les presons. 
30.11.1975: Miguel A. Soler, metge, Paraguai. 

DESEMBRE 
2.12.1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel, 

religioses, i jean Donovan, seglar. nord-americanes, vi
olades i assassinades a El Salvador 

2.12.1990: Matança de camperols aAtitlàn, Guatemala. 
3.12.1987: Victor RaulAcuha, sacerdot assassinat al Perú. 
6.12.1969:JoàoCàndido, heroi de la "RevuletadeChibata". 
7.1 2.1981: Lucio Aguirre i Elipidio Cruz, hondurenys, ce-

lebradors de la Paraula i màrtirs de la solidaritat amb el 
refugiats salvadorencs. 

8.12.1977; Alicia Domont i leonie Duquet, religioses, i 
companyes, màrtirs de la solideritat amb els familiars 
desapareguts polítics a l'Argentina. Alicia va ser la pri
mera religiosa que s'an anar a viure en una barriada pobre 
de Buenos Aires. 

11.12.1978: Gaspar Garcia Laviana, religiós, màrtir de les 
lluites d'alliberament del poble nicaragüenc. Cau en 
combat. 

12.12.1531: Juan Diego, indígena. Se li apareix Maria al 
Tepeyac, on era venerada "Tònantzin", la "Mare Vene
rable". 

12.12.1981: Mortaldat a "El Nozote" de centenars de cam
perols a Morazàn, El Salvador 

15.12.1975: Daniel Bombara,membrede laJUC, màrtirdels 
universitaris argentins compromesos amb els pobres. 

16.12.1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, assassinat 
a San Francisco (MG), Brasil. 

16.12.1991: Indígenes, màrtirs del Cauca, Colòmbia. 
1 8.12.1979: Mortaldat de camperols a Ondores, Perú. 
18.12.1985: Joào Canuto i fills, líder sindical, màrtir al Bra

sil 
18.12.1992: Manuel Campo Ruiz, marista, víctima de la 

violència i la corrupció de la policia de Rio de Janeiro. 
Assassinat a la presó quan visitava un pres, per robaflo. 
Van tirar el cos a un riu i no es va trobar 

20.12.1816: Luís Beltran, franciscà, primer enginyer de 
l'exèrcit alliberador dels Andes. Argentina. 

21.12.1511: Homilia de Fra Antonio de Montesinos a la 
Espanyola. 

21.12.1907: Mortaldat de Santa Maria de Iquique, Xile. 
Assassinats cap a 3.600 miners que feien vaga. 

22.12.1815: José Maria Morelos, sacerdot. Heroi de la in
dependència mexicana. 

22.12.1988: Francisco "Chico" Mendes. 44 anys, líder eco
logista a Xapuri, Brasil. Assassinat per latifundistes. 

23.12.1989: Gabriel Maire, sacerdot francès, assassinat per 
la seva pastoral en favor dels pobres. Brasil. 

25.12.1652: Alonso de Sandoval, testimoni de lèsclavitud 
a Cartegena de Indias, profeta i defensor dels negres. 

27.12.1979: Angelo pereira Xavier, cacic de la nació 
pankararé, mort en la lluita per la terra del seu poble. 

28.12.1977: Mortaldat de camperols a Huacataz, Perú. 
29.12.1987: Més de 70 "garimpeiros", cecadors d'or, de 

Serra Pelada, Marabà, Brasil. Tirotejats per la policia 
militar al pont del riu Tòcantins. 

• 



Carta de petició de perdó 
dels Franciscans al Poble Negre 

Aquesta històrica petició de peidó fou una resolució del 
Capítol de la Província Franciscana del Nord i del Nord-est de 
Brasil (1988), a lpuarana, Paraíba. Es convertirà en realitat en 
la mesura que cadascú faci una profunda revisió de la seva 
actitud davant del poble negre i contribueixi també amb la 
revisió i conversió de les estructures de la vida religiosa i de 
l'Església. 

Nosaltres, franciscans del Nord i 
Nord-est de Brasil, reunits en Assemblea 
Regional, assumim com un dels temes 
especials de la nostra revisió de vida i 
del nostre projecte d'acció següent: "El 
negre oprimit en recerca d'alliberament". 

A partir d 'aquesta revisió i d 'aquest 
projecte, nosaltres franciscans, volem 
dirigir un missatge especial a tots els 
nostres germans negres: a aquells que, 
com nosaltres, creuen en el mateix Crist 
i formen part de la mateixa Església, i a 
tots els germans negres de la fraternitat 
humana. 

Volem en primer lloc confessar, en 
actitud de sinceritat evangèlica, el pecat 
històric dels nostres germans franciscans 
del passat , per la convivència amb el 
sistema inhumà d'esclavatge, així com la 
nostra culpa personal per omissió o 
connivència amb un pecat col·lectiu, que 
oprimeix i discrimina els negres. 

Però volem també, per amor a la 
veritat, reconèixer que hi ha agut sempre 
en la fraternitat franciscana, en el seu 
caminar històric fins al dia d'avui, veus 
profètiques que qüestionaren o 
protestaren contra l 'opressió inhumana 
causada al Poble Negre. 

La nostra reflexió sobre l 'opressió 

històrica als negres ens ha fet adquirir 
un coneixement més profund del dolorós 
"Via Crucis" d 'aquest poble en el passat 
esclavista, via crucis que continua en 
l'actualitat mitjançant formes més subtils 
de nova servitud i en formes variades de 
discriminació. 

Davant de tot això, volem adreçar 
aquest missatge de solidaritat amb la 
Causa alliberadora dels negres, i fer 
públic el nostre propòsit d'associar-nos a 
la lluita dels nostres germans negres 
contra tota forma d'opressió i 
discriminació, tant a la societat com a la 
mateixa Església. 

Ens proposem de fer tot el possible 
perquè la nostra societat brasilera 
prengui consciència de la situació 
opressora i discriminant en què viuen els 
negres. Farem ús de tots els mitjans 
possibles per a la concreció d'una nova 
societat, on tots els germans, segons el 
pla de Déu, tinguin veu i vot. 

Tot això ho férem inspirats en el 
nostre germà Francesc d'Assís, que ens 
ensenya la solidaritat i l 'amor a tots els 
homes, sobretot als que queden al marge 
del camí de la vida, veient en ells 
germans i fills del mateix Pare que està 
en el cel. Q-189^ 



La Causa Negra al Brasil 

Les entitats negres 
conscienciades brasileres 
sostenen que la població no 
blanca al Brasil arriba al 70% 
de la seva totalitat. Els cens 
oficial afirma que només arriva 
al 45%. Al 1992 el govern va 
divulgar la nova xifra de la 
població del país: 146 milions 
d'habitants. Pel govern, doncs, 
óó milions de brasilers serien 
no blancs. Les entitats negres 
conscientitzades calculen que 
són més aviat 102 milions. 

En qualsevol de les dues 
hipòtesis, és important destacar 
la distribució per edats de la 
població no blanca (negra + 
morena) brasilera. 

El 42% són menors de 14 
anys; el 21 % estan entre \5 i 24 
anys; el 23% estan entre els 25 
i 44 anys; el 7% estan entre 45 
i 54 anys: la resta, 7%, és 
major de 54 anys. Dit d'altra 
manera: el 42% és menor de 
14 anys; el 63% és menor de 
24, i el 86% és menor de 44 
anys. Una població sumament 
jove. 

I. Sobre la realitat negra 
La joventut negra 

Per bé que no hi ha dades 
oficials, es creu que la joventut 
negre desocupada supera el 
50%. Grasil té 23 milions 
d'adolescents en edat escolar 
sense lloc a l'escola. D'aquest 
total 20 milions són negres. 

•190- Aproximadament el 80% 

dels presidiaris brasilers són 
d'origen racial negre, i la gran 
majoria són joves. Un dit 
popular fa: " al Brasil la presó 
només és per al negre o 
pobre". 

Quasi el 90% dels "nens del 
carrer" són negres. Mentre hi 
hagi "gent gran abandonada" 
hihaurà "nens abandonats". 
Un pare de familia desocupat, 
o que guanyi un sou mensual 
de $70, no pot educar amb 
dignitat els seus fills. La major 
part de les víctimes dels trafi
cants de drogues són joves 
negres. La gran majoria de les 
persones que viuen a les 
faveles en situació de misèria 
són adolescents i joves negres. 

Vocació agrícola 
Semblantment als africans, 

el negre brasiler conserva la 
seva vocació natural a l'agri
cultura. Del total de la població 
brasilera que treballa al camp, 
el 56% son negres i morenos. 

Malgrat això, treballan en 
la seva gran majoria ocupats 
en les terres dels blancs gua
nyant un pèssim sou que no els 
permet en la promoció dels 
seus fills. Igual que els seus 
pares, els adolescents no tenen 
altra perspectiva que la de 
treballar també com assalari
ats. La reforma agrària que 
avui està en marxa al Brasil no 
inclou a la comunitat negra al 
nivell de les seves necessitats. 

Els beneficiats són 
majoritàriament els blancs 
pobres. 

Discriminació urbana 
Del total de la població 

activa, el 26% guanya fins $76 
mensuals, el 23% guabya fins 
$380, el 2% guanya fins a 
$760, i el 1 % guanya més de 
$760. La gran majoria, el 48% 
no té ingressos. Viu de petits 
serveis, subdesocupació o de 
l'almoina. 

Segons una investigació 
realitzada per la universitat de 
Campinas el 1987, a la ciutat 
de Sao Paulo, malgrat que els 
treballadors negres guanyen 
com a promig el 58% del salari 
dels blancs, treballen una 
mitjana de 44 hores setmanals, 
mentres la mitjana setmanal 
dels blancs és de 43 hores. 
També a Sao Paulo la remune
ració mitjana per hora dels 
negres i morenos és $ 0'25 
mentre que la dels blancs és de 
$0'48. 

Segons l'Institut Brasiler 
d'Anàlisis Socials i Econòmics, 
el 84% dels negres i el 87% 
dels morenos residents al 
municipi més populós de Brasil 
(Nova Iguaçu) no tenen cartera 
de treball i estan privats dels 
beneficis de la previsió social, 
tant ells com la seva família. 

Educació 
Entre els brasilers que tenen 



més de 9 anys d'estudis, només 
el 2 1 % són negres. I el 50% de 
la població negra és analfabe
ta. 

Els llibres didàctics vénen a 
ser una font reproductora de 
racisme. Gairebé sempre, quan 
es vol destacar una actitud 
positiva es posa com a figura 
un nen blanc, i quan es vol 
condemnar una actitud negati
va, es posa un nen o una nena 
negres. 

I I . Les forces c o n t r à r i e s 

1. La ideologia de l'emblan-
quiment, durant més de 500 
anys, va inculcar en el poble 
negre la idea d'inferioritat de 
la seva raça. Encara avui d ia , 
de cada 100 persones d'origen 
racial negre, 7 0 no accepten la 
pròpia raça i viuen un conflicte 
interior, tot assimilant valors i 
models blancs. 

2. "El negre no vota pel 
negre". A causa d'aquella 
ideologia, en moltes regions on 
el 90 % de la població és 
negra, guanyen les eleccions 
gent de raça blanca. 

3. La televisió i els altres 
mitjans de comunicació no 
acostumen a donar 
protagonisme a les novel·les i a 
la programació a gent de raça 
negra. Els programes infantils 
ignoren que el país és 
majortàriament negre i en 
canvi adopten quasi sempre el 
patró cultural blanc. 

4 . Les lleis oficials del 
govern pràcticament han deixat 

la població negra ll igada i 
impossibilitada per participar 
dins la societat en condicions 
d'igualtat. Per exemples posem 
la Constitució Federal de 1824 
que prohibia als negres anar a 
l'escola, o la Llei de la "ferra de 
1850 que no els permetia 
l'accés a la possessió de la 
terra i, en canvi, la distribuïa 
gratuïtament als immigrants 
europeus. 

5. Hi ha reglaments interns 
de les forces armades i de la 
policia militar que dificulten 
l'accés dels negres a les 
graduacions altes. 

6. També hi ha reglaments 
interns de congregacions i 
ordes religiosos i d'algunes 
diòcesis que dificulten l'ingrés 
dels negres. Si no haguessin 
existit aquests reglaments, a 
hores d'ara hi hauria al Brasil 
uns 8.000 sacerdots negres, 
quan de fet només n'hi ha uns 
300. 

7. La mitjana salarial dels 
negres amb estudis superiors és 
un 30 % més baixa que la 
mitjana salarial dels blancs 
amb els mateixos estudis. 

8. En la violenta crisi 
econòmica actual, els primers 
que han perdut el lloc de 
treball la gran majoria han 
estat negres. 

Conclusió 
Davant d'aquest panorama, 

les organitzacions negres civils 
o religioses del Brasil se senten 
faltades de força, i tot el que 
fan sembla una gota d'aigua 
enmig del mar. 

La societat blanca 
nordamericana, en reconèixer 
públicament el seu racisme, va 
procurar que la comunitat 
negra creés les pròpies institu
cions que en promoguessin el 
creixement. En són un exemple 
les esglésies negres 
nordamericanes, que han 
tingut un paper decisiu en la 
conscienciació de la comunitat 
negra. Al Brasil, la societat 
blanca va fer el que va poder 
per fer veure que no hi ha 
discriminació racial al país. 
Aquesta hipocresia va debil itar 
la consciència de la comunitat 
negra fins a tal punt que hi ha 
molts negres que diuen que al 
Brasil hi ha una igualtat total, i 
s'han girat d'esquena a les 
organitzacions que volen 
conscienciar els negres. 

La comunitat negra brasile
ra necessita retrobar la seva 
pròpia consciència ètnica, ja 
massa temps esclavitzada. Li 
cal alliberar-se de la ideologia 
que la va emblanquir Li cal 
retrobar i refer la pròpia 
identitat i des d'aquesta 
plataforma lluitar per la justícia 
social i per la igualtat, i partici
par en la gestió de la societat 
bo i aportant-li la seva riquesa 
cultutal. 

D'aquesta manera podrà 
contribuir en la construcció de 
la Nova Societat proposada 
per Jesús. 
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Set actes oficials 
que van decretar la marginació del Poble Negre al Brasil 

David Raimundo Santos 
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Els set actes sobre el 
quals es reflexiona a con
tinuació inten-ten provar-
nos que els opressors del 
poble negre van organit
zar les lleis i la societat bra
silera decretant la seva 
marginació i la dels seus 
descendents. Mai hi ha 
hagut un rebuig així vers 
altres pobles com els ja
ponesos o els immigrants 
europeus. 

lr La Butlla Papaldel 
16 de juliol de 1492 

En aquesta Butlla 
(Dum Diversos) al Rei de 
portugal Alfons V el papa 
Nicolàs li digué: Nos li con
cedim, pel present docu
ment, amb la nostra Au
toritat Apostòlica, ple i lliu
re permís d'envair, buscar, 
capturar i subjugar-els 
seraïns i pagans i qualse
vol altre incrèduls i ene
mics de Crist, on vulgui 
que estiguin, així com els 
seus regnes, ducats, com
tats, principats i altres pro
pietats... I reduir les seves 
persones a perpètua es
clavitud i apropiar-se i 
passar el seu ús i gaudi, i 
els dels seus successors als 
reis de Portugal a perpe
tuïtat els dits regnes, du
cats, comtats, principats i 
altres propietats, possessi
ons i béns semblants. El 8 
de gener de 1454 aques
tes facultats foren exteses 
a Espanya. 

Fonementats en 
aquest document, els rei 
de portugal i Espanya 
promogueren una devas
tació en el continent afri
cà, matants i esclavitzant 
milions d'habitants. Àfrica 
era l'únic continent del 
món que dominava la 
tecnologia del ferro. Amb 
aquesta invasió i mortal
dat promoguda pels po
bles blancs i la subse
güent explotació per part 
dels colonitzadors, el 
contient africà va quedar 
amb les mans i els peus lli
gats, i així roman encara 
avui. 

El papa Lleó XIII, a la 
seva encícl ica "in Plu-
rimis" adreçada als bisbes 
brasilers el 5 de maig de 
1888, ens transmet la inhu-
manitat, la crueldat i la 
mesura de la mortaldat 
promoguda pels explota
dors: Del testimoni 
d'aquests últims resulta 
que el nombre dels afri
cans venuts cada any, 
com a remats de bestiar, 
no baixa de quatre-cents 
mil dels quals, prop de la 
meitat, després de ser 
copejats al llarg d'un as
pre camí, sucumbeixen, 
de forma que els viatgers 
que recorren aquelles re
gions poden reconèixer el 
camí que ve marcat per 
les restes de l'ossam". 

Aquest relat de la 
mortaldat (prop deia mei
tat, després de ser colpe

jats al llarg d'un aspre 
camí, sucumbeixen mise
rablement) que ens és 
transmès en aquest docu
ment papal ha de clamar 
honradament en la nostra 
consciència històrica de 
defensors de la justícia del 
Regne de Déu. Tot cristià 
que tingui sentit de justícia 
ha de rellegir aquests 500 
anys de colonització, a 
partir de les víctimes 
d'aquesta catàstrofe co
lonitzadora. 

2n Llei complomentària 
a la Constitució de 
1824. 

"Per la llegislació de 
l'imperi els negres, no po
dien assitir a l'escola, ja 
que eren considerats ma
lalts contagiosos". 

Els poderosos de Bra
sil sabien que l'accés al 
saber sempre fou un mit
jà d'ascens social, econò
mic o polític d'un poble. 
Amb aquest decret els 
racistes del Brasil tanca
ren a la pobliació negra 
als soterranis de la socie
tat. Jurídicament aquest 
decret va estar en vigor 
fins 1889, amb la procla
mació de la República. 
En la pràctica, la intenció 
del decret està givent fins 
avui mateix. Per exemple: 
per què les escoles de la 
perifèria no tenen, par 
part del govern, el mateix 
tractament que les esco

les de les ciutats? Com tin
drà motivació per estudi
ar un negre de favela en 
una escola de pèssima 
qualitat? 

3r Llei de Terres de 1850, 
núm. 601 

Quasi tot el litoral bra
siler estava pobla t de 
quilombos. 

Estaven formats per 
negres que de diferents 
formes, aconseguien la lli
bertat . Acep taven 
blancs, pobres i indis que 
es volguessin sumar a 
auqell projecte. Allí vivien 
una alternativa d'organit
zació social tenint-ho tot 
en comú. Els excedents 
de producció eren venuts 
als blancs de les viles. El 
sistema adonant-se del 
creixement de poder 
econòmic dels negres i 
que els blancs de l'interi
or estaven perdent una 
valuosa mà d'obra per la 
seva producció, decre
ten la LLei de Terra. A par
tir d'aquesta nova lleiles 
terres només podrien ser 
obtingudes per compra. 
Així amb la dificultat d ' ob
tenció de tmes que seri
en venudes a un preu 
molt alt, el treballador lliu
re hauria de romanre a les 
hisendes substituin els es
claus. 

Amb això l'exercit 
brasiler passa a tenir com 
a feina el destruir les bar-



raques i les plantacions i 
retornar els negres a les 
hisendes dels blancs. 
L'exèrcit va exercir aques
ta tasca fins el 27 d'octu
bre de 1.887, quan un 
sector solidari amb el po
ble negre provocà una 
crisi interna a l'exercit i 
comunica a l'imperi que 
ja no admet rà que 
aquesta organització ar
mada sigui usada per per
seguir als negres que van 
vessar la seva sang defen
sant el Brasil en la guerra 
del Paraguai. 

La llei de terres no va 
ser usada cont ra els 
immigrans europeus, se
gons la col·lecció blioteca 
de l'Exèrcit", una conside
rable porció d'immigrants 
reberen graui tament 
parcel • les de terra, llavors 
i diners. Això va provar 
que la llei de terres tenia 
un objectiu definit: privar 
al poble negre la possibi
litat de creixement eco
nòmic per mitjà del treball 
a les terres pròpies i em
blanquir el país amb l'en
t rada massiva d'euro
peus. 

4t La guerra de 
Paraguai (1864-1870) 

Va ser un dels instru
ments usats pelpoder per 
reduir la població negre 
del Brasil. Es proclmà que 
els negres que anessin a 
lluitar ala guerra, al retor
nar reberien la llibertat i els 
que ja eren lliures reberien 
terres. A part d'això, arri
bava la convocatòria per 
al fill del terretinent, 
aquest l 'amagava, i en 
lloc del fill hi enviava a 5 
o 10 esclaus. 

Abans de la guerra 
del Paraguai la població 
negre del Brasil era de 
2.500.000 (45% del total 
de la població brasilera). 
Després de la guerra la 
població negre del Brasil 
es reduí a 1.500.000 perso
nes (15% de la població 
brasilera). 

Durant la guerra 
l'exèrcit brasiler va co l -
locar el nostre poble ne
gre al front del combat i 
va ser gran el nombre de 
morts. Els pocs negres que 
sobrevisqueren eren els 
que sabien fer anar les 
armes de l'exèrcit Caxias 
escriu a I' Emperador mos
trant la seva por sobre 
aquest fet: " a l'ombra 
d'aquesta guerra, res ens 
pot lliurar de que aquella 
immensa esclavitud del 
Brasil entoni el crist de la 
seva divinament i huma
nament llegítima llibertat 
i es desencadeni una 
guerra interna com a 
Haití, de negres contra 
clancs que sempre ha 
amenaçat a Brasil i desa
paregui d 'el la 
l'escassíssima i diminuta 
part blanca d'avui. 

5è Llei del ventre lliure 
(1871) 

Aquesta llei es ense
nyada fins avui a les 
escolescom una llei bona: 
"tots els nens que naixes-
sin a partir d 'aquel la 
data, naixerien lliures". A 
la pràctica, aquesta llei 
separava els nens dels 
seus pares, destruint així la 
família negra. El govern 
va obrir una casa per 
acollir aquestes criatures. 
De cada 100 criatures 

que hi entraven 80 mori
en abans de completar 
un any d'edat. L'objectiu 
d'aquesta llei fou el de 
treure als amos de les fin
ques l'obligació de criar 
els nostres fills negres, ja 
que, amb 12 anys d'edat 
els nens sortien cap als 
quilombos a la recerca 
de la llibertat negada a 
les instal·lacions de les fin
ques. Amb aquesta llei 
sorgiren els primers me
nors abandonats de Bra
sil. A quasi totes les Esglé
sies de Brasil els pares van 
tocar les campanes 
aplaudint la promulgació 
d'aquesta llei. 

6è Llei del sexagenari 
(1885) 

També aquesta llei es 
ensenyada a les escoles 
com si for un premi del 
"bon cor" del senyor vers 
l'esclau que havia treba
llat molt. En realitat fou la 
forma més eficient que 
trovaren els opressors per 
despatxar els avis malalts 
i impossibilitats per conti
nuar produint riquesa pels 
seus amos. Així van apa
rèixer als carrers del Brasil 
els primers captaires. 

7è Decret 528, de les 
migracions europees 
(1890) 

Amb la pujada al po
der del partit republicà, la 
industrialització del país 
va passar a ser un punt 
clau. La indústria necesita 
fundamentalment dues 
coses: primeres matèries i 
mà d'obra. Al Brasil la pri
mera matèria no era pro
blema. La mà d'obra, a 

cop d'ull, tampoc seria 
problema, ja que hi havia 
el poble negre. Però la 
mà d'obra passa a ser 
problema quan el govern 
descobrí que si el negre 
ocupava els llocs de tre
ball a les indústries, sorgi
ria una classe mitja pode
rosa i posaria en perill el 
procés d'emblanquiment 
del país. La solució que es 
va trobar fou el decret 
dels 28 de juny de 1890 de 
reobertura del país a les 
migracions europees la 
especificació de que ne
gres i asiàtics només po
dien entrar al país amb 
autorització del Congrés. 

Aquesta nova remesa 
d'europeus ocupà els 
llocs de treball a les nai-
xents indústries de Sao 
Paulo. Aisí, una vegada 
més, els europeus pobres 
van ser fets servir per mar
ginar el nostre poble ne
gre. 

Aquests 7 actes ofici
als són tot just una petita 
mostra dels més de 500 
anys d'opressió i mortal
dat a què el poble negre 
fou sotmès a les terres bra
sileres. Ens podríem pre
guntar: 

-Quina fou l'acció crí
tica de l'Església en front 
de cada un d'aquests 
actes? 

- Com tractà l'Església 
als pocs sacerdots i lacis 
que van pendre una pos
tura crít ica davant 
d'aquelles injustícies? 

- Què puc fer jo, jun
tament amb la meva co
munitat, per ajudar a la 
recuperació de Is consci
ència històrica i dels drets 
del poble negre? rn 



LIBERALISME I EXCLUSIÓ SOCIAL A L'AMÈRICA LLATINA 

7. La pobresa, problema de seguretat. 
El 1993, Frederic Mayor Zaragoza, 

director general de la UNESCO, 
mantingué en un foro fet a Wasington 
que la probresa és "...un problema de 
seguretat a escala internacional". No 
es tracta d'una veu aïllada. En aquesta 
mateixa reunió, Enrique Iglesias, 
president del Banc Interamericà de 
Desenvolupament, alertà sobre el risc 
d'«explosions socials» a Amèrica 
Llatina; el seu assesor Louis Emmerij 
diagnosticà l'existència d'una «bomba 
de temps social» en el subcontinent i 
Joào Baena Soares, Secretari General 
de l'Organització d'Estats Americans, 
advertí que «...si no hi ha una acció 
immediata i concertada, el desborda
ment de les demandes sense resposta 
acabaran amb les possibilitats de 
solució». Aquestes preocupacions dels 
organismes internacionals (i regionals) 
no ens són novedoses, encara que sí 
que són cada dia més compartides i 
ressaltades. En efecte, a finals dels 80 
el Nord avançat va prendre nota de la 
pobresa com un desafiament a escala 
planetària. A resultes d'això, el Banc 
Mundial presentà el 1990 el seu 
Informe sobre el Desenvolupament 
Mundial: la pobresa, en el que sosté 
que «cap tasca no hauria de tenir més 
prioritat pels polítics del món que la 
reducció de la pobresa global», i 
extableix que aquest objectiu passi a 
definir en endavant la «missió bàsica» 
del BM. 

Aquests afanys es deriven d'una 
evidència contundent: l'expansió i la 
intensificació accelerada i massiva de 
la pobresa en una bona part del Sud 
des dels 80 fins a l'actualitat, en el 
context d'una inequitat Nord-Sud 
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pobresC.) tendeixin a quedar-se per 
fora del mercat, sigui en cada nació o 
a nivell internacional» (segons diu 
l'Informe 1992 sobre el Desenvolupa
ment Humà, del Programa de les 
Nacions Unides per al Desenvolupa
ment, PNUD). El 1993, el BM estimà 
que mil cent milions de persones 
vivien en la pobresa en el «món en 
desenvelopament» el 1990, si bé 
aquest càlcul suposa una flagrant i 
greu subestimació, ja que es té per 
pobres els que reben 1 $ al dia! 

I la pobresa és vista com un risc a 
la seguretat en quant pot configurar 
una severa font d'inestabilitat i foradar 
la legitimitat i viabilitat política 
(sobretot en règims democràtics) del 
model econòmic dominant. A més, és 
vista com un risc per al Nord, perquè, 
com sosté clarament aquell Informe 
1990 del BM, «en el temps que tardem 
a llegir aquest paràgraf, uns cent nens 
hauran nascut -sis en els països 
industrials i 94 en països en desenvolu
pament-. Aquest és el repte global. 
Més enllà de l'evolució de les 
economies desenvolupades, la 
prosperitat i la seguretat mundial a 
llarg termini -per la força dels 
nombres- depèn del desenvolupament 
(la reducció de la pobresa)». 

Si els anys 80 significaren una 
aguda explosió de la pobresa i les 
desigualtats, també varen ser els anys 
en que el capitalisme central impulsà 
l'implementacio progressiva d'un 
model d'economia capitalista de lliure 
mercat a escala planetària. Així doncs, 
neoliberalisme i exclusió social van de 
la mà. Es a dir, la política econòmica 
impulsada pel Nord és la que ens va 
portar a la exclusió social que ara 
apareix. 

Ana Maria Ezcurra 
Institut d'Estudis i Acció Social (IDEAS) 

Buenos Aires. Argentina 

2. Els ajustaments estructurals a 
l'Amèrica Llatina. 

El 1990, el Projecte Regional per la 
Superació de la Pobresa (del PNUD) 
calculà que en el subcontinent hi havia 
un 61'5% de pobres. Per la seva banda 
el Banc Mundial reconegué que en els 
anys 80 Amèrica Llatina (i el Carib) 
resultaren les regions més afectades del 
món (junt amb l'Àfrica subsahariana) 
en termes d'augment de l'incidència i 
intensitat de la pobresa. La CEPAL 
(Comissió Econòmica per Amèrica 
Llatina i el Carib, ONU) mantingué 
que els anys 80 foren la «dècada 
perduda» per l'àrea. En realitat es 
tracta de la dècada de l'ajustament. I 
els anomenats ajustaments estructurals 
foren (i són) la política econòmica que 
vehicula i plasma en la pràctica el 
paradigma neoliberal. Què vol dir 
«ajustament estructural» o «neolibera
lisme» amb els fets? Quina és la seva 
proposta més medul·lar i permanent? 
Es tracta d'una estratègia que apunta a 
l'aconseguiment de mercats oberts 
(com la millor manera d'organitzar 
eficientment la producció i la distribu
ció de béns i serveis) i el disseny 
d'economies orientades vers l'exterior 
(a l'exportació al mercat mundial) al 
que cal afegir el fer ressaltar l'incre
ment de la productivitat (com a motor 
del creixement), i que implica una 
objecció medul·lar al paper de l'Estat 
com a regulador de la economia. Per 
aixa, els ajustament no es limiten a la 
recerca de l'estabilitat 
macroeconòmica (per exemple, 
reducció de la inflació, control del 
deute fiscal), sinó que a més suposen 
reformes «estructurals». 

Aquest paradigma ha tingut (i té) 
un notable impacte a nivell mundial i 



per això, constitueix un del llegats més 
vigorosos i perdurables de la «revolu
ció conservadora» que despuntà en els 
anys 80 en el Nord avançat i, en 
particular, als EUA. En bona part, tal 
èxit deriva de la pressió de les 
principals institucions financeres 
internacionals. Això és del tot evident 
a Amèrica Llatina. Els «ajustaments 
estructurals» foren imposats als països 
deutors pel Fons Monetari Internacio
nal (FMI), recolzat pel BM, com a camí 
per encarar la crisi del deute extern. 
Amb altres paraules, el deute extern es 
convertí en un poderós instrument de 
intromissió del capital central que 
aprofundí i alterà les relacions de 
dependència de la regió -ja que els 
Estats llatinoamericans transferiren 
bona part del seu poder de decisió a 
aquests organismes finacers. Així, els 
«ajustaments estructurals» són 
ajustaments acreedors, «economies del 
deute». Per això perduraran com una 
estratègia crucial del Nord avançat. A 
això s'hi afageixen clars interessos 
comercials, particularment evidents als 
EUA. En efecte, la primera prioritat de 
l'administració Clinton és contribuir a 
la reconstrucció del poder econòmic 
nacional. D'aquí que el comerç sigui 
el centre de l'estratègia externa i és 
considerat un element decisiu de la 
seguretat nord-americana. Això és 
perquè el creixement econòmic i la 
creació de llocs de treball als EUA són 
cada cop més dependents de les 
exportacions. Per això una altra gran 
prioritat és expandir i tonificar 
l'economia de mercat a nivell planetari 
i propiciar un ordre internacional obert 
en matèira de comerç (i inversions). 
Aquesta jerarquia dels assumptes 
econòmics i comercials també s'aplica 
a Amèrica Llatina -el que va portar a 
que la administració Demòcrata 
ratifiqués expressament el seu suport a 
la «reforma econòmica» a la regió. Dit 
d'una altra manera, els interessos 
comercials dels EUA són un altre factor 
de la continuïtat dels «ajustaments 
econòmics» en el subcontinent. 
Resumint, el neoliberalisme no sols 
intensifica l'exclusió social; a més 
suposa un aprofundiment de la 
dependència política llatinoamericana 

(en el prendre decisions) i va lligat a 
clars interessos del Nord avançat 
(acreedors i comercials). 

3. El neoliberalisme es renova. 
Malgrat tot, davant l'expansió de la 

pobresa el capitalisme central 
respongué amb una adaptació del 
paradigma neoliberal. És a dir, elaborà 
una estratègia «aggiornada», dissenya
da bàsicament pel BM (recolzada pel 
FMI i el BID) i presentada públicament 
en el seu Informe sobre el Desenvolu
pament Mundial 1990, ja citat. Es 
proposa una estratègia de «dues vies». 

La primera via consisteix en 
l'estímul de polítiques orientades al 
creixement econòmic (sense el qual no 
hi hauria reducció de la pobresa). I per 
això el BM s'obstina en prescriure les 
«reformes» orientades al mercat i als 
«ajustaments estructurals» propis. 
Accepta que els ajustaments provo
quen efectes adversos en els pobres, 
però es tracta d'un impacte a curt 
termini, és a dir, a llarg termini «la 
reestructuració econòmica associada 
amb l'ajustament» seria «perfectament 
consistent» amb l'objectiu de fer 
disminuir la pobresa. Així, aquí, més 
que «aggiornamento» hi ha una franca 
pertinàcia que ratifica les línies 
bàsiques del paradigma econòmic (si 
bé es recomana un model de creixe
ment que augmenti les possibilitats de 
llocs de treball). 

Amb tot, a la vegada es fa servir un 
argument relativament novedós: així, 
s'afirma que el tal creixement és 
necessari però insuficient. Una 
reducció a llarg termini de la pobresa 
exigiria mesures addicionals; particu
larment, unes més grans i més eficients 
despeses públiques (entès com una 
inversió) en serveis socials bàsics: 
educació primària, atenció bàsica a la 
salut, nutrició, planificació familiar 
(que apuntaria a treure les causes de la 
pobresa). Aaixò, s'hi afegirien 
programes de caràcter compensatori 
(una «ajuda temporal») que apuntaria 
als símptomes de la pobresa), dirigits a 
pal·liar alguns efectes dels «ajusta
ments» en els sectors més vulnerables, 
així com a atenuar la indigència. Es 
tracta de «transferències i xarxes de 

seguretat», focalitzadesen aquests 
grups més dèbils (per evitar desvia
ments als «no pobres»); per exemple, 
programes de llocs de treball públic 
temporal o d'ajuda nutricional o 
materno-infantil. Per tant, s'accepta 
una major intervenció governamental 
(sempre i quan no impliqui cap perill a 
l'estabilitat macroeconòmica). 

Per això, es constata, al mateix 
temps, una certa renovació a nivell de 
discurs: ara se subratlla que no hi ha 
una dicotomia entre Estat i mercat, 
entre creixement i equitat, entre 
intervenció i laissez faire (arguments 
que també es troben en l'administració 
Clinton). Amb tot, aquest intent 
d'assenyalar estratègies i visions 
generals renovades no impedeix que el 
BM (i altres organismes internacionals) 
reconeguin que hi ha objectius polítics 
per entremig. S'accepta que aquestes 
«polítiques socials» «poden ajudar a 
mantenir el suport púlic als ajusta
ments» (Informe sobre el Desenvolupa
ment Mundial 1991, del BM); i en 
paraules de Michael Camdessus, 
Director General del FMI, una millora 
en l'«equitat» «farà que l'ajustament 
compti amb una més gran acceptació 
social i política, fet que el farà més 
viable i sòlid». En definitiva, emeigeix 
l'asumpte crucial: preservar la legimitat 
i la viabilitat política del paradigma 
neoliberal, mentre es manté la seva 
continuïtat bàsica -amb certes 
adaptacions del paper de l'Estat, 
sobretot en l'àmbit social-. Amb tot, 
l'èxit potencial d'aquest esforç queda 
en entredit. Així semblen insinuar-ho 
alguns esdeveniments i tendències 
recents constatables a l'Amèrica 
Llatina: des de l'esclat de Santiago del 
Estero (Argentina) i l'aixecament 
zapatista a Chiapas (amb el seu fort 
impacte en tota la societat mexicana) , 
al notable creixement del Partit del 
Treball al Brasil, entre altres. Sens 
dubte, fenòmens heterogenis, però 
tenen quelcom en comú: una demanda 
de justícia que, com a tal, suposa una 
objecció central a l'exclusió social 
amb el neolibralisme (fins i tot en la 
seva versió renovada). 
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Als co-presidents dé Banc Mundial, 
Mazide N'Dieye i James Adams: 

Senyors, 
En vigílies del 50è aniversari del 

naixement de l'Organització de 
Nacions Unides i de les institucions 
creades per l'acord dee Bretton 
Woods, desitjo presentar la meva 
renúncia al Grup de Treball 
d'Organismes No Governamentals 
del Banc Mundial i del seu Comitè 
d'Iniciatives. Prenc aquesta decisió 
per honestedat intel·lectual i per 
l'honestedat que dec a molts amics 
amb qui treballo en el Tercer Món. 

Després d'haver tingut 
l'oportunitat, durant els últims tres 
anys, d'observar la conducta del 
Banc MUndial, m'uneixo a alguns 
dels meus col.legues dels ONGs, 
que creuen que l'única via cap a la 
justícia i a la coexistència entre els 
pobles del planeta és la dissidència. 

Vaig tenir l'esperança que 
col.laborant tan estretament amb el 
Grup de Treball dels ONGs en el 
Banc Mundial, faríem passos cap a 
la direcció de desenvolupar una 
responsabilitat conjunta per al destí 
dels pobles menys afortunats de la 
terra. Però no ha estat així. La 
pobresa s'incrementa, la fam mata -
segurament més que no pas les 
guerres- i el nombre dels que 
necessiten atenció mèdica, dels 
joves analfabets i dels sense llar 
augmenta cada dia, arribant a unes 
xifres sense precedents. Els remeis 
que recepta el Banc Mundial per al 
desenvolupament són medecines 
enverinades que aguditzen els 
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En la meva ànima i en la meva 
consciència sento l'obligació de dir: 
prou! Vostès s'han apropiat dels 
discursos dels ONGs sobre el 
desenvolupament, sobre 
l'ecodesenvolupament, sobre la 
pobresa i sobre la participació 
popular. Alhora, promouen un a 
política d'ajustament estructural que 
accelera el "dumping social" als 
països del sud, deixant-los 
completament sols i indefensos a 
l'arbitri del mercat mundial. 

Les empreses transnacionals 
arriben al Sud perquè vostès i els 
seus col.leguess del Fons Monetari 
Internacional han creat les 
condicions per produir amb el 
menor cost social. La intervenció 
conjunta del Banc Mundial i del FMI 
significa una creixent pressió sobre 
les economies perquè siguin cada 
cop més competitives i compleixin 
cada vegada millor. 

Aquest objectiu només 
s'aconsegueix amb la incessant 
pressió que vostès exerceixen sobre 
els governs perquè economitzin i 
redueixin els beneficis socials, 
considerats com a molt costosos. 
Des del seu punt de vista, els únics 
governs bons són els que accepten 
prostituir les seves economies als 
interessos de les multinacionals i 
dels totpoderosos grups financers 
internacionals. 

El Banc Mundial és una institució 
internacional responsable del 
desenvolupament de tot el món. Es 
també una institució cada cop més 
arrogant. Té el poder, mai vist en la 
història, d'intervenir en els 
assumptes internacionals i en els 

assumptes interns de les nacions. 
Fixa les condicions del 
desenvolupament, però no es 
responsabilitza de les seves 
conseqüències. El Banc Mundial ha 
après a elaborar excel·lents anàlisis 
i és capaç de de parlar de temes 
transcendents: la participació 
popular- sobretot la de la dona-, la 
lluita dels pobles contra la pobresa, 
i la necessitat de protegir el medi 
ambient. I fins i tot va més lluny: 
defensa els drets humans i els de les 
minories i pressiona els governs 
perquè els respectin.Es capaç també 
de fer més atractius aquests ideals, 
tot assenyalant com és d'important 
per al desenvolupament que 
qualsevol nació també els compleixi. 

Davant de tot això, ens formulem 
una sola pregunta: per què uns 
discursos tan bonics van 
acompanyats d'una pràctica tan 
escandalosa? Perquè en la pràctica, 
el Banc Mundial condiciona el seu 
recolzament a l'aplicació de les 
polítiques socialment criminals 
d'ajustament estructural. 

El Banc Mundial està molt ben 
informat sobre la pobresa i sobre 
l'empobriment i exclusió de molts 
sectors de població en el nostre 
planeta. Llavors, es tracta de cinisme 
pur, de mentides pottiques.Crec que hi 
ha un profund malentès, sobretot 
entre nosaltres mateixos, perquè, al 
marge dels seus discursos, el Banc 
Mundial no és res més que un 
instrument al servei d'un model ortodox 
de creixement basat en la competència 
i no pas en la cooperació. 

Es un deure del Banc Mundial 
assegurar que tots-petits i grans-



puguin participar en el mercat 
mundial. Molt rarament -però segur 
que actualment no- creixement 
econòmic és sinònim de 
desenvolupament. 

A finals d'aquest segle, el 
creixement i la competència només 
han significat uns mitjans per 
l'accelerat i desproporcionat 
enriquiment d'una minoria, i no ha 
tingut cap efecte en el 
desenvolupament ni en la 
cooperació ni en la redistribució de 
les riqueses. Al contrari, les 
desigualtats són cada cop més 
profundes. I la fam mata diàriament 
milers de persones, i aquest fet no 
provoca cap tipus de rebel.lió ni 
d'indignació. Mentre el Banc 
Mundial mantingui la seva insensi
ble política d'ajustament estructural, 
tenim el deure de mobilitzar-nos i de 
mobilitzar amb nosaltres el major 
nombre possible de víctimes 
d'aquest ajustament i lluitar tots 
plegats contra aquest tipus 
d'intervenció. 

Després d'haver participat 
durant tres anys i mig en un diàleg 
amb el Banc Mundial, com a 
membre del seu Grup de Treball, 
presento la meva renúncia perquè 
tinc molt clar que ja no hi ha cap 
possibilitat d'humanitzar el Banc 
Mundial. 

Àfrica es mor i el Banc Mundial 
s'enriqueix. Àsia i Europa Oriental 
veuen com les seves riqueses són 
saquejades i el Banc Mundial 
recolza les iniciatives del Fons 
Monetari i del GATT, que autoritzen 
aquest saqueig de riqueses materials 
i intel·lectuals. 

Amèrica Llatina -igual com els 
altres dos continents- contempla amb 
horror com els seus infants sçon 
utilitzats com a força de treball o, 
encara més terrible, com a donants 
forçats d'òrgans per al pròsper 

mercat de trasplantaments 
d'Amèrica del Nord. 

En els seus discursos, el Banc 
Mundial parla dels inevitables 
sacrificis que exigeix l'estabilització 
estructural per tal que les nacions 
s'insereixin en el mercat mundial 
globalitzat, com si es tractés d'un 
desert molt difícil de travessar per 
arribar a la Terra Promesa del 
desenvolupament. 

Rebutjo ser còmplice d'aquesta 
inexorable fatalitat predicada pel 
Banc Mundial.I prefereixo participar 
en la tasca de reforçar les 
organitzacions dels pagesos sense 
terra, dels infants del carrer, de les 
dones que a les ciutats asiàtiques 
no volen vendre el seu cos, dels 
treballadors i sindicats que lluiten 
contra el saqueig dels seus recursos 
i contra el desmantellament de la 
seva capacitat productiva. 

Després d'una llarga 
experiència, sé que hi ha molts 
amics en els ONGs que pensen que 
un diàleg amb el Banc Mundial és 
útil per poder anar canviant les 
seves conductes institucionals i 
orientar-les cap a una millor 
comprensió de les demandes de 
col·laboració i desenvolupament. 
Respecto aquest punt de vista i 
respecto l'actitud de qui en el Banc 
Mundial esperen que un diàleg amb 
els ONGs aportarà canvis en les 
anàlisis, però prefereixo abandonar 
el meu Grup de Treball abans 
d'haver complert el termini fixat, 
perquè no vull continuar sent 
còmplice. 

En aquest final d'any, els meus 
desitjós envers el Banc són molt 
simples: ja n'hi ha hagut prou amb 
50 anys. Vostès són un dels princi
pals enemics dels pobres i dels drets 
que ells defensen en el marc de les 
Nacions Unides. 

Vostès són actualment la 

maquinària més extraordinària i 
sofisticada de relacions públiques 
que hi ha al món, per imposar a 
tothom un angoixant sentiment de 
fatalitat, que fa que es resignin a 
acceptar que el desenvolupament 
està reservat a uns quants. I a tots 
els altres, als qui no són considerats 
ni suficientment competitius ni 
domesticables, només els espera 
una pobresa inevitable. 

El rellançament d'una economia 
de desenvolupament, que promogui 
la justícia social a través de l'accés 
del major nombre de persones a un 
salari just, ens obliga a buscar amb 
urgència una altra institució. Una 
institució que reemplaci el Banc 
Mundial ha de permetre als éssers 
humans participar i beneficiar-se 
d'accions que els retornin la seva 
dignitat, que els permetin alimentar-
se i que e/s garanteixin el dret a la 
diversitat en un marc de 
desenvolupament compartit. 

Al renunciar al Grup de Treball, 
saludo els col·legues a qui encara 
respecto i expresso el meu 
agraïment als nombrosos empleats 
d'aquesta institució. 

Només amb una reorganització 
i una nova lluita per la transformació 
de les Nacions Unides i de les 
institucions nascudes de l'acord de 
Bretton Woods serem capaços de 
crear noves condicions per 
reprendre la guerra contra la fam i 
a favor de la solidaritat del 
desenvolupament compartit entre 
tots els éssers humans. 

Sincerament, 
Pierre Galaud 

Secretari General de OXFAM 
Bèlgica 

MAI MÉS! 



Raquel Bergeref . Revista Nuevamérica, Buenos Aires. 

Entre 1984 i 1990, quan els països que avui formen 
part del Mercosur s'havien proposat amb entusiasme recu
perar la democràcia, es van veure commoguts per l'apari-
cio, primer a Argentina (1984), després a Brasil (1985), 
Uruguai (1989) i Paraguai (1990) de sengles llibres que -
des de diferents enfocaments d'estudis i investigacions- pre
sentaven a la societat una enorme quantitat de documents i 
testimonis del que, especialment en la dècada del 70, va 
constituir la violació dels drets humans d'una forma "orgà
nica i estatal per la repressió de les Forces Armades". Aquest 
caràcter orgànic i totalitari oferia als torturadors un suport 
publicitari pel qual encara avui dia molts continuen pensant 
que "qui sap què haurien fet " els que van desaparèixer, als 
quals es presenta com a víctimes. 

Més enllà de l'opinió general que la violència engendra 
més violència, aquests llibres ens mostren amb tota mena de 
documents que darrera de la doctrina de la "seguretat naci
onal" hi ha una concepció ideològica que constitueix una 
involució, ja que ignora la Declaració Universal dels Drets 
Humans de 1 9 4 8 , que semblava una consecució 
consensuada per tota la humanitat. Per això, el títol "Mai 
més" és una consigna que es vol fer arribar a tota la societat 
civil perquè assumeixi totalment la seva responsabilitat de 
participació activa en tots els camps i perquè, davant dels 
fets, es tingui en compte el que recordaven els bisbes llatino
americans en la Conferència de Puebla (1979, en ple apo
geu de les dictadures): "... que cada home i cada dona, per 
més insignificants que semblin, tenen en si mateixos una 
noblesa inviolable que ells mateixos i els altres han de res
pectar i fer respectar sense condicions". 

El comú denominador d'aquests llibres és ser uns infor
mes documentals, però cada un d'ells ha estat realitzat per 
Comissions amb orígens diferents i que aconseguiren acce
dir a diversos tipus de fonts. 

Les pressions militars han fet que els governs democrà
tics dels quatre països hagin admès d'una manera o altra la 
impunitat dels qui van cometre aquests crims contra la dig
nitat humana. Per això aquests llibres estan a les nostres 
mans com un valuós llegat que hem d'entregar als nostres 
fills perquè comprenguin millor tot el que encara queda per 
fer per tal d'aconseguir la veritable democràcia: la de tots. 
Sense por i sense venjança, buscant la justícia i la veritat. 

A r g e n t i n a 
A Argentina, el nou govern democràtic va constituir una 

Comissió Nacional sobre la Desaparició de Persones 
(CONADEP), "no pas per jutjar, que per això ja hi han els 
jutges constitucionals, sinó per indagar la sort dels desapa-

, |9J.reguts durant aquests anys nefastos de la vida nacional". 

Aquesta Comissió, formada per persones amb autoritat mo
ral reconeguda per la societat argentina, ens diu en el prò
leg: "Amb tristesa, amb dolor, hem complert la missió que 
ens va encomanar... el President Constitucional de la Repú
blica. Aquesta feina va ser molt difícil, perquè vam haver de 
recompondre un trencaclosques tenebrós, ... quan s'han 
esborrat deliberadament tots els rastres, s'ha cremat tota la 
documentació i fins i tot s'han enderrocat edificis.Ens hem 
hagut de basar en les denúncies dels familiars, en les decla
racions d'aquells que van poder sortir de l'infern i també en 
els testimonis de repressors que per motivacions poc clares 
s'acostaren a nosaltres. Durant les nostres investigacions vam 
ser insultats i amenaçats pels qui cometeren els crims, els 
quals, en lloc de penedir-se'n, tornen a repetir les conegu
des raons de la "guerra bruta", de la salvació de la Pàtria i 
dels seus valors occidentals i cristians...l ens acusen de no 
propiciar la reconciliació naciona], d'activar els odis i res
sentiments, d'impedir l'oblit, ...". 

Les successives edicions, la traducció a diferents llen
gües i el fet d'haver motivat molta gent a fer el mateix en el 
seu país, ens fa adonar que aquesta feina tan difícil no fou 
en va. Igual que els autors, també molts de nosaltres - i jo el 
primer- hem de superar moltes resistències per poder llegir 
llibres com aquest, perquè sembla que és més fàcil creure en 
l'ésser humà ignorant aquests horrors. 

Nunca mas. Informe de la Comisión Nacional sobre la 
desaparición de personas, Ed. Universitària de Buenos A i 
res, 1984. 

Brasil 
El llibre brasiler ens l'ofereix l'arxidiòcesi del'Església 

Catòlica de Sao Pablo. El cardenal D. Paulo Evaristo Arns 
ressalta el propòsit humanitzador i evangèlic que l'han im
pulsat a analitzar i sistematitzar aquests fets. Inicia el llibre 
amb el seu propi testimoni de molts anys de companyia a les 
persones que han vist desaparèixer la gent que més estima
ven, i afirma que no hi ha res en el món que pugui descriure 
aquest dolor. "Per a l'esposa i la mare, la terra s'envolta de 
tenebres, com en la mort de Jesús". El llibre no pretén ser 
una simple acusació, sinó un testimoni i una crida a tothom 
perquè reconeguem la nostra vertadera identitat a través de 
les cares desfigurades dels torturats i dels torturadors. 

Aquesta publicació resumeix un estudi de 5.000 pàgi
nes realitzat per especialistes, que van tenir a les seves mans 
la majoria dels processos polítics realitzats per la justícia 
militar brasilera entre l'abril de 1964 i el març de 1979.El 
que més sorprèn és que són els mateixos torturadors els qui, 
amb absolut convenciment, ens relaten el testimoni de les 
seves accions. Ens sembla d'allò més expressiu el comentari 



de l'autor del prefaci, que diu: "... si els torturadors són agents 
conscients d'aquest acte degradant, hi ha d'haver uns altres 
motius que els han portat a actuar d'aquesta forma. Invari
ablement, el motiu és l'obediència a algun tirà o la "segure
tat nacional"... Buscant un ràpid desenvolupament econò
mic, el règim militar va assumir poders excepcionals i va 
suprimir els drets constitucionals dels ciutadans. Aquestes 
mesures d'excepció, contràriament, van ser nefastes per a 
la població. Precisament aquells que van aixecar la seva 
veu o van actuar a favor dels pobres i oprimits són els que 
van patir tortura i la mort. Creiem, com a cristians, que l'única 
i veritable seguretat nacional consisteix a facilitar la plena i 
confiada participació de les persones en la vida del seu país. 

Un relato para la historia, Brasil: Nunca mas, Ed. Vozes 
Petrópolis, 1985. 

Uruguai 
El Servicio de Paz y Justícia (SERPAJ) d'Uruguai va im

pulsar en aquest país l'edició del "Nunca mas". Es tracta 
dels fruits d'una investigació portada a terme per un equip 
d'advocats, metges i especialistes en drets humans, en base 
a documents testimonials referits a denúncies de violació dels 
DDHH i a testimonis processats per la Justícia Militar.Per do
nar més objectivitat al tractament del tema, es va encarregar 
a un equip d'enquestadors la feina d'indagar científicament 
sobre "La presó prolongada: la versió dels detinguts". 

Les característiques civilistes de la societat uruguaià, on 
era impensable un cop militar, porta els autors a estudiar 
tres períodes que corresponen al naixement, la consolidació 
i la fi del totalitarisme militar: el primer correspon a 1966-
72, en què un govern civil, elegit legítimament, per poder 
imposar l'ordre en una societat commocionada per la crisi i 
la subversió, decreta abusivament unes mesures permeses 
per la constitució en casos excepcionals, i insensiblement 
passa a l'autoritarisme com a pràctica diària. El segon 
(1973-79), s'inicia quan les institucions civils debilitades 
deixaren la porta oberta als qui ja eren amos del "poder", 
per ignorar la dignitat humana en la lluita antisubversiva. 
Llavors es declara obertament la "guerra bruta" i el país és 
ocupat pel seu propi exèrcit, que estableix "una repressió 
callada, progressiva... perfectament selectiva, fins arribar a 
un control... total de la població". Els tres milions d'habi
tants van ser classificats en tres categories: A, B i C, segons 
el grau de perillositat que els assignaven les "Forces Con
juntes"... Un "certificat de fe democràtica" determinava la 
possibilitat d'una persona d'aconseguir feina o anar a l'atur, 
poder entrar o sortir del país, tenir més o menys vigilats els 
seus actes. En aquest període d'"apogeu" va arribar un 
moment en què s'havia de demanar permís jfins i lot per 
celebrar un aniversari! Finalment, segurs del terror que ha
vien aconseguit d'implantar, els militars s'arrisquen a un ple
biscit. L'última etapa s'inicia quan el poble rebutja la pro
posta d'una Constitució que legitimés el seu paper de custo
dis de la Seguretat Nacional. Encara van passar cinc anys 

més en què vulnerar les llibertats i la seguretat de la vida 
continuava sent la base de la "Seguretat Nacional". 

Sota la nòmina de "subversiu", que podia referir-se im
punement a qualsevol,es negava a les persones la seva qua
litat d'éssers humans. El llibre és ple de testimonis. Als desa
pareguts se'ls nega fins i tot el dret a ser en un lloc i en una 
data.La psicologia orienta la tortura per destruir la persona 
des de dins. 

Francisco Bustamante (coord.), Uruguay Nunca Mas. 
Informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-
1985), Servicio Paz y Justícia, Montevideo, 1989. 

Paraguai 
La repressió, la matança i la persecució des del poder 

durant la dictadura de gairebé trenta-cinc anys del general 
Stroessner, van mantenir el poble paraguaià paralitzat per 
la por i la impotència. En un període tan vast, les 
caraterístiques de les violacions als drets humans són 
variadíssimes i terribles, i els qui les van patir - els qui van 
tenir el coratge d'enfrontar-se al sistema- eren considerats 
com els "leprosos de la societat", amb els quals ningú va 
voler assumir el risc de dialogar o de reunir-se. 

El Comitè d'Esglésies del Paraguai, una de les instituci
ons cristianes que des del temps de la dictadura va afrontar 
el risc d'assumir la defensa dels drets humans, és l'editora 
d'aquest llibre. "Com en tots els règims totalitaris, la solida
ritat de les esglésies, de l'oposició i dels organismes de Drets 
Humans amb els perseguits també fou vista com una acció 
subversiva. El Comitè de les Esglésies, des de la seva creació 
el 1976, va haver d'aguantar el patiment i la repressió a 
alguns dels seus membres. Protegir els arxius de la institució 
davant les violacions de domicili, segrestaments i destrucció 
de documents va ser una feina molt dura. Fou necessari du
plicar, fotocopiar, i fins i tot microfilmar els documents per 
dipositar-los en arxius paral·lels, amb la intenció de burlar 
l'acció destructiva del règim. 

El llibre s'organitza en tres períodes: "Els anys inicials 
de la dictadura", "Dues dècades de Pax Stronista" i "Camí 
cap a l'enfonsament". La seva intenció és emmarcar històri
cament els documents testimonials - guardats en els seus ar
xius i en els d'altres institucions similars o de persones priva
des, en especial advocats que van tenir una relació directa 
amb les víctimes. També orienta cap a l'educació basada en 
els valors dels Drets Humans, fonament de l'ètica democràti
ca, i cap a la recuperació de les víctimes, els qui ahir van ser 
"leprosos" i que avui la memòria històrica rescata com els 
herois autèntics que es van atrevir a enfrontar-se a un règim 
inhumà i que van anar obrint camins cap a la recuperació 
democràtica. 

José Luis Simón G., La dictadura de Stroessner y los 
Derechos Humanos. Nunca mas, Comitè de las Iglesias, 
Asunción, Paraguai, 1990. 
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Fa poc vaig haver de participar 
en una trohada internacional. Es 
tractava d'unes jornades d'estudi, 
on professionals d'Europa, Àsia i 
Amèrica hi aportàvem les nostres 
experiències en organitzacions en
testades en una millor qualitat de 
vida per a tothom. El clima de re
cerca col·lectiva, seriosa i compro
mesa, eixamplava el cor i ens do
nava confiança per presentar-hi 
propostes. I, malgrat això, dintre 
d'aquest ambient distès i sensible, 
fins i tot el més distret podia apreci
ar una gran diferència entre la for
ma individualista i, goso dir, com
petitiva, amb què varen fer les seves 
aportacions tots els altres, i la soli
daritat que sorgia espontània en
tre els llatinoamericans. Potser has 
viscut alguna experiència semblant. 
Jo recordo un amic que va viure a 
l'exili i sempre explica com va cons
tatar que allà les diferències s'esbor
ren i ja ningú es defineix com a 
mexicà o uruguaià, sinó, simple
ment, com a llatinoamericà. 

Darcy Ribeiro, conegut antropò
leg brasiler, en una de les seves visi
tes a Argentina ens va dir una cosa 
que ja havíem sentit alguna vega
da: "sovint m'ha passat que estic a 
casa llegint tranquil·lament un text 
d'un altre llatinoamericà i em sen
to robat, perquè ell deia exactament 
el que jo volia dir, i suposo que a ell 
li passava el mateix. Sense comuni
car-nos estàvem pensant una ma
teixa idea. Les idees maduren i ac
tualment la llatinoamericanitat és 
una idea madura: nosaltres com 
una parcel·la del món, disposada a 

100- assumir-se, disposada a existir. I, 
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tanmateix, molts de nosaltres, que 
hem tingut experiències de Pàtria 
Gran, quan ens posem a parlar 
d'integració ens oblidem del que ja 
tenim i mirem cap afora. Ens pen
sem que tot ho hem d'aprendre de 
la Comunitat Europea, o que la Ini-
ciativapera les Amèriques, com que 
ve dels nord-americans, és l'única 
que podrà fer possible aquella inte
gració. 

Per això m'agradaria que abans 
de continuar endavant ens pregun
téssim: de quina integració parlem? 
Perquè és ben cert que l'observador 
més desapercebut troba a Llatino
amèrica, més enllà de la gran vari
etat de rostres, de colors de pell, de 
músiques i estils- indígena, afro, 
hispana, mestís, ...- uns trets i uns 
sentiments comuns que ens definei
xen clarament i, en certa manera, 
ens integren. Però també és veritat 
que tot això es fa a repèl d'unes 
fronteres marcades sovint a sang i 
foc. Preguntem-ho, si no, als xilens 
que encara estan reclamant les ter
res que els argentins els varen pren
dre mentre ells lluitaven contra els 
peruans. Preguntem als bolivians 
sobre la seva sortida al mar. Refle
xionem tots plegats sobre els rancors 
històrics que ens separen dels nos
tres veïns. I ens adonarem que les 
nostres "històries oficials", les que 
normalment aprenem a l'escola, 
s'expliquen de tal forma que ens 
deixen tancats en els nostres propis 
límits, i als nostres més grans he
rois, que gairebé sempre varen te
nir la visió de la Pàtria Gran, els 
tanquen en estàtues de bronze i en 
fronteres que ells mai no van acceptar. 

KS 0(3 (§8 fflüQ (faG 
Raquel Bergeret, 

Montevideo, Uruguai 

Els interessos neocolonialistes 
han representat fins ara unes difi
cultats reals pera la integració eco
nòmica i política llatinoamericana 
que formava part del somni de Pà
tria Gran de Bolívar i Artigas. En
cara no hem estat capaços de crear 
en el nostre Continent aquests "po
ders intrínsecs" que Bolívar consi
derava necassaris per a la desitja
da integració: allò que només no
saltres, a partir de la realitat de la 
nostra gent, característiques i capa
citats, hem de fer. La independèn
cia es va declarar a les ciutats, on 
hi havia els que van començar a 
explotaries riqueses d'una manera 
injusta, excloent o matant els pri
mitius amos de les terres. El règim 
opressor de les colònies va quedar 
gairebé intacte. Els nous estats, cen
tralitzats a les capitals, van conti
nuar tan buits de poder com abans, 
perquè els terratinents van continu
ar depenent, econòmicament par
lant, dels imperialismes del nord. I 
a tots aquests, allò que els ha fet ser
vei són els nostres plets i diferènci
es. Això explica que en gairebé dos-
cents anys cap iniciativa d'integra
ció- i n 'hi ha hagut moltes- no hagi 
arribat a concretar-se. L'organisme 
continental existent, l'OEA, ha vis
cut sota la "protecció" de l'americà 
del nord, el qual, en definitiva, de
fensa els seus interessos i ha utilit
zat les nostres divisions. 

Però ara alguna cosa està can
viant: els colonialistes de casa nos
tra, hereders dels qui, atenent als 
seus propis interessos i a les exigèn
cies dels mercats de l'èpi>ca, van cre
ar les fronteres de les actuals naci-



ons, avui estan disposats o obligats 
a obrir-les al simple joc dels interes
sos. 

La integració llatinoamericana, 
que fou el somni dels grans herois 
de la independència, no s'ha pogut 
concretar en estructures polítiques 
i econòmiques, perquè llavors hi ha
via -i n 'hi continuen havent- inte
ressos aliens que es contraposen i 
que han imposat les seves condici
ons. Després de molts anys de frus
tració amb institucions com ALALC, 
ALADI, Pacto Andino, etc, els nos
tres polítics es troben ara amb el fet 
que és el veí del nord qui està entes
tat en la nostra integració. Avui re
viu "l'Amèrica per als americans". 
I en aquí els llatinoamericans som 
els parents pobres, sense capacitat 
per a imposar condicions. 

En aquests moments en què 
bufa el vent d'una integració exigi
da pel mercat mundial i basada en 
interessos purament econòmics, da
vant dels quals el nord imposa ha
bitualment la seva hegemonia, és 
important que els llatinoamericans 
ens esforcem per recobrar una pa
raula pròpia també en el camp po
lític i econòmic. Fins ara, la pro
verbial creativitat llatinoamerica
na, expressada tant sovint en la li
teratura i en l'art, no ha tocat mal
grat tot la major part dels seus polí
tics. Podríem pensar que l'exigèn
cia de diàleg amb l'anomenat Pri
mer Món els ha portat a seguir es
quemes en els quals cadascú val 
en la mesura que és capaç d'assi
milar-se a aquesta "aldea global de 
lospocos". Així és que, amb un enor
me cost social, o sigui, més pobresa 
per a molts, els ajustaments a què 
ens estem sotmetem des de fa un cert 
temps a tot el Continent, es justifi
quen com el peatge cap a la moder
nització econòmica i tecnològica 
que requereix la notra obertura 

intregrada. Parlar el llenguatge que 
els llatinoamericans practiquem 
habitualment, el de l'acollida i la 
solidaritat, no els és possible. I, lla
vors, la relació dels polítics amb el 
poble passa a ser rutinàriament 
electoral. I som envaïts per la men
tida i la corrupció. Aquí és on avor
ta la integració, que, sense cap dub
te, és també el somni de la majoria 
de polítics llatinoamericans. Per 
això, pensem que és hora d'invitar-
los a mirar a la cara del seu poble i 
parlar-hi amb el seu llenguatge, per 
tenir més força a l'hora de les nego
ciacions. Bis indígenes de Chiapas 
han obert el camí: han demanat 
que les paraules siguin de veritat. 
Perquè allò que avui, eufemís-
ticament, s'anomena cost social, no 
és altra cosa que el sacrifici de mi
lions de persones concretes. I cada 
persona és quelcom molt valuós. 

Som gairebé 500 milions. És 
una gran riquesa. Si la majoria són 
joves, la riquesa encara és més gran. 
Entre tots podem dir-hi alguna cosa. 
Cal veure, doncs, quina integració 
ens interessa assegurar. Hauríem 
d'esforçar-nos per valorar la inte
gració dels nostres pobles que ja 
existeix, i manifestar l'alegria per 
l'enorme riquesa que ens aporten les 
nostres variades cultures. Las orga
nitzacions populars, les cooperati
ves, les comunitats de base ja estan 
articulades en xarxes per les quals 
circulen lliurament els pensaments 
de llatinoamericà. Els artistes i els 
intel·lectuals, la gent de les esglésies 
fan els possibles per trobar-se.La 
Conferència de Bisbes a Santo 
Domingo ha estat una prova con
tundent d'identitat llatinoamerica
na, més enllà de la força hegemò
nica de la cúria vaticana. La 
intregració es consolida amb l'am
pliació d'espais a nivell nacional i 
llatinoamericà, en els quals pren

guin la paraula els que "a dins "són 
la majoria i no coneixen fronteres 
ni per a les coses bones ni per a les 
dolentes: quan es tracta d'aconse
guir feina o de contagiar-se el còle
ra. 

Encara hi ha a casa nostra alts 
índexs d'analfabetisme. La tecnolo
gia i els mitjans de comunicació es
tan en poques mans. Són desafia
ments culturals i educatius amb els 
quals ens hem de sentir solidaris, ja 
que és a través de l'educació que 
s'enforteix la ciutadania, i a través 
del coneixement i del maneig de les 
tecnologies, la indiscutible creativi
tat de la nostra gent serà més efici
ent per aconseguir una millor qua
litat de vida per a tothom. 

Per consolidar la integració ne
cessitem polítiques educatives que 
no es limitin a l'aula. Que tinguin 
en compte els mitjans de comuni
cació i introdueixin tecnologia. 
Però, sobretot, que tinguin una 
gran cura de salvaguardar les ri
queses invalorables de les nostres 
múltiples cultures. Perquè el gran 
desafiament és poder donar carta 
de ciutadania a l'Amèrica de múl
tiples rostres i d'innombrables llen
gües, que des de la pobresa i l'opres
sió ha resistit, i que se sobreposa a 
l'exclusió a través de l'economia 
informal (creativitat de la supervi
vència) i que a través de les seves 
festes i de la seva religiositat és ca
paç de fer-nos recobrar l'alegria de 
viure. No serà aquesta una riquesa 
més gran que la que ens pugui ofe
rir tot el mercat? No serà per aques
ta integració per la qual val la pena 
entregar els millors esforços i en
frontaries negociacions més difícils? 
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El fracàs del socialisme a 
l'Est europeu, la derrota 
sandinista a Nicaragua, la 
repressió dels estudiants 
xinesos a la Plaça de la Pau 
Celestial i la sobtada 
desintegració de la Unió 
Soviètica són motius d'eufòria 
per als qui pregonen el "final 
de la història" i la victòria 
irreversible de l'economia de 
mercat. Però a qui gosa 
somniar amb la vida repartida 
per a tots, aquests 
esdeveniments li engendren 
perplexitat, desànim o el desig 
abrahàmic de recuperar 
l'esperança "contra tota 
esperança". 

Enmig de la catàstrofe, 
Cuba resisteix. Es l'únic país 
de l'hemisferi occidental que 
ha implantat el socialisme. I 
això, a 400 quilòmetres dels 
EE.UU. Per a aquells que van 
escoltar les sibil.lines 
previsions de Francis 
Fukuyama -tal com diu 
Antonio Callado, un exemple 
de modernitat, perquè és 
nord-americà amb cara i nom 
de japonès-, esgotada la 
història, resta la fatalitat que, 
implacable, suprimeix del 
mapa tot allò que es resisteix 
a la dictadura del mercat. El 
socialisme hauria contret una 

•202-malaltia que no té cura, i 

Cuba seria un malalt en fase 
terminal. A Miami, el milionari 
cubà Mas Canosa ja té 
enllestida la nova Constitució 
cubana, mentre moltes 
famílies exiliades paguen 
elevades quantitats a una 
empresa que es disposa a 
recuperar totes les propietats 
(cases, mansions, hisendes, 
fàbriques, empreses) 
expropiades per la Revolució. 
En el festival neolliberal que 
assola el planeta, amb la 
creixent privatització dels 
serveis públics, l'estatalització 
cubana és assenyalada com 
un petit dinosaure conduït al 
Museu de la Història i que, 
congelat en les seves idees, 
es resisteix a morir. 

Per què Cuba incomoda 
tant ? Es un país amb gairebé 
onze milions d'habitants, aïllat 
per quatre bandes: la 
geografia, el bloqueig dels 
EE.UU., la fi de la Unió 
Soviètica i la manca de 
divises. Una nació el perfil de 
la qual en els mitjans tan sols 
no és pitjor que el d'Iraq de 
Sadam Hussein: governada 
per un dictador sanguinari que 
es complau a fer afusellar 
opositors, no respecta els 
drets humans i no admet 
oposició política. Si almenys 
Cuba permetés la pluralitat de 

partits, diuen alguns, la 
defensa de la Revolució fóra 
més fàcil. Si almenys suprimís 
els afusellaments, diuen uns 
altres, no podrien acusar-la de 
barbàrie. I per què Fidel 
Castro no es presenta com a 
candidat a president de la 
República admetent que hi 
hagi altres contrincants ? 

Cuba incomoda, però no 
per les raons esmentades, tan 
propagades pels mitjans de 
comunicació. Això només és 
una brossa als ulls. Cuba 
incomoda pel fet de dir no al 
capitalisme, pel fet d'haver 
estat l'únic país d'Amèrica 
Llatina que ha conquerit 
condicions dignes de vida per 
a la major part de la població. 
A Cuba no hi ha nens 
abandonats com als carrers 
de Brasil; ni multituds 
d'analfabets, com a les 
muntanyes de Bolívia; ni 
multituds de desocupats, com 
al Perú; ni famílies milionàries 
indiferents a la sort dels 
captaires, com als barris 
nobles de Caracas; ni 
latifundistes que exterminen 
camperols, com a les selves 
de Guatemala. Cuba no és el 
paradís, però en un continent 
de miserables el qui pot 
menjar és el rei. Allà el 
socialisme ha estès a tothom 



la supervivència biològica (el 
1993 es morien 10 nens de 
cada 1.000 nascuts vius), 
l'accés a l'escola, la salut, el 
treball, el salari digne. Hi ha 
problemes, i molts, com les 
"cuarterías" a Habana Vieja, 
les "favelas" a Santiago de 
Cuba, la mala distribució dels 
productes, el mercat negre, la 
prostitució creixent a l'Havana 
i la manca de mecanismes 
polítics que permetin als 
descontents i somniadors 
d'apuntar crítiques i alterna
tives sense el risc de veure's 
inclosos en el rol dels 
contrarevolucionaris. 

La Revolució es va 
acostumar al monocultiu i a 
l'exportació de sucre, tot 
confirmant la divisió 
internacional del treball 
imposada primer per 
Espanya, després pels 
EE.UU. i finalment per la Unió 
Soviètica. No es va intentar 
crear una infrastructura 
industrial, potser confiant en 
la indissolubilitat del matrimoni 
amb els russos. Ara bé, fins i 
tot en els casaments 
indissolubles un dia es mor un 
dels dos. L'escassa indústria 
del país se centrava en la 
construcció civil i en la 
fabricació de materials bàsics 
de consum domèstic, escolar, 
esportiu o cultural. Es tractava 
de donar a la nació un 
benestar negat al país. 

Cuba ha desemmascarat 
la hipocresia del discurs 

liberal, que promet a tothom 
desenvolupament, llibertat i 
pau. Al cap de cent anys 
d'hegemonia efectiva de 
l'economia de mercat a 
Amèrica Llatina, el panorama 
és desolador. El 70% de la 
població viu sota la línia de 
pobresa i el 40% sota la línia 
de misèria. Un milió de nens 
denodrits es moren cada any 
en el continent. I avui en dia 
ningú no dubta que mai no hi 
ha hagut una intenció altruista 
en els dòlars enviats pel 
Primer Món als nostres 
països. Darrere de cada dòlar 
hi havia la certesa d'una 
inversió lucrativa i d'augment 
de la dependència política, a 
través del suborn de governs, 
de la corrupció d'autoritats, de 
l'expansió dels interessos dels 
càrtels i de les empreses 
transnacionals. L'Aliança per 
al Progrés no ha aturat la fam 
de la població dei nord-est 
brasiler, però sens dubte ha 
frenat el sentit de brasileritat 
de l'elit d'aquella regió. Els 
presetcs sempre han arribat 
als nostres països lligats a 
projectes específics i, 
sobretot, cercant la 
multiplicació de lucres i 
serveis, convertint en etern el 
deute extern -versió 
monetarista de la 
dependència cultural-. 

Cuba ha gosat posar al 
descobert el mecanisme que 
fa d'Amèrica Llatina, i també 
d'Africa i d'Asia, regions 
necròfiles. Als nostres països 

es neix per morir. Només a 
Cuba els béns de la terra i el 
fruit del treball humà són 
repartits fratemalment. La 
Revolució va promoure les 
reformes agrària i urbana, ha 
permès que tothom tingui 
sostre i ha estès el dret de la 
terra als camperols. Les 
campanyes d'alfabetització 
han eradicat la ignorància. 
Negres, fills d'obrers i 
d'agricultors, o dones, que als 
nostres països estarien 
condemnats a la subocupació, 
a la marginalitat o a la 
delinqüència, a Cuba es 
graduen en medicina o 
enginyeria, treballen en 
investigacions científiques o 
fan classes a la Universitat, 
guanyen medalles d'or als 
jocs olímpics i escriuen 
pàgines brillants de la història 
de l'art al nostre continent. 

Considero cabdal el 
consell de Jesús: no traguem 
la brossa de l'ull d'altri sense 
haver apartat la biga que ens 
cega. Com puc llançar pedres 
contra Cuba si visc en un país 
i un continent que produeixen 
més morts que vides ? Com 
puc condemnar Cuba pels 
seus errors, si conec molt bé 
el que passa a dins de 
l'Església ? I com puc exigir 
que David llenci la seva fona, 
si Goliat, tan proper, amenaça 
d'esclafar-lo ? 
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Bona i mala notícia per a la dona 

Laura Ulloa 
Taller: «Fent teologia des de la dona» 

Els porto una mala notícia. Però també una bona notícia. 
La mala notícia és l'herència de segles de teologia patriarcal que sofrim. Segons aquesta teolo

gia, Déu decretà des d'un principi que certs ser humans -les dones- fossin inferiors i, per 
tant, destinades naturalment a la submissió. Durant segles, aquesta teologia immoral s'ha 
fet servir per justificar tot tipus d'opressió: si Déu crea l'inferioritat de los dones, llavors, 
sembla que aquesta inferioritat és part del ordre estasblert per Déu. D'aquí no és molt 
difícil concloure que els gentils, o els indígenes, o els negres, o els pobres, són inferiors i 
així han de seguir. Com si Déu mateix hagués inventat l'injustícia... Cèlebres i sants 
homes d'Església han elaborat aquesta injustícia per mitjà de la predicació i de la paraula 
escrita... 

- Dona. Ets la porta del dimoni. Has portat l'error a qui ni el mateix 
dimoni s'atrevia atacar de front. Per culpa teva hagué de morir el fill de 
Déu. Així que cobreix-te el cap i fes penitència. (Tertúlia, sobre la 
vestimenta de la dona) 

- Entre totes les bèsties salvatges, no n'hi ha cap que fagi tant de 
mal com la dona. (Joan Crisòstom) 

- La dona és un ser ocasional, incomplet..un home mal nascut. 
Amb tot, fou necessari que fos l'ajuda del home. I això, sols en la 
procreació, perquè en totes les altres obres l'home pot ser ajudat més 
eficaçment per un altre home que no pas per una dona...La dona es 
troba en estat de submisió en l'ordre original de les coses. Per aques
ta raó no pot representar el cap ni en la societat ni en l'Església. Sols el 
baró pot representar Crist. 

(Tomàs d'Aquino, Suma Teològica pt. 1, 1.92 art. 1) 

La bona notícia és que això està canviant.A les CEBs, en aquest tallei; i en les diverses instànci
es a l'interior de l'Església, el poble, i nosaltres com a dones, amb una opció pels pobres, 
estem reivindicant el nostre dret a ser respectades com a imatge de Déu, com a persones 
dignes, capaces i independents. I avui, especialment, reivindiquem també el nostre dret a 
fer teologia des de la nostra pròpia experiència de Déu, de nosaltres mateixes i del món. 

Com a dones d'Església estem en l'éxode des de la teologia que ha justificat les estructures 
opressores i les actituds de domini que és viuen en la nostra Església i que no són cristia
nes, vers la terra promesa on tots i totes puguem asseure'ns al voltant de la taula de la 
Vida, en igualtat. 



Acte penitencial des de la dona 
- De la tradició de Tertúlia, que ens va anomenar a 

les dones "porta del dimoni" i que va dir que 
havíem d'estar sempre de dol i en penedi
ment per poder expiar la ignomínia del 
primer pecat. 

R/ ALUBEREU-NOS, DÉU. 

- De la tradició de Climent d'Alexandria, que digué 
"res és desgraciat per l'home que està dotat 
de raó; en canvi, tan sols el fet de 
reflexioonar sobre la naturaleza de la dona 
fa vergonya. 

- De la tradició de Ciril d'Alexandria, que digué que 
el sexe femení és la "diaconissa de la mort" 
i és particularment deshonrat per Déu. 

- De la tradició de Joan Damascè, que descrigué la 
dona com l'avançada de l'infern. 

- De la tradició dAmbròs, que digué: la que no creu 
és dona, i així deu ser nomenada pel seu 

Creïem en el valor i la bondat de les dones, 
en la nostra força i salut, en la nostra 
capacitat de plorar, en la nostra capaci
tat de ajudar-nos mútuament en comp
tes de ser rivals, en la nostre capacitat 
de respondre als requeriments dels fills 
i carregar el pes de la vida diària, en la 
nostra obertura i força per seguir 
treballant, en el nostre ser espiritual i 
terrenal, ple de vida, naixement i mort. 

Afirmem la història de les dones com la 
història de la humanitat. Som recollidores 
de fruits, pageses, criadores, educado
res, pioneres, teixidores, costureres; 
formem llars i som obreres; som mares, 
científiques, metgesses, mestresses de 
casa, i economistes; donem la vida; 
som treballadores amagades sense 
salari a casa i treballadores assalaria
des fora de casa. Reconeixem aquesta 
diversitat i versatilitat. 

sexe i, a la mesura de la maduresa de Crist, 
es dispensa amb el nom del seu sexe... 

- De la tradició de Tomàs d'Aquino, que digué: les 
dones són homes mal nascuts, són útils 
sols per la procreació... 

- Per l'Església que no ha sabut acceptar el rostre 
femení 

de Déu i i que segueix fallant en construir una 
comunitat de germanes i germans en 
justícia i igualtat, com Jesús ens va reve
lar... Perdoneu-nos, Déu. 

Preguem: Déu, Pare i Mare, font de la força, la 
tendresa, la valentia; perdoneu-nos i 
ajudeu-nos a guarir aquesta ruptura que 
existeix en l'Església. Recrea'ns i restau
ra'ns perquè visquem com a imatge teva 
més plenament. Amén. 

Ens alegrem de la nostra intuïció i de la nostra 
lògica. 

Confessem les nostres flebeses, la nostra 
fragilitat i les nostres imperfeccions, 
perquè hem acceptat la violència i la 
injustícia en les relacions entre homes i 
dones. 

Esperem el futur amb fe i esperança, treba
llant perquè arribi el dia en què nosal
tres i totes les nostres germanes ja no 
haguem d'adaptar-nos a l'estereotip, 
sinó que siguem totes lliures per ex
pressar-nos tal com som i per compartir 
els beneficis de la vida humana i del 
treball. 

Esperem els temps de pau, quan la violència 
desaparegui i els homes i les dones 
puguem estimar i ser estimats i estima
des, i el treball i la riquesa del nostre 
món siguin compartits en justícia. 
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Sis dones de la història de Mèxic 
Dones per al Diàleg 

La Valentina (Valentina 
Gatica) fou una dona del 

poble que durant la 
Revolució Mexicana es 

guanyà un lloc reconegut 
com un soldat més de la 

tropa en el front de 
batalla, portant dues 

restalleves de bales sobre 
el pit, i amb una carrabina 

30-30 a l'espatlla. 

Maria Luisa Martínez (1790-
1817) Orininària 

d'Erongarucuaro, Mich., 
serví especialment de 

correu entre els insurgents 
que lluitaven per la 

independència nacional, 
contra els realistes. Abans 

de ser afullesada 
preguntà: Per què tan 
obstinada persecució 

contra mi? Tinc dret a fer 
tot el que pugui en favor 

de la meva pàtria perquè 
sóc mexicana, No crec 

cometre cap falta amb la 
meva conducta sinó 
complir amb el meu 

deure". 

Amàlia Robles Dàvila. 
(1891-1984). Dona 

camperola, zapatista, 
arribà al grau de coronel 
en l'exèrcit llibertador del 

Centre i del Sud. 
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Carmen Sedàn. 
Revolucionària del poble, 

germana d'Aquiles Serdàn. 
Ella, el seu espòs, germà i 
altres familiars integraven 
una cèl·lula revolucionària 

que realitzaria un 
aixecament armat el 1910 
en coordinació amb altres 
grups revolucionaris. En ser 
descoberts es defensaren 
fins que se'ls acabaren les 

municions, quedaren 
presoners ella, la seva 

mare i la cunyada, foren 
assassinats els seus germà i 

espòs. 

Juana Gutiérrez de 
Mendoza (1875-1942) 

Nasqué a Durango, mestre 
normalista, combinà la 

seva activitat amb la lluita 
dels treballadors per una 

societat més justa. La seva 
participació en les 

organitzacions obreres i 
camperoles fou freqüent i 

és distingí com a 
organitzadora i periodista. 
Fundà el diari "Vesper" i "El 

Desmonte", tingué 
contacte amb els germans 
Flores Magón. Moltes voltes 
va ser empresonada per la 

seva lluita contra la 
dictadura de Porfirio Díaz. 

Benita Galeana (La 
companya del trenzas) 

Camperola de l'Estat de 
Guerrero, lluitadora, 
membre del partit 

comunista. Un dia, en sortir 
de la presó comentà: "Ens 

van alliberar, nosaltres 
estàvem encantades 
perquè ens havien fet 

comprende que nosaltres, 
les comunistes, no 

necessitàvem res ni 
demanaven res al 

president assassí de 
treballadores. Els 

demostraren que nosaltres 
sabem imposar-nos, i fer 
valer els nostres drets en 
qualsevol lloc", (encara 

viu). 
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Antonio M. Stevens-Arroyo, 
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Sembla providencial que la mort 
del Bisbe Antulio Parrilla, a Puerto 
Rico, el 6 de gener, coincidís amb 
l'alçament dels indígenes de 
Chiapas, Mèxic. Com el primer 
bisbe de Chiapas, el legendari 
Bartolomé de las Casas, el bisbe 
Parrilla va dedicar tota la seva vida 
a defensar els drets humans davant 
de les arbitrarietats dels governs. 
Tots dos, Las Casas i Parrilla, pri
mer varen ser militars abans que 
sacerdots, i tots dos es varen orde
nar com a clergues diocesans abans 
d'incorporar-se o ordes religiosos. 
Molta gent va qualificar el bisbe 
jesuïta porto-riqueny com un cas 
perdut d'utopista quixotesc, que 
denunciava amb còlera la influèn
cia d'Estats Units a Puerto Rico. 

Així va lluitar Las Casas en 
contra del sistema polític d'Espa
nya. Parrilla va servir de conscièn
cia crítica del catolicisme del s. XX 
que, igual que l'església de l'època 
de Las Casas, s'havia oblidat dels 
valors evangèlics. L'herència de 
Parrilla és ambigua ara, però la 
història l'anirà desxifrant a poc a 
poc. 

El futur Bisbe Parrilla va néixer 
el 1919 en un poblet rural de 
Puerto Rico, i va tenir 15 germans. 
Va passar gran part de la seva 
joventut involucrat en activitats 
polítiques orientades a establir a 
Puerto Rico una república inde
pendent d'Estats Units. 

Malgrat això, es va incorporar 
al servei militar i el va fer com a 
expert en radar en l'exèrcit nord-

americà des del 1943 fins al 1946 
a la zona del Canal de Panamà. 
Quan va abandonar l'exèrcit va 
decidir fer-se sacerdot i, més tard, 
jesuïta. El Bisbe Parrilla va explicar 
en una entrevista que el líder naci
onalista Albizu Campos el va ani
mar a fer-se sacerdot, però no pas 
del clergat seglar, sinó religiós. 

Parrilla va entrar a la Compa
nyia buscant la santedat, però no 
va renunciar al seu compromís ra
dical amb l'alliberació 
política.Encara estava en el novici-
at de l'Havana quan va començar 
la revolució armada contra el règim 
de Batista. Amb 5 anys d'experièn
cia com a sacerdot diocesà, Parrilla 
confessava els guerrilers de Castro 
a la muntanya. Segons ell, mai no 
hi va haver conflicte entre el mis
satge evangèlic d'alliberament i els 
perills d'enfrontar-se amb el siste
ma polític. AI llarg de la seva vida, 
va demostrar la mateixa devoció en 
la defensa de la Causa dels altres 
que en la Causa de l'alliberament 
de Puerto Rico. 

Un cop va fer-se jesuïta, Parrilla 
va passar gairebé dos anys entre els 
porto-riquenys de Nova York a la 
"Nativity Mission" de la zona baixa 
de l'est de Manhattan. Va tornar a 
Puerto Rico el 1960, quan va ser 
nomenat Director d'Acció Catòli
ca a l'illa, i va supervisar la creació 
d'un gran nombre de cooperatives 
per a camperols pobres. 

El 1965, Parrilla va ser selecci
onat per ser Bisbe Titular d'Ucres, 
la qual cosa s'explicava tant pels 

mètodes laberíntics de la política 
episcopal com per les seves pròpi
es habilitats. Probablement la San
ta Seu va reconèixer que la seva 
defensa de la independència de 
Puerto Rico podia millorar la imat
ge de la jerarquia catòlica que es 
dedicava a "americanitzar-lo". En 
altres aspectes, com la reforma de 
la litúrgia i la dependència en el 
magisteri, Parrilla va ser molt con
servador i tradicionalista, i sembla
va ser un candidat episcopal sense 
gaires riscs. 

Es va dedicar a la justícia social 
amb una barreja única de devoció 
gairebé ultramontanista al papat i 
un antiimperialisme radical. Per 
exemple, va escriure molt en con
tra dels programes governamen
tals sobre el control de natalitat 
obligatori i l'esterilització a Puerto 
Rico, i això li va fer guanyar el 
suport dels conservadors. Però va 
ser el primer bisbe nord-americà 
que va denunciar públicament la 
guerra del Vietnam i, a més, va 
orientar els reclutes en les seves 
protestes, d'acord amb la seva prò
pia experiència a l'exèrcit. El su
port que va donar a aquesta causa 
i a tantes altres el va convertir en un 
heroi per a l'esquerra. 

El 1969 va viatjar als Estats 
Units per denunciar la guerra. Du
rant la seva gira de costa a costa, va 
donar suport a la campanya dels 
germans Berrigan. Va visitar Bobby 
Seale de les Panteres Negres a la 
presó i també els cinc presos naci
onalistes porto-riquenys que varen 



defensar l'enderrocament violent 
de l'imperi d'Estats Units a Puerto 
Rico. 

A Califòrnia, Parrilla es va assa
bentar que els " Catòlics per la Pau" 
varen ser expulsats a la força de la 
missa de Nadal per ordre del Car
denal Mclntyre de Los Angeles. 
Parrilla va celebrar una missa en un 
lloc proper a l'església de S. Basilio, 
per solidaritzar-se amb la lluita dels 
chicanos per una església catòlica 
progressista. Es pot dir que amb 
aquest fet va néixer la idea d'una 
"església dels hispans", amb bisbes 
natius llatins, amb una litúrgia his
pana i compromesa políticament. 

Tot i la seva política radical, 
Parrilla no es va presentar mai com 
a portaveu de la Teologia de l'Alli
berament. La teologia de Parrilla 
es basava sempre en la seva preo
cupació pastoral pel poble i utilit
zava més el seu sentit comú que no 
pas les cites erudites textuals. Per 
exemple, quan feia de rector en el 
seminari "Regina Cleri" de Puerto 
Rico, va començar a practicar l'aju
da psicològica als seminaristes. 
Aquest procés va descobrir ten
dències homosexuals en alguns dels 
candidats. El bisbe em va explicar 
una vegada que "mai vaig dir a 
ningú que aquestes tendències l'ex-
cloïen del sacerdoci. Només els 
deia que si volien servir l'església 
haurien d'enfrontar-se amb aques
ta orientació sexual. Es evident que 
molts varen deixar el seminari, però 
encara avui rebo cartes per agrair-
me que els hagi ajudat a conèixer-
se millor". Per desgràcia, el mèto
de de Parrilla per solucionar els 
problemes parlant clar no va ser 
ben rebut a tot Puerto Rico. En poc 
temps es va trobar sense bisbat ni 
diòcesi. Solia dir, amb una broma 
que amb prou feines dissimulava el 
dolor que li produïa el rebuig ecle
siàstic, que, com que Ucres ( prop 

de l'antiga Cartago) ja no existia, 
estava disponible per servir com a 
bisbe a qualsevol persona del món. 

Durant els anys setanta, es va 
prestar per dirigir META, un apos
tolat ecumènic de peons migratoris 
porto-riquenys als Estats Units. La 
dirigent mexicano-americana Olga 
Villa Parra diu que Parrilla va ser el 
primer bisbe que va conèixer, quan 
aquest va venir al Midwest i a la 
Universitat de Notre Dame per 
donar suport a la formació d'un 
centre de servei catòlic per als 
hispanoparlants. 

L'any 1979, el Bisbe Parrilla va 
participar en una manifestació pa
cífica en contra dels exercicis de 
bombardeig de Vieques, Puerto 
Rico, per part de la Marina nord-
americana. Va arribar a les platges 
amb un petit grup d'independen
tistes; el varen detenir i el varen 
portar al Tribunal Federal, on va 
ser acusat d'entrada il·legal. El Bis
be Parrilla es va defensar dient que 
no va entrar il·legalment, perquè la 
clàusula del Tractat de 1898 havia 
atorgat la propietat de les platges al 
poble de Puerto Rico. El Jutge 
federal va descartar la "propietat 
de les platges" com a evidència 
acceptable en el cas d'entrada 
il.legal. Parrilla es va enfadar i va 
denunciar el procés, i el Jutge el va 
condemnar a la presó per desaca
tament. Aquests fets passaven 
mentre Joan Pau II viatjava a 
Puebla. Algú, a la Casa Blanca de 
Carter, va fer observar la incohe
rència amb què el president rebia el 
Papa, mentre que els Estats Units 
condemnava a la presó un bisbe 
catòlic per acusacions falses. El 
varen alliberar sense compliments 
i li retiraren les acusacions. 

Sempre hi va haver la por que 
l'esquerra "utilitzés" el bisbe. A 
canvi d'aparèixer a les universitats 
de Harvard i Berkeley, i de tenir 

visibilitat com a patrocinador con
vidat per a una sèrie molt llarga de 
causes antiimperialistes amb gent 
aliena a l'església, Parrilla fou re
butjat com a pastor dins de l'esglé
sia. S'ha dit que la seva franquesa 
en els assumptes polítics el va per
judicar en el seu ministeri sacerdo
tal. Com que espiritualment estava 
a favor del papat, li va ser molt 
dolorós que els funcionaris del Va
ticà l'apartessin tant del Papa Joan 
Pau II amb motiu de la seva visita a 
Puerto Rico el 1984. En una entre
vista va dir: "estava esperant a 
prop de la rampa de l'avió, i em 
portaren per força a 100 iardes de 
distància". 

Tot i que Parrilla no va deixar 
mai de parlar de l'alliberament, a 
mesura que avançava la seva malal
tia es va tornar pensatiu i fins i tot 
callat. Va deixar d'escriure la co
lumna setmanal a mitjan dels anys 
80, i només treballava com a assis
tent de capellà a la parròquia d'un 
company seu del seminari. L'últim 
llibre que va publicar era una 
col·lecció de reflexions espirituals 
sobre el santuari de Nuestra Senora 
de Hormigueros a Puerto Rico, on, 
en el s. XVII, la Verge Maria va fer 
un miracle. Aquest llibre va signifi
car la unió entre la seva devoció 
política a l'alliberament de Puerto 
Rico i la seva preocupació espiritu
al per la seva redempció. "La creu 
que corona la cúpula del santuari, 
al cim de la torre, ens recorda que 
per la creu anem al cel, i que sense 
ella no hi ha salvació". Aquestes 
paraules de l'última pàgina del lli
bre manifesten la veritat més pro
funda de la seva vida. 

Antonio M. Stevens-Arroyo, abans 
Vice-president del Comitè de l'Estat de Nova York 
per a ta Comissió nord-americana sobre els 
Drets Civils, és director de PARAL.el programa per 
a l'anàlisi de la religió entre Llatins, i doctor del 
Centre Bildner d'Estudis sobre l'hemisferi occiden
tal, CUNY, Nova York. 



FONTS ESCRITES DEL CRISTIANISME LurrmofíMERKfi 

El cristianisme és una història: la 
història que ensorra les seves arrels 
en l'Antic Testament, sorgeix de 
Jesús i el seu grup i s'estén pels 
pobles i per les edats a impuls de 
l'evangelització. En el marc 
contradictori d'una invasió 
colonialista vingué la missió a 
l'Amèrica llatina, si sabem abstreure 
d'aquella colonització la realitat 
cristiana. En aquesta línia podem dir 
que el cristianisme és llatinomericà. 
No seria catòlica una història del 
cristianisme -i encara menys la visió 
de la seva realitat actual- que 
desconegués el cristianisme 
llatinomericà. 

Ens reconeixem com a cristians 
quan prosseguim la història de 
Jesús. Això és el que és 
veritablement decisiu. Però la 
decisió actual ve possibilitada i 
limitada per la història que portem a 
sobre. Per això és bo conèixer-la, i 
encara millor si acudim a les seves 
pròpies fonts. Presentem algunes 
fonts escrites dels dos primers 
segles d'aquesta història, que ens 
poden ajudar a comprendre el gruix 
d'inèrcies i malformacions i també 
d'apories i perplexitats i 
d'esdeveniments salvadors que ens 
estimulen a la fidelitat. 

1. Butlles papals i cèdules reials 
que configuren el sistema patronal. 
Alexandre VI: Inter caetera (1493): 
per missionar els indígenes, el papa 
investeix els reis de Castella del 
senyoratge de les índies. Eximiae 
devotionis sinceritas (1508): 
patronat a perpetuitat. El papa 
reserva al rei el dret de presentació, 
al mateix papa o a altra autoritat 
eclesiàstica competent, dels 
candidats per a qualsevol càrrec 
eclesiàstic. Felip II: Cèdula de 
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interpretació maximalista i regulació 
minuciosa i rigorosa del dret 
patronal, i alhora criteriologia 
encertada per a la selecció de 
personal. 

2. Començament de la profecia: 
Sermó de Montesinos (1511). Las 
Casas, en la seva Historia de las 
Indias, a més de recollir el sermó, 
descriu molt vivament els anteced
ents i les conseqüències d'aquests 
emplaçaments als colons, en els 
quals s'exigia la llibertat dels indis 
sota pena de condemnació eterna. 

3. Primer catecisme per als 
indígenes: Doctrina cristiana del 
dominicà Pedró de Córdoba, 
publicat amb les adaptacions que 
feien al cas l'any 1544, a Mèxic, 
però originat en la combativa 
experiència antillana, del qual es féu 
ús ja en la primera experiència 
d'evangelització pacífica a l'actual 
Veneçuela. 

4. Disputa entre Sepúlveda i Las 
Casas davant l'emperador i els 
consellers reials (1551), sobre la 
licitud de la guerra contra els 
indígenes i la "encomienda", sobre 
la manera d'evangelitzar i, en el 
fons, sobre la humanitat dels 
amerindis. Sepúlveda defensa la 
guerra i la "encomienda" i exalta la 
colonització. Las Casas exclou 
qualsevol violència o coacció, 
intercedeix per la vida i la llibertat 
dels indis com a individus i com a 
pobles i col·loca la predicació, sense 
armes, del perdó i de la gràcia com 
a única manera d'evangelitzar. La 
disputa no va quedar tancada, però 
es prohibí a Sepúlveda la publicació 
de la seva apologia i en canvi es 
permeté a Las Casas publicar les 
seves. 

5. Nican Mopohua, text nahuati 
sobre les aparicions de Guadalupe. 
És el text religiós més transcendent 
del cristianisme llatinomaricà. 
L'aparició de Maria és presentada 
amb tota la seva plenitud com un 
vertitable evangeli per als indígenes, 
ja que els proposa una nova (el 
cristianisme) bona per a ells, ja que 
es desenvolupa dins el seu territori 
sagrat i en la seva pròpia clau 
simbòlica religiosa, i és que la Mare 
de Jesús és "font de vida". Maria 
nomena el "doctrino" missatger per 
al seu bisbe i portador de la seva 
imatge. Gràcies a Déu, els teòlegs i 
la jerarquia comencen a desxifrar 
les claus i a acceptar els veritables 
termes d'aquest projecte 
d'alliberament que el poble ja va 
assumir des del principi. 

6. De la manera de procurar la 
salvació dels indígenes. Aquesta 
obra de José de Acosta, datada el 
1577, és el tractat més complet, 
sistemàtic i influent sobre la 
cristianització dels indígenes. Inclou 
des de problemes socials i polítics 
de tanta envergadura com la licitud 
o no de la guerra, de la 
"encomienda", del servei personal 
obligatori o del treball a les mines, 
fins a les qualitats del "cura 
doctrinero", les veritats 
indispensables per a la salvació o si 
es pot donar ja la comunió als 
indígenes. Acosta ho analitza tot 
amb perspicàcia i blasma durament 
els abusos dels espanyols; encara 
que en definitiva dóna com a vàlida 
la colònia, demanant unes reformes 
que ja preveu que no es faran. Com 
de Victoria, al capdavall es rendeix 
a l'evidència dels fets. 
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Ricardo Falla 

Ja fa uns mesos que ha estat notícia llatinoamericana el llibre de Ricardo Falla, jesuïta, sobre les 
matances d'indígenes a l'Ixcàn guatemaltec, des les quals ha estat testimoni acompanyant durant 
molts anys les comunitats de població en resistència. El llibre "esquinça el vel que encobreix la 
veritat sobre la gent religiosa, gent de fe, descendents dels conquistadors, que ha matat sense 
pietat milers de persones humanes, considerant-les menys importants que la defensa dels seus 
privilegis, convertits en ídols, en valors absoluts" (Juan Hernàndez Pico). Un llibre que s'ha de 
llegir, per a la memòria perpètua ...i l'esperança. Aquestes són algunes de les seves conclusions. 

La repressió de l'exèrcit, tant 
durant l'etapa selectiva com en la 
d'arrasament indiscriminat, va tenir 
una via de persecució a l'església, 
ja fossin catòlics o evangèlics. La 
persecució a l'església va ser l'ex
pressió d'una desconfiança de fons 
en contra d'ella, per no complir el 
seu paper tradicional de legiti-
madora de l'estat. 

La imatge d'església que es va 
perseguir fou la d'una institució que 
promou, des de la fe, un allibera
ment ("subversió" diria l'exèicit) del 
poble. Aquesta desconfiança va ser 
una postura, com la del racisme i la 
discriminació, que va equivocar els 
senyals i va especificar la mateixa 
contrainsurrecció. 

Va marginar, expulsar i assassi
nar sacerdots (Woods, Stetter, Gran), 
perquè els veia com a promotors de 
l'alliberament del poble i també 
com a potencials o actuals recolza-
dors de la insurrecció. Feia el boi
cot a les assemblees de celebració i 
culte, a vegades hi intervenia, es va 
burlar dels seus dirigents i va ame
naçar els seus membres. Va assassi
nar catequistes. Va matar grups reli
giosos, acorralats durant el mareix 
acte del culte i cremats en els ma
teixos llocs de celebració, sobretot 

en capelles evangèliques. Va consi
derar l'activitat religiosa com un 
engany, no pas com una pura faça
na de gent no creient, sinó com una 
pantalla d'autèntic caràcter religiós 
que fomentava la subversió mentre 
pretenia oferir la imatge d'oracions 
i cants innocus, la qual cosa era 
completament falsa. Va crear sím
bols d'escarment religiós amb cadà
vers en posicions que recordaven a 
Jesucrist crucificat o als fidels age
nollats. Va arrasar esglésies i va 
destruir símbols religiosos (sants) 
com a part de la vida social que pre
tenia fer impossible. 

L'experiència de persecució a 
l'església, com a reunió dels cre
ients, hi va deixar un sediment de 
fe amb les característiques següents, 
no exhaustives: 

a) l'experiència d'un Déu que 
està a favor del just perseguit i que 
a cada pas el salva de la mort, i tam
bé (però menys) l'experiència de la 
semblança amb la vida de Jesús, 
perseguit des de petit (refugiat) i 
mort; 

b) l'experiència de la fe salva
dora, concreta i pràctica, en el se
guiment de les mesures de segure
tat, en l'obediència a les mediaci
ons humanes i en la pràctica de la 

lluita pel poble; 
c) l'experiència de la solidaritat, 

tant més forta com més necessària 
en moments de repressió; 

e) l'experiència d'un ecumenis-
me de base (o promogut des de fora) 
amb absència o disminució de les 
divisions sectàries horribles que in
festen Guatemala; 

0 la fe en l'església institucional, 
encara que amb prudència, simbo
litzada en el caràcter protomàrtir de 
sacerdots, com ara Gui l le rmo 
Woods. 

En els moments més àlgids de 
persecució, la fe es va purificar, com 
el carbó que s'encén amb el vent, 
però l'església es va trossejar i la 
religió es va debilitar molt i molt. 
Quan l'església es reconstitueix, tant 
en la resistència com en el refugi, 
aquest carbó que es podia apagar 
per la disgregació, agafa força i s'en
cén de nou. Però el que és impor
tant no és que floreixi de nou l'ex
pressió religiosa, sinó que estigui 
al imentada amb l 'experiència 
d'aquesta fe dels moments de per
secució. 

De les matances han nascut lla
vors d'una nova vida.Les matances 
no són només un terme desgraciat 
de la vida, sinó que paradoxalment, -211-



són com l'adob que ha fertilitzat la terra peiquè broti 
de nou. Aquest brot de l'Ixcàn és tant la població en 
resistència com els refugiats. 

En la resistència la vida comença a vèncer la mort 
des que la població s'escapa de les mans de l'exècit. 
Per alguns fugitius que gairebé van caure, la seva es
capada és un alliberament de Déu. Després d'aquest 
alliberament, la preocupació dels homes d'enllaç o 
l'amor dels parents i veïns és una guspira de vida que 
reuneix els dispersats i perduts, tot iniciant els primers 
campaments de muntanya. 

L'inici d'aquesta nova organització va acompanya
da, en la psicologia dels damnificats, del plor. que tam
bé és vida, perquè porta consol i perquè introdueix, 
com un llindar, una nova forma d'existència. El plor 
va acompanyat d'un altre senyal de vida, com és el 
sentiment de germanor que esborra les fronteres tan
cades de famílies, llengües, ètnies i religió, per accen
tuar el lligam comú de ser persones en la màxima des
titució, ja que tot s'ha perdut. La casa ha estat crema
da, les coses robades o destruïdes, els animals men-
jats pels soldats, els camps de blat de moro aixafats, 
les esglésies esborrades del mapa, la tranquil·litat ar-
rabassada... 

Neix una nova família on els orfes són fills, neix 
una nova comunitat on els membres són germans i 
companys, neix una nova església on catòlics i evan
gèlics, carismàtics i tradicionals, s'entenen. Les parets 
de les cases i dels temples s'han ensorrat. Tot això és 
vida. I també és vida l'estructura medular que dóna 
cos a aquesta experiència, perquè no s'esborri des
prés de l'emergència. Aquesta estructura medular és 
la forma de producció col·lectiva adoptat per a la de
fensa, tant contra els soldats com contra els animals 
salvatges que es mengen el blat de moro. 

Però es tracta d'un col.lectivisme flexible i humà 
que no trenca el sentiment de la llar (la cuina era fa
miliar, no pas col·lectiva), ni es desentén dels gustos i 
necessitats personals o de cultura (es mantenen 
parcel·les familiars), ni destrueix les identitats socials 
ètniques o del municipi de procedència (de "paisans"). 
Només les relativitza, englobant-les en la comunitat, 
on el grup assigna a cadascú la seva tasca en la pro
ducció o en altres feines. Aquestes "llavors d'albada" 

. destaquen sobre la mort del gran estrall. Q 

El treball que he exercit en les Comunitats de 
Població en Resistència és el que Móns. Romero 

anomenava "pastoral d'acompanyament". La base 
d'aquesta pastoral consisteix a "estar amb la 

població": dormir com ella sota l'aire i les tempes
tes; ser perseguit com ella, resistir com ella. Per 

això, quan ens cremaren les comunitats vaig 
escapar-me amb la gent, enmig de les angoixes de 
les dones, i em va tocar, per exemple, ajudar una 
viuda desesperada que portava un fill de dos anys 

sobre la seva càrrega i un infant al costat del pit; el 
meu sacerdoci, en aquells moments, va ser ajudar-la 

ocupant-me d'una altra nena de quatre anys que 
portava una maleta i que s'enfangava. L'endemà 

vam fer missa, perquè era diumenge, amb la 
comunitat que fugia sota la selva. Vè/n estendre el 

mantell de l'altar a sobre d'un nylon posat a terra i a 
l'hora d'explicar l'evangeli vam recordar la bena-
wnturança: benaventurats els perseguits, peiquè 

d'ells és, ja és, et regne del cel. Si aquestes paraules 
són subversives, beneït evangeli subversiu... 

A més d'aquest acompanyament, la meva feina 
pastoral ha estat, amb l'ajuda dels catequistes, ta •[ 
normal i corrent de balejos, misses, matrimonis, 

visites a malalts, predicació de la Paraula de Déu,,. 
catequesisr cursets, grups de joves, exeicicis 

espirituals,... però tot això dins de l'horitzó de la ,. 
resistència, entesa no només com una actitud 

heroica, sinó com una gràcia de Déu, com un do 
d'alegria i llibertat... 

Una altra feina apostòlica que faig és la investigació 
social. Dintre del carísme de la meva vocació 

apostòlica i sacerdotal, hi ha el servei que pugui fer 
a la gent pobie i perseguida amb l'instrumental 

científic de l'antropologia. Per a què vaig estudiar 
aquesta disciplina si no la puc posar al servei dels 

més necessitats? Gràcies a ella he intentat denunciar 
les terribles matances de 1982. És molt comprensi-. 
ble que aquests sectors bel·licistes que repeteixen 

els arrasaments se sentin enfurismats, sobretot quan 
ara la població ha adquirit molta experiènc ia i no es 

deixa matar com abans. 

Ricardo Falla 



LAS VENES OBERTES DE LA PUNA: 

HISTÒRIA SAGNANT DE LES SEVES MINES 

Jesús Olmedo Rivero 

La Puna té també les seves "venes 
obertes". Les tesis d'Eduardo Galeano són 
aplicables i verificables a la terra dels 
"collas". Els fets i els aconteixements po
den variar, però la realitat profunda és la 
mateixa que narra l'autor uruguaià a la 
seva obra. 

Argentina no és un país miner, sinó 
que és un país en el subsòl del qual hi ha 
minerals. La difeència pot semblar subtil, 
però aquesta subtilitat resumeix tot el seu 
caràcter dependent. Si les seves riqueses 
minerals són desconegudes per la major 
part de llurs habitants, no ho són pas pels 
grans monopolis ni pel govern de Estats 
Units. La NASA va aconseguir el revelat 
dels recursos miners argentins quan va 
fotografiar el país sencer amb pel·lícules 
molt sensibles que detecten la naturalesa 
geològica del subsòl. Nosaltres volem fi
xar-nos, exclusivament, en la història sag
nant de les mines dels "collas", dedicant 
una atenció especial a Mina Aguilar i 
Pirquites sense oblidar, però, algunes de 
les mines petites. 

Volem que ens serveixi d'introducció 
al tema la punyent cançó d'Atahualpa, 
dedicada als miners, que diu així: 

Un dia vaig preguntar a casa meva: "avi, on és Déu?" 
El meu avi es va posar trist i em contestà així: 
"El teu pare va morir a la mina, sense metge ni confessió 
i l'enterraren els indis a cop de pala i de tambor. 

I que ningú no em pregunti pel 'déu' de l'explotador, 
donat que sang, roja de por, porta l'or del patró; 
i molts escopiren sang allí, o (a galeria, 
perquè altres, injustos i insolidaris, visquin més i millor." 

Jo canto la veu del poble, que canta millor que jo, 
i crido des dels turons miners perquè s'escolti la meva veu. 

Poble d'emigrants: 
el gust amarg de la canya 

Diuen que la canya de sucre és dol
ça i gustosa; no obstant als "collars" 
safrers els resulta amarga i dura. La suor, 
la ràbia i a vegades la sang es barregen 
als molins espremedors amb els canyars, 
tallats de sol a sol pels braços del poble. 
El "mate" de cada matí, malgrat els grans 
de sucre blanc, mai no perd la seva amar

gor. Són noits els dies a ple sol , matxet 
en mà, solc a solc, mastegant "coca" i 
empassant-se injustícia. 

Els bracers de la Quebrada i Puna 
destrossen llurs vides, poc a poc, mentre 
arranquen de la terra un producte que 
endolceix però que, al mateix temps, for
ja els fills de la ira. Millor que ningú, les 
cobles dels safrersens poden expresar la 
seva trista i dolorosa situació: 

"Jo he après en el cercle 
que els dies són molt llargs 
i que pesa la injusticia 
i que la vida val molt poc. 

Allí la vida s'escurça 
i la jornada s'allarga, 
la canya i la pena és negra 
i fils el sucre és amarg." 

0 aquestes "seguidillas jujenas" re
copilades del poeta Andreu Hidalgo: 

"Baixaren a la canya 
molts punencs 
alguns tornen pobres 
altres, malats... 

1 si algú no ha tomat 
és que té cura del solc 
però de la banda de dins..." 

Els "collas" no s'espanten per l'ari
desa ni la pobresa de la seva terra esti
mada; només temen quedar-se sense fei
na o que els desposseeixin dels seus béns. 
I com que saben que ni la Quebrada ni 
la Puna no dona per a tots. se'n van, even
tualment, a buscar el pa pels seus fills. El 
poble "colla", caminant sempre, es con
verteix en un poble d'emigrants. Les mi
nes no solucionen el problema de la des
ocupació ni de l'atur i la petita economia 
familiar no cobreix les necessitats míni
mes de subsistència. Cal deixar la terra i 
començar un èxode, que dura uns vuit 
mesos cada any. 

El 60% de la població abandona 
aquells verals i terrossos, buscant treball 
com emigrants i jornalers de temporada. 
Es tota una odissea i una tragèdia 
col·lectiva la marxa dels pagesos "collas" 

cap als camps de treball: safra, verema, 
tabac, mines de carbó de Rio lürbio, etc. 
Aquesta situació va ser molt ben inter
pretada pel poeta Oscar Alfaro: recor
dem el seu poema "la mort aferrada a 
l'esquena": 

"Jo me'n vaig... però abans 
deixo per constància 
que són els governs 
que no ens emparen, 
i són els patrons 
els que ens allunyen 
cap a terres estranyes. 

Jo sé, reina meva 
el que allí m'espera: 
entraré a una ardent 
plantació de canya 
on, sense descans, 
trencaré ma vida, 
dia rera dia. 

I quan ja ningú 
em doni (malviatge!}, 
ni un plat, ni menjar 
per única paga, 
tornaré a ma terra 
sense servir per a res, 
portant la mort 
aferrada a l'esquena!" 

La història de migració cap els inge-
nis de sucre es remunta als primers anys 
del segle passat. Molts paisant del poble 
"colla" hagueren de passar per la trista 
indigni tat d 'una explotació escla-
vitzadora. Contractistes sense escrúpols 
recorrien els paratges i coaccionaven 
impunement els natius perquè anessin a 
la safra. Les amenaces i càstigs físics eren 
freqüents. Un cop reunida la "mercade
ria humana", carretejats com animals, 
eren transportats cap als ingenis, on tre
ballaven durament i amb condicions hu
miliants i infrahumanes. 

Es una història passada, però pro
fundament impresa en el sofriment col·
lectiu. 

a-2i3-



Violència adolescent en els barris 
Fenomenologia de la violència ritualitzada 

Pedró Trigo 
Veneçuela 

Hi ha xicots en els barris o en zones 
populars que a vegades es posen vio
lents. Tal vegada amb massa freqüèn
cia. Tal vegada amb motius massa fú
tils. Tal vegada la reacció va massa lluny, 
sense proporció amb la causa que la 
va motivar. Però són xicots que convi
uen en el món compartit de la família i 
dels veïns, que van a classes o als tre
ball, que participen a la seva manera 
de la vida de la comunitat. 

Però n'hi ha d'altres que viuen en 
un altre món. Un món despersonalitzat, 
profundament ritualitzat, signat per co
dis fixos i inflexibles. Un món al qual 
s'entra per una veritable iniciació: per 
experiències límits a través de les quals 
es mor al món quotidià i s'ingressa en 
una altra dimensió. Experiències per 
mitjà de les quals el xicot no solament 
queda socialment desqual i f icat 
("rayado"), sinó internament marcat. 

L'objecte iniciàtic és l'arma. No exis
teixen armes blanques sinó de foc. La 
iniciació es dóna en l'experiència del 
poder que dóna carregar una pistola. 
No volem dir carregar-la per si de cas, 
per defensar-se, o perquè forma part 
de la professió de la persona (un vigi
lant privat, per exemple o fins i tot un 
brivall dels d'abans). Per a aquests jo
ves carregar amb una arma és viure 
amb ella per sempre (com es viu casat 
amb una dona). És la sensació límit de 
carregar amb la mort a sobre: el poder 
de matar i la certesa d'acabar essent 
mort. Perquè el preu d'aquesta quasi 
omnipotència no és sinó la pròpia vida. 

Aquest poder té tres manifestacions 
fonamentals: el poder d'irrompre, d'as
saltar, d'aterrir. El poder de pertànyer a 
una xarxa que deslliura de la presó i 
absol d'assassinat. La sensació màgica 
de poder accedir de sobte a coses ape-
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aparells de so, televisor de colors, re
productor de qualsevol pel·lícula, saba
tes i roba fina... Però més enllà d'aques
tes i d'altres manifestacions, que no sem
pre s'aconsegueixen ni molt menys, hi 
ha l'estat permanent d'hipnosi que dóna 
el pacte amb la mort. Aquesta és la ve
ritable droga. Viure amb una pistola 
sense saber com ni per què ni contra 
qui s'usarà, però sabent que s'usarà 
amb contundència fascina i aterra: és 
una veritable sacralitat negativa. 

Aquesta iniciació està estructurada 
en fites. El primer treball que es fa amb 
l'arma (aguantar droga, defensar la 
zona, adquirir unes sabates esporti
ves...): és la primera sensació que s'es
tà jugant amb foc. La presó o la guàr
dia, on ser dur és requisit per sobreviu
re, en aquest ambient empedreït, s'as
sumeix el personatge que es vol repre
sentar i es comprova l'existència de l'or
ganització. La primera mort: l'experi
ència de l'irremissible. 

Però per iniciar-se a aquest món cal 
neutralitzar la por, cal esborrar els vin
cles que coarten, cal reprimir els senti
ments profunds. A més, una cosa és el 
món que es presenta com a model i l'al-
tra la quotidianitat que es viu, tan gris i 
buida, amb tant d'automenyspreu em
passat, amb moments, és veritat, d'ac
ció intensa o de gaudi descontrolat, però 
amb temps de molta angoixa, de viure 
de qualsevol manera, de dolor i sofri
ment i la certesa descoratjadora de la 
mort pròxima. Per això, per evitar el 
penediment i la fugida hi ha els caps 
assenyalant rumbs, creant ambients, 
imposant codis inapel·lables, exercitant 
en accions rituals, tallant alternatives... 
fins i tot oficiant, com sacerdots, el ritus 
del funeral del "company"assassinat, 
on no existeix dolor sinó la glorificació 
del consumat, ja que la consumació és 

la consumació del que es lliura a la 
mort. 

Causes genèriques i específiques 
Encara que no es vulgui veure, 

aquest és el món de molts adolescents; i 
encara que a molts "benpensants" els 
sembli llunyà, és un món que en qual
sevol moment pot irrompre en el seu. I 
encara que fos confinat en el barri, de 
totes maneres llasta terriblement la vida 
del país. A més, no és un món que s'ha
gi incubat en les entranyes del barri in
dependentment de la ciutat. L'abando
nament dels barris per part de l'Estat i 
la pressió dels grups de poder perquè 
això es donés és la primera causa 
d'aquesta violència. 

A més del deteriorament econòmic, 
sobre els adolescents ha incidit sobretot 
l'enviliment de l'educació, que de ser 
mite de la nostra democràcia (l'esperan
ça per la qual es podien tolerar treballs 
i suportar estretors), ha degenerat per 
a la gent del barri en un espai comple
tament desmotivat, buit, fins i tot sòr
did. A això se suma la prèdica desmo
ralitzadora d'un neoliberalisme sumari 
i brutal que, assentant que el ser humà 
és fonamentalment egoista i que no exis
teix el poble ni el país ni cap altre 
col·lectiu, proposa l'abandonament de 
cadascú a les seves possibilitats de ser 
exitós econòmicament. La sensació pú
blica que els de dalt obtenen els seus 
diners robant i el pèssim exemple de 
força autoritats, fins i tot el cinisme d'al
gun President, ha estat pres com una 
invitació a perdre el respecte a l'ordre 
establert, a les institucions, a les regles de 
joc i a les paraules que es diuen, i a arri
bar a les coses desitjables com calgui. Com 
que no podien pensar en títols ni en llocs 
de treball prestigiosos, l'arma apareix 
com la clau que obre totes les portes. 



En aquest context, creiem que la vi
olència televisiva té un efecte devasta
dor. La raó és que funciona basant-se 
en els mateixos codis que els dels xi
cots. Ells s'estan lliurant a una modali
tat de violència ritualitzada, que en re
alitat és molt sòrdid, però que en l'am
bient tancat en què es mouen magnifi
ca i exalta. Doncs bé, en la TV veuen 
aquest món projectat quasi a l'infinit per 
la manipulació de la tècnica més avan
çada. La TV els dóna l'evidència que no 
van fora de camí, que estan en quel
com de gran, en el més avançat, en la 
punta de la civilització, on coincideixen 
l'home i la ciència, l'executiu i el devas
tador. I és cert que aquest imaginari re
vela genuinament el caire letal d'aquesta 
figura històrica muntada sobre el supò
sit que l'home és llop de l'home. 

No es pot deixar de banda la situa
ció familiar, que en el millor dels casos 
és un espai articulat, progressiu, amb 
relacions diferenciades, amb responsa
bilitats assignades i on la figura pater
na té un efecte desestructurador procliu 
a la anomia. 

Però la droga, tant el consum com 
sobretot la distribució, és en última ins
tància la que indueix a aquest món i el 
fa possible. La droga és l'organització. 
Per això insistim en la importància dels 
caps que són els seus representants, 
encara que també les seves víctimes, ja 
que per a l'organització són a penes 
l'última anella. Ells dominen el grup. 
Quan desapareixen temporalment, el 
sector recobra la calma i els xicots ten
deixen a la normalitat. Sense l'organit
zació no hi ha armes (ens referim a la 
seva proliferació i sofisticació) ni diner 
ràpid. Sense ella s'ha acabat la impu
nitat. Sense l'organització de la droga 
només quedaria la bretolada d'antany, 
i no és d'això de què estem parlant. 

N o són casos perduts 
El que hem dit fins ara té com a pri

mer objectiu ajudar a prendre consci
ència de la magnitud del problema de 
la violència adolescent en els barris. 
L'existència de la violència ritualitzada 
és una temptació permanent per a tots 

els xicots de les zones populars, com 
també la bretolada ho és per a les no
ies. Si no es posa correctiu a aquesta 
violència, és capaç d'acabar amb la 
sociabilitat i la convivència de zones 
extensíssimes, ferint de mort l'esperan
ça de molta gent esforçada, que veu com 
el seu esforç de tants anys per criar un 
fill, per crear un veïnat humà, per orga
nitzar-se es derrueix sense remei, i l'exis
tència queda tristament reduïda a sortir 
només l'imprescindible i a viure amb 
l'ànima en suspens, presa d'una angoi
xa constant. Però, a més, què passa amb 
aquesta generació? 

El problema de la violència adoles
cent en els barris ens importa a tots per
què ens afecta a tots (o ens afectarà, 
tard o d'hora); i a més perquè tots en 
som més o menys responsables; i en 
definitiva perquè ells són els nostres prò
xims. 

Són fills de Déu i germans nostres, 
per això no ens en podem desentendre. 
Ells segueixen essent xicots, encara que 
estiguin marcats, conserven potenciali
tats distintes que podran desenvolupar-
se, si s'aconsegueix desarticular aquest 
món o almenys treure'ls-en i posar-los 
en ambients adequats. Segueixen essent 
humans. En aquesta màscara de dure
sa i fredor hi ha sempre escletxes que 
condueixen a dimensions més profun
des i genuïnes. 

Cap a una a l te rna t iva 
La superació d'una situació tan pro

fundament pertorbada no es pot acon
seguir amb solucions unidimensionals i 
dràstiques. Matar-los o que es matin 
entre ells o ficar-los a les presons actu
als, l luny de transformar supera-
dorament la situació, és lliurar-se als 
seus mecanismes i als seus dimonis i 
convalidar i portar al paroxisme aquesta 
violència ritualitzada. 

Si no canvien les condicions gene
rals del barri, persistirà el caldo de cul
tiu d'aquesta violència ritualitzada. Si 
no s'encara seriosament el problema de 
la distribució de drogues, si se segueix 
fent públicament, fins i tot amb ostenta
ció i enmig de la més absoluta impuni

tat, subsistirà la causa pròxima d'aques
ta violència adolescent. Si no es posa 
fre a la violència televisiva, aquests ado
lescents seguiran alimentant en aquesta 
l'imaginari que els devora. 

Però a més de remoure aquest 
gèrmens és imprescindible crear una 
alternativa. I l'alternativa a la guerra no 
és cap altra sinó la paraula. No ens re
ferim a la materialitat de la paraula que 
pot usar-se com un mitjà de prevaldré o 
d'enganyar o de ferir o de disminuir... 
com una arma, en f i , que causa mort. 
Sinó de paraules de vida que són ponts 
parats a l'altra persona per donar-li un 
lloc, perquè pugui expressar al seu torn 
la seva pròpia paraula per a allargar-li 
la mà. Paraules que són llum i camí, in
vitació a buscar i, en tot cas, compa
nyia. Paraules també de desacord, fins 
i tot de condemna; però que no inter
rompen la comunicació i que esperen 
resposta, perquè suposen que es creu 
en aquell a qui es dirigeixen. 

Aquesta paraula ha de ser el clima 
de la família i l'educació, el del veïnat i 
el de grups d'adolescents, perquè arri
bin a constituir-se n alternatives en front 
a la situació. Creiem que ja s'està in
tentant quelcom en aquesta via. En tots 
aquests fronts s'està emprenent una ve
ritable iniciació personalitzadora: expe
riències límits per mitjà de les quals 
aquestes persones surten de si i són ca
paces de trobar-se i de dir paraules ve
ritables, de viure des del més genuí que 
ells mateixos van descobrint, i així van 
sentint la llibertat. 

Però encara persistirà l'atracció de 
la violència ritualitzada. Els xicots hau
ran d'escollir. Ells tenen sempre també 
la seva quota de responsabilitat. I sem
pre seran també imprescindibles insti
tucions reeducadores que ho siguin de 
veritat: que combinin la duresa saluda
ble amb la justícia i el reconeixement 
personal. Encara som a temps d'enca
rar aquest problema; però hem d'ado
nar-nos que el problema és de tots, que 
és molt greu, que requereix afrontar si
tuacions distorsionades i grans interes
sos, i que cal abordar-lo d'una vega-
da. U - 2 1 5 -



Argentina i els indígenes 
ENDEPA, 

Equip Nacional de Pastoral Aborigen 

Argentina és un país pluriètnic i pluricuitural, en- mestres bilingües en pràcticament totes les escoles. A 
cara que això no sigui reconegut oficialment. Perquè Salta i a Santa Fe es donen els primers passos , el 
ho diem? Perquè al nostre país hi viuen quinze po- mateix que en Misiones. Però hi ha zones on els nens 
bles indígenes originaris. La seva població sobrepassa encara no van a l'escola. Són comunitats situades als 
els 500 mil indígenes. voltans de poblacions petites; els nens aborígens, sen-

, , . . . . , , se calçat, amb poca roba... no se senten ben rebuts. 
La seva distribució es: 
Jujuy: kollas i chiriguanos. Hi ha llocs on creixen les organitzacions pròpies, 
Salta: kollas, chiriguanos, chanés, chorotes, on s'ha aconseguit personalitat jurídica, on hi ha im-

tapietes, wichís, tobas i chulupíes. portants processos comunitaris,on s'estan portant a 
Formosa: wichís, pilagàs i tobas. terme millores amb recursos del PROSOL, vivenda, 
Chaco: tobas, wichís i mocovíes. d'organitzacions no governamentals... I altres comú-
Santa Fe: mocovíes i tobas. nitats on l'organització no creix; hi ha divisions inter-
Misiones: guaraníes, mbya i chiripà. nes, ingerències de polítiques de partit...Comencen 
Buenos Aires: mapuches, pampas, tobas i kollas. a sorgir partits polítics indígenes a Salta i a Formosa. 
La Pampa: mapuches i ranaueles. , 9 9 3 fou , ,Q n y i n t e m a c i o n a | d e | s P o b | e s | n d í g e _ 

euquen. mapuc es. nes... però no hi va haver gaires mostres de voluntat 
Rio Neqro: mapuches. K- J • -r- .• , 
_. , a i • i i i política per donar passos siqniticatius. Les conques-
Chubut: mapuches i tebueenes. ! i „ - • . \, i i i . • 

_ ^ i • i i i tes es donaren mes aviat per I estorç dels mateixos 
Santa Cruz: mapuches i tebuelches. g r u p s i n d í g e n e s : 

És una realitat molt complexa: pel lloc on són les LQ r a t i f i c a c i ó d e | a ,|ej d e | ' a b o r j g e n a Santa Fe 
comunitats,per les situacions en que viuen... Aqunes n n i i o i v í i L i j • i i • i 

T . ^ . ,. . a (10.12.92) tou el resultat de persistents viatqes, pre-
comunitats han rebut terra en propietat, fins , tot fer- s e n t a c i o n s . . . | a i n c | u s i ó d e | t e m a i n d í e n | a (^_ 
ra suficient. Altres trebal·len fermament i decidida- f a C o n s t j t u c i ó f o u e | r e s u ) t a t d e , a p r e s e n t a c j ó d e d i . 
ment per aconseguiria. H, ha províncies que tenen ri a b o r i ( 0 c t u b r e d e | 9 3 ) d e p e m i a n e n t s 

terres fiscals encara disponibles. Altres, com Santa c « n t a c t e s Q m | ^ s e n t a n t s d e | s d c , ; p a r t i t s m a . 
Fe , no en tenen pràcticament i s ha de recórrer a • •. • i- „ • À i „ , i \,- i • -

. ' f , .v , , , pntaris; discussió de fonaments, formes d inclusió, 
altres formes legals perquè les nombroses comunitats ' . 
de tobes i mocovies puguin accedir-hi. 

. . . , , ,., , Una realitat amb llums i ombres, amb moltes difi-
La zona Sud, espècia ment, viu una dura rea itat i. . - i . i , . 

• , . i cultats, però amb esperances. Les ombres s accentu-
respecte a a terra Les comunitats maputxes tenen dret i • „ » J i u £ u J i L n 

^ ., .. i i . , i i . en en el creixment de la pobresa, talte de treball, 
a ocupació -no tenen tito s de propietat sobre a ter- J r- •» • • „ j 4 j i t i n •» i . 

r
 v , i , ^| v deficiències importants de salut...la lluita per la terra 

ra-, però son mo t pobres, «pedreros» , on no hi ha - j, . i i i< J- j - • 
. ' v . i i v i i '.. v , i ' i , esunad aquestes ombres. ..i no sols que I adiudiquin; 

aiqua i per a duresa de c ima es mo t poc e que es - . . i . • •- j i . 
a i . . . . . „ v. M , es tot el procés posterior: ocupació de la terra, pro-

pot cu tivar. La maiona cria ove es a petita esca a. j j • - j i u l-
pu, uu YUI. t u n^i^ u .̂i u ^ CIICO u v^

 C " · U I U ' cessos de producció, recerca de formes alternatives 
Hi ha avanços significatius en l'educació: la for- de viure la terra... 

mació de mestres bilingües en les províncies del Chaco i de Formosa. Això ha permès que en comunitats in--216-dígenes tobas, wichís, pilagàs i mocovies hi hagi 



Els pobles indi 

Passà el Cinquè Centenari i, una mica a 

contrapèl, l'Any Internacional del Pobles Indí

genes. Què ens en queda? Queda una reali

tat. Per més que els han volgut ignorar, domi

nar, marginar, oblidar... els pobles indígenes 

són aquí. 

Com aquella veu que es diu que va sortir 

del cor del nostre protomàrtir sant Roque 

Gonzàlez de Santa Cruz «Encara que em 

matin, jo no em moro» El vell tronc ha tomat 

a rebrotar i avui els nostres germans aborí

gens són aquí. Prop de 60 milions a tota 

l'Amèrica Llatina. La societat que els envolta 

ha començat a prendre consciència d'això. I 

és per alegrar-nos-en. Penso que d'alguna 

cosa han servit les anteriors campanyes. Avui 

mirem al germà indígena d'una manera dife

rent. La societat, en el seu conjunt, s'ha tomat 

al seu favor. Estem, fins i tot,volguen reparar, 

d'alguna manera, les injustícies que contra ells 

hem comès en el passat. I tenim, tal volta, el 

perill de passar a l'altre extrem: caure en un 

paternalisme, en un assitencialisme que cer

tament no és el millor. L'indígena no és un in

digent. Es un poble molt conscient de la seva 

dignitat. Hauríem d'ajudar-los a recuperar-la 

quan, per les circumstàncies extremes en què 

han viscut, en poden haver perdut una mica. 

El meu missatge d'aquest any és el següent: 

no anem als nostres germans indígenes a dir-

són aquí 

e/s què és el que han de fer. (Aquest orgull 

nostre de sintir-nos superiors...) Anem a res

pectar-els molt. Anem a escoltar-los, que és el 

primer per respectar una persona. Ni tan sols 

anem a fer prosselitisme religiós amb ells (que 

aquesta paraula des de que la fan servir les 

sectes i els polítics s'ha tomat molt lletja...). 

Anem, senzillament, a donar-los «testimoni» 

com a cristians, om aquells primers que anun

ciaren Jesucrist amb les seves vides més que 

no pas amb les seves paraules. (No dic pas 

que la paraula no faci falta, algunes vega

des, per explicitar el missatge...). Estic segur 

que d'aquí alguns anys, si nosaltres donem 

aquest testimoni, ells diran: Perquè vostès s'in

teressen tant per nosaltres i ho fan tant desin

teressadament? (No com els que van als abo

rígens per aconseguir algun rèdit polític o al

guna altra cosa). I nosaltres els respondrem: 

«Per què per això és el que ens va ensenyar 

Jesús». La major part d'ells, almenys en el 

nostre país, Argentina, són cristians. ..I el Déu 

a qui els seus avantpassats adoraven, fins sen

se saber-ho, és el mateix Déu Pare de Nostre 

Senyor Jesucrist. 

En el seu nom els beneix a tots vostès el seu 

germà bisbe, 

Joaquim Pina, 

nascut a Sabadell, 

bisbe de Puerto Iguazú - Misiones 
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Dos mètodes 
d'oració per a aquesta 

hora històrica Els mil noms de Déu 
Aquest exercici és una adaptació de la 

pràctica hindú de recitar els "mil noms de 
Déu". Un hindú devot es pot prendre la 
molèstia de memoritzar els mil noms de Déu en 
sànscrit, cada un dels quals és ple de sentit i 
revela algun aspecte de la divinitat, i de 
recitar-los amorosament en temps d'oració. 

Ara proposo que inventis ara mil noms per 
a Jesús de Natzaret. Imita el salmista que, 
insatisfet amb els noms usuals de Déu (Senyor, 
Salvador, Rei...) inventava amb la creativitat 
pròpia d'un cor ple d'amor noms nous per 
Déu: "Tu ets la meva roca, li diu, el meu escut, 
la meva fortalesa, el meu plaer, el meu cant..." 

Tu, igualment, en aquest exercici posa ales 
a la teva creativitat i inventa noms per a Jesús: 
"Jesús, la meva Força... Jesús, la meva Cau
sa... Jesús, la meva esperança... Jesús, el sentit 
de la meva lluita.. Jesús, la meva pau..." 

Busca un lloc tranquil, com feia Jesús. 
Asserena't. Respira suaument. Cada cop 
que expiris invoca Jesús des del teu cor 
amb un d'aquests noms. Si algun et crida 
especialment l'atenció, repeteix-lo una I 
altra vegada., o para-t'hi una estona, 
amorosament, sense dir res... Pren després 
un altre nom i fes el mateix., para-t'hi i 
passa a un altre. 

Això pot ser suficient per començar, però 
algun dia passa a aquesta altra part de 
l'exercici que pot resultar també reveladora: 

Jesús, el fill de Déu, també t'estima, i 
pensa en tu amb la il·lusió que l'ajudis en el 
seu projecte sobre el món. Imagina't que 
escoltes Jesús que inventa noms per atu... 
o que et fa alguna invitació. Quins noms 
inventa per a tu? Quin missatge et dóna? 
Sovint la gent no para atenció a les 

paraules amoroses i animoses de Jesús, ni als 
missatges exigents i profètics que Déu els 
dirigeix a ells. És quelcom que supera la seva 
capacitat; els sembla massa bo per ser real. 

""*"Sols els sembla escoltar de Jesús coses 

Tony de Mello. Adaptació. 
negatives ("ets un pecador, penedeix-te...") o 
bé missatges espiritualistes, intimistes, que no 
toquen de peus a terra. Tenen una idea de 
Jesús com a jutge castigador o com un 
fantasma mel.liflu que embadoca i aliena la 
gent. Han de descobrir encara el Jesús de 
l'Evangeli: un Jesús real, que acull els 
pecadors, que es compromet i s'arrisca, que 
somia amb el Regne, que busca gent que 
s'atreveixi a seguir-lo en el seu anunci de la 
Bona Nova per als pobres, en la seva dura 
lluita per construir el Regne de Déu en aquesta 
terra... Aquest exercici es presta per a aquesta 
finalitat. 

Tal vegada et faci por imaginar Jesús dient-
te coses. Passa a moltes persones. Potser et 
preguntis: "Com puc saber si realment és Jesús 
el que em diu aquestes coses o si les invento 
jo? Em parla ell o parlo jo amb mi mateix a 
través de la imatge seva que tinc a la meva 
imaginació?" 

La resposta a aquesta pregunta és que, 
probablement, estàs parlant amb tu mateix a 
través d'aquesta imatge de Jesús, producte 
de la teva fantasia. Amb tot, darrere aquest 
diàleg que mantens amb Jesús mitjançant la 
teva fantasia, ell començarà a actuar en 
profunditat en el teu cor. Ben aviat 
experimentaràs que les seves paraules 
produeixen en tu uns resultats fals (d'inspiració, 
d'ànim, d'energia, de desitjós de seguir-lo i de 
donar la teva vda pel Regne) que t'adonaràs 
que aquestes paraules o vénen directament 
del Senyor o foren inventades per tu, però que 
el Senyor les fa servir per comunicar-te els seus 
desitjós i donar-te forces. 

No et preocupis si les paraules que escoltes 
de Jesús són o no invenció teva. El desig que 
Ell té que el segueixis és tan gran que 
qualsevol paraula que inventis i posis en eis 
teus llavis per animar-te a seguir-lo li semblarà 
adequada. '- ' 



Els "misteris de goig" de la teva vida 
De Tony de Mello. Adaptació. 

Per més grisos i tristos que siguin els dies, 
cadascun de nosaltres porta en el seu cor un àlbum 
de fotografies estimades del passat. Són memòries 
d esdeveniments que ens van produir alegria. Obre 
ara aquest àlbum i reviu tants esdeveniments com 
puguis. 

És probable que la primera vegada no en trobis 
gaires d aquesta mena. A poc a poc n aniràs 
descobrint més i gaudiràs revivint-los en la presència 
del Senyor. Més: quan et visitin noves alegries, 
gravaràs millor el seu record i no permetràs que es 
perdin tan fàcilment; portaràs a dintre un immens 
tresor amb què podràs, sempre que vulguis, donar 
un nou vigor a la teva vida. Això és el que feia Maria 
quan guardava acuradament en el seu cor precio
sos records de la infància de Jesús, memòries que 
més tard viuria de nou amb amor. 

Trasllada t a una pàgina de la nostra història que et 
commogué d una manera especial amb un goig 
profund. O posa davant del teu cor la memòria d un 
heroi o un màrtir del nostre poble que et commogui per 
la seva qualitat de vida o per la grandesa de la seva 
mort. O recorda un fet de la teva vida en el qual creus 
que vas donar el millor de tu mateix, del qual et sentis 
fins i tot santament orgullós. O una escena de la teva 
vida en què t has sentit profundament estimat I 
valorat... 

Com va ser? Com et vas sentir? Per què va passar 
allò? Viu de nou el fet i detura-t hi fins que experimentis 
de nou tant com puguis el goig I la felicitat profunda 
que senties aleshores. Retén I deixa calar en tu aquests 
sentiments tant de temps com puguis... Sent que ets en 
la presència de Déu I dóna-li gràcies per tot això, sense 
paraules, senzillament amb el cor agraït amb tals 
sentiments... Demana-ll esperança per a tu i per al 
nostre poble. 
Aquest acte de tornar a escenes del passat en 

les quals vas sentir amor i goig és un dels exercicis 
més exquisits que conec per edificar el teu benestar 
psicològic. Molts de nosaltres no fem cas del que un 
psicòleg anomenaria J experiències-cims. Poques 
persones són capaces de lliurar-se a aquestes 
experiències positives. Per això, no els serveixen de 
res, o de ben poc. Fa falta tornar amb la imaginació 
a aquestes experiències i recuperar al màxim el seu 
contingut. Encara que hi tornis una i altra vegada, 
sempre hi trobaràs aliment abundant. El seu 
contingut sembla que no s esgoti mai. Són una font 
de goig que no s esgota. 

Vigila que, quan ho facis, no les contemplis des 
de fora. Es tracta de viure-les de nou. Fica t dintre 
d aquestes escenes, participa-hi. Fes que la teva 
fantasia sigui tan viva que sembli que I experiència 
et torna a commoure avui amb tota la seva força. 

Molt aviat experimentaràs el valor psicològic 
d aquest exercici i aconseguiràs un respecte nou 
cap a la imaginació com a font de vida i d energia. 
La fantasia és una eina de molta vàlua per a la 
teràpia i el creixement personal. Produeix, d alguna 
manera, una eficàcia semblant a la mateixa realitat. 
Si en la tènue llum del capvespre veig venir cap a mi 
un amic i imagino que és un enemic, totes les meves 
reaccions, psicològiques i fisiològiques, seran 
idèntiques a les que tindria si el meu enemic fos aquí 
realment. Per contra, quan visquis de nou escenes 
en les quals vas sentir amor i goig, gaudiràs els 
efectes d estar realment davant de I amor i el goig, 
que són immensos. 

Aquest exercici trenca la resistència inconscient 
que molts fan a I amor i el goig. Augmenta la 
capacitat d acceptar-los, quan truquen a la porta. 
Augmenta també la capacitat d experimentar Déu, 
d obrir els cors al seu amor i a I alegria que 
I experiència de Déu produeix, i d acceptar el fet 
que som persones a qui es pot estimar. Qui no 
permet sentir-se estimat pel germà a qui veu... com 
podria permetre sentir-se estimat pel Déu que no 
veu? 

Ajuda també a superar el sentit de nul·litat 
espontani, de culpa, un dels obstacles més comuns. 
De fet, quan Déu entra en el nostre cor ens fa sentir 
intensament estimats i amables. En la nostra vida hi 
ha molt de positiu i hem experimentat molt amor de 
Déu. Experimentar Déu i el proïsme J com a tu 
mateix=. La caritat comença per casa. 

També aquest exercici renova les nostres forces 
en aquest temps en què la greu situació que vivim 
ens porta a fixar-nos sols en I aspecte negatiu que 
estem vivint, fent-nos propensos al desànim i a la 
depressió. En la nostra vida i en la dels altres hi ha 
molts J misteris de goigs dels quals ens oblidem massa 
sovint. Tota I esperança que en altres moments hem 
viscut i malgastat, I heroica lluita del nostre poble, la 
mística dels nostres màrtirs... són aquí, en el pou de la 
nostra memòria i tornar una i altra volta al nostre 
propi pou per realimentar-nos mentre potser fem 
camí per un desert... 

Per part seva, la fe, en fer-nos capaços de 
descobrir la presència de Déu i el seu amor als 
pobres a pesar de les aparences tan negatives, en 
donar-nos una visió contemplativa de la realitat ens 
ajuda a no ofegar-nos en un vas d aigua i a recupe
rar forces per a I esperança. 
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La nostra Amèrica en el Patrimoni Mundial 

Els antics grecs parlaven de les 
"set meravelles del món". Eren sols 
set, i eren del seu petit món. Des
graciadament, les set varen desa
parèixer i sense deixar tan sols un 
rastre. Avui, en un món unificat, 
sabem que hi ha moltes més que 
set "meravelles". I és important per 
a tots evitar que desapareixin, per 
conservar els testimonis més signi
ficatius de les civilitzacions passa
des, així com els passatges més 
commovedors de la natura. 

Aquest és l'objectiu de la "Con
venció concernent la protecció del 
Patrimoni Mundial Cultural i Natu
ral" . Aquesta Convenció interna
cional a la qual s'han adherir 123 
països fins el 1992, ha estat adop
tada per la Conferència General 
de la UNESCO al 1972. La missió 
consisteix a definir aquest patrimo
ni mundial, tan cultural com natu
ral, és a dir, confeccionar la llista 
de monuments i llocs situats en 
aquests països l'interés dels quals 
és considerat excepcional i el seu 
valor universal; la seva protecció, 
per tant, interessa tota la humani
tat. Són llocs, la desaparació dels 
quals fóra una pèrdua irreparable 
per a tot el món, per a cadascun 
de nosaltres i per a les generaci
ons venidores. 

L'origen de la Convenció ve dels 
anys 60, quan la construcció de la 
presas de Asuan ameneçà de fer 
desaparèixer per sempre els mo
numents de Nubia. La communitat 
internacional es va commoure i 
prengué consciència (tal volta per 
primera vegada amb tanta inten

t o - s i ï a t ) de la pèrdua irreperable que 

allò significava no sols per a Egipte 
i Sudan sinó per a tota la humani
tat. Tots entengueren també que els 
recursos necessaris per a evitar 
aquesta desaparició no podrien 
p roporc ionar - los els països 
interesats sols. La idea d'un patri
moni comú -i en conseqüència, la 
responsabilitat comuna en la seva 
conservació- havia nascut. El 8 de 
març de 1960 el director general 
de la UNESCO va fer una crida 
que permetré reunir uns $30 mili
ons per salvar els monuments de 
Núbia. 

A la mateixa època s'aixeca
ren més veus cada cop més nom
broses, a favor de la defensa del 
medi ambient i de la protecció dels 
espais naturals. El moviment eco
lògic, la importància del qual no 
ha parat de créixer des d'alesho
res, afavorí la presa de conscièn
cia de l'absoluta necessitat de res
pectar les riqueses de la natura que 
són inseparables de la historia de 
la humanitat i del seu esdevenir. La 
Convenció del Patrimoni Mundial 
naqué de l'encontre d'aquestes dos 
corrents. 

Per a formar part del patrimo
ni mundial els monuments o llocs 
seleccionats han de: 

- representar una realització 
única ( jardins de Shal imar a 
Pakistan, Castell de Chambord a 
França) 

- haver tingut una influència 
considerable durant un temps de
terminat (centre històric de Florèn
cia a Itàlia) 

- aportat un testimoniatge so
bre una civilització desaparaguda 

(palaus reilas d'Aboney a Benín; 
Machu Picchu a Perú) 

- representar un exemple emi
nent d'una estructura que il·lustri 
un període històric representatiu 
(Abu Mena a Egipte; centre histò
ric de Salvador de Bahia al Brasil). 

- i /o estar directament associ
ats a idees o creences (ciutat sa
grada de Sri Lanka, Independence 
Hall als EEUU). 

Quant al patrimoni natural el 
lloc ha de: 

- il·lustrar grans etapes de l'evo
lució de la terra (illes Gàlapos). 

- representar processos geolò
gics en curs (volcans de Hawai als 
EEUU, els glaciars d'Argentina). 

- contenir habitats d'espècies 
amenaçades (parc del Garamba al 
Zaire, parc de Wood Buffalo al 
Canadà). 

Sovint les característiques inclo
ses en la llista del Patrimoni Mun
dial responen a alguns d'aquests 
criteris; de vegades presenten al 
mateix temps un valor cultural i 
natural. Presentem la llista dels llocs 
americans inclosos fins ara en la 
llista del Patrimoni Mundial així 
com la llista dels paisos americans 
firmants de la Convenció. 

1. Parc nacional Nahanni (Canadà) 
2. Parc nacional Wood Buffalo 

(Canadà) 
3. Parcs de las Montanas Rocosas 

Canadenques (Canadà) 
4. El Precipicio de los Bisontes 

(Canadà) 
5. Isla Anthony (Canadà) 
6. Anse aux Meadows (Parc 

Històrico, Canadà) 



7. Parc nacional del Gross Mome 
(Canadà) 

8. Parc provincial de los Dino-
saurios (Canadà) 

9. Quebec , distr icte històr ic 
(Canadà) 

10. Parcs de Kluane y Wrangell-
St. Elias (Canadà-EEUU) 

11 . Parc nacional Olympic (EEUU) 
12. Parc nacional Redwood (EEUU) 
13. Parc nacional Yosemite (EEUU) 
14. Parc nacional Yellowstone 

(EEUU) 
15. Parc nacional del Gran Cafíón 

(EEUU) 
16. Parc nacional de Mesa Verde 

(EEUU) 
1 7. Parc nacional histórico de 

Chaco (EEUU) 
18. Sitio de Cahokia Mounds 

(EEUU) 
19. Parc nacional Mammoth Cave 

(EEUU) 
20. L'Estàtua de la Llibertat (EEUU) 
2 1 . Independence Hall (EEUU) 
22. Monticello i la Universitat de 

Virgínia (EEUU) 
23. Parc nacional Great Smoky 

Mountains (EEUU) 
24 . Parc nacional Everglades 

(EEUU) 
25. San Juan, fortalesa i lloc histò

ric (Puerto Rico) 
26. Parc nacional dels Volcans de 

Hawai (EEUU) 
27. L'Havana, ciutat vella i fortifi

cacions. (Cuba) 
2 8 . Tr in idad i la val l de Los 

Ingenios. (Cuba) 
29. Ciudadela de la Ferrière, pa

lau de Sans Souci i parc histò
ric de Ramiers (Haití) 

3 0 . Mèx ic , centre històr ic i 
Xochimilco (Mèxic) 

3 1 . Teotihuacan, ciutat pre-hispà-
nica, Mèxic) 

32. Puebla, centre històric (Mèxic) 

33. Oaxaca, zona històrica, i Mon-
te A lbàn , lloc arqueològic 
(Mèxic) 

34. Palenque, ciutat pre-hispànica, 
i parc nacional (Mèxic) 

35. Sian Ka'an, reserva de la bi-
osfera (Mèxic) 

36. Chichén Itzà, ciutat pre-his
pànica (Mèxic) 

37. Guanajuato, ciutat històrica, i 
mines adjacents (Mèxic) 

38. Antigua, ciutat (Guatemala) 
39. Quiriguà, parc arqueològic i 

ruïnes (Guatemala) 
40. Tikal, parc nacional (Guate

mala) 
4 1 . Ruïnes maies de Copàn 

(Hondures) 
42. Reserva de la biosfera de Río 

Plàtano (Hondures) 
43. Parc nacional La Amistad (Cos

ta Rica - Panamà) 
44. Parc nacional d'El Darién (Pa

namà) 
45. Fortificacions de Portobelo i 

San Lorenzo (Panamà) 
46. Cartagena: port, fortalesa i 

monuments (Colòmbia) 
47. Islas Galàpagos, parc nacio

nal (Equador) 
48. Parc nacional Sangay (Equa

dor) 
49. Quito, ciutat vella (Equador) 
50. Chan Chan: lloc arqueològic 

(Perú) 
5 1 . Parc nacional Huascaràn 

(Perú) 
52. Chavín: lloc arqueològic (Perú) 
53. Lima, centre històric (Perú) 
54: Machu Picchu: santuari histò

ric (Perú) 
55. Parc nacional Manu (Perú) 
56. Cuzco, ciutat vella (Perú) 
57. Potosí, ciutat minera (Perú) 
58. Olinda, centre històric (Brasil) 
59. Brasília (Brasil) 
60. Salvador de Bahia (Brasil) 

6 1 . Ouro Preto, ciutat històrica 
(Brasil) 

62 . Santuari del Buen Jesús de 
Congonhas (Brasil) 

63. Parc nacional d'Iguaçú (Bra
sil) 

64. Missions jesuítiques dels gua
ranís (Argentina - Brasil) 

65. Parc nacional Los Glaciares 
(Argentina) 

66. Parc nacional d'Iguaçú (Argen
tina) 

PAÏSOS MEMBRES/DATA D'INGRÉS 

Argentina 23.8.78 
Belice 6.11.90 
Bolívia 4.10.76 
Brasil 1.9.77 
Canadà 23.7.76 
Colòmbia 24.5.83 
Costa Rica 23.8.77 
Cuba 24.3.81 
Xile 20.2.80 
Equador 16.6.75 
El Salvador 8.10.91 
Estats Units 7.12.73 
Guatemala 16.1.79 
Guyana 20.6.77 
Haití 18.1.80 
Hondures 8.6.79 
Jamaica 14.6.83 
Mèxic 23.2.84 
Nicaragua 17.12.79 
Panamà 3.3.78 
Paraguai 28.4.88 
Perú 24.2.82 
Dominicana 12.2.85 
S/Cristóbal i Nevis 10.7.86 
Santa Lucia 14.10.91 
Uruguai 9.3.89 
Veneçuela 30.10.90 
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( LA BOGERIA NUCLEAR ) 

Eren les 8,15 hores del 6 d'agost del 1945. El 

pilot Paul Tibbets, a bord del seu avió Enola 

Gay, llençà sobre Hiroshima la bomba bate

jada com Little Boy. Una resplendor geganti

na encegà la tripulació. La història de la 

humanitat quedava dividida en dues. Havia 

començat la bogeria nuclear. Els nord-ameri

cans anunciaren al món: «La força d'on ex

trau la seva força el sol ha estat llançada 

contra els que encengueren la guerra a l 'Ori

ent». Hiroshima s'havia convertit en un ge

gantí forn i la radiació nuclear havia destrüit 

tot senyal de vida en un quilòmetre. A 

Hiroshima moriren 100.000 persones, la gran 

majoria civils, i 20 .000 més moriren aviat 

radiades deprés d'una cruel agonia. Tres dies 

després, els nord-americans llançaren la Fat 

Man sobre Nagasaki. La llengua de foc també 

allà fou implacable. El nombre de morts supe

rà els 30.000 i foren més de 40 .000 els ferits 

condemnats a una mort lenta. Però, sobretot, 

quedava greument afectada la consciència 

moral de la humanitat. Es lícit qualsevol mitjà 

per conseguir un fi? Pot la ciència posar en 

marxa dinamismes que després s'escaparan 

de les seves mans i difícilment podrà l'home 

controlar. 

L' 1 de juliol de 1 968 s'obria a la firma de «tots 
els estats del món» el Tractat de No-prolifera-
ció d'Armes Nuclears. Es pretenia prevenir 
una més gran diseminació d'aquestes armes 
fora de l'ambit de les llavors potències nucle-

Jesús Maria Alemany, Saragossa 

ars: EEUU, la URSS, França, Gran Bretanya 

Xina. Una mica més d'un quart de segle més 

tard es viu una situació insòlita. Quan la fi de 

la Guerra Freda ha portat la possibilitat de 

reducció dels arsenals nuclears de les super-

potències, la inseguretat ha crescut perquè 

altres països estan en el llindar nuclear: Co

rea del Nord, Israel, índia, Pakistan i Sud-

àfrica almenys. Es més, la URSS s'ha desinte

grat i ja no és possible garantir el control de 

l'arsenal nuclear que posseïa, escampat no 

sols per Rússia, sinó per Ucraïna, Bielorússia 

i Kazajstan. Per altra part, la destrucció de les 

armes nuclears s'ha demostrat com molt més 

difícil que la seva producció. I els arsenals 

nuclears, tant com l'energia que s'utilitza 

amb fins pacífics (distinció per altra banda 

moltdifícil de mantenir), constitueixen un dels 

grans maldecaps pel medi ambient. La 

distenció Est-Oest no ha acabat amb el perill 

nuc lear . L 'op in ió púb l i ca no es pot 

desmovilitzar davant de la bogeria. Però els 

efectes d'aquell procés que va començar fa 

cinquanta anys va més enllà del seu poder 

mortífer directe. Són igualment devestadores 

a altres nivells. 

La producció d'armes de destrucció massiva 

ABC (atòmiques, bacterològiques, químiques) 

donà la senyal de sortida a una insensata 

cursa d'armaments. Sols les càrregues nucle

ars sumaven 16.000 megatons el 1982, é s a 

dir, tenien la capacitat de destruir dotze 



vegades el planeta. Tots els explosius junts de 

la Segona Guerra Mundia l sumaven 3 

megatons i eren suficients per produir la mort 

a 50 milions de persones. Però aquesta ame

naça mortal emmagatzemada en la curs d'ar

maments era tan impactant que podia ama

gar un'altre mort molt més certa: la que 

produia i segueix produint la recessió dels 

recursos de la humanitat de les despeses 

socials per fer-los servir en despeses militars. 

En els anys 80 el cost militar mundial era d'un 

bilió de dòlars, és a dir, el pressupost de 

defensa era superior a la inversió de tots els 

països en desenvolupament per l'educació i 

per la salut de 3.600 milions d'habitans. El 

cost mitjà anual per soldat era de 20.000 

dòlars, mentre que per escolar era de 40 

dòlars, per cada 100.000 habitans hi havia 

en el món 560 soldats i sols 85 metges. Es 

comprèn que el Vaticà II afirmés: « la cursa 

d'armanents és la plaga més gran de la 

humanitat i perjudica als pobres de manera 

intolerable.» (GS 81) 

L'estratègia de la guerra prengué a la vegada 

un camí inèditque després s'aguditzaria. Fins 

a la Segona Guerra Mundial s'avia pogut 

distinguir entre combatents i no combatents. 

Formava part de l'ètica de la guerra (expres

sió paradoxal) no atacar civils indefensos i les 

pèrdues que patien com a molt podien consi

derar-se com efectes colaterals, no buscats, 

d'un enfretament entre combatens. A partir 

d 'ara, la destrucció massiva de civils forma 

part de la mateixa guerra i es buscada direc

tament. Es molt més fàcil i menys exposat pels 

militars matar civils. Trist i últim exemple 

d'aquesta tàctica immoral és el cas de l'anti

ga Iugoslàvia, on el més gran nombre 

de víctimes són civils desarmats i no pas 

militars. 

Finalment, Hiroshima i Nagasaki indi

quen una època de pau basada en el 

terror, en l'estratègia que es dirà «Mú

tua Destrucció Assegurada». Es pot dir 

que hi ha pau en una humanitat aferra

da? Serà cert que la seguretat física dels 

homes exigeix sacrificar la seva salut 

psicològica? Es la pau un concepte ne

gatiu? No la podem aceptar. La pau, el 

«shalom» bíblic és una plenitud de vida 

que es basa en la justícia, la llibertat i en 

l'amor, que busquem junts i no pas uns 

contra els altres. Albert Einstein, les 

teories del qual revolucionaren la cièn

cia i que tingué una enorme lucidesa per 

entreveure la seva capacitatdestructiva, 

afirmà: «Hem de descobrir una altra 

manera de pensar si volem que la hu

manitat sobrevisqui». I Pere Arrupe, 

testimoni atònit de la primera explosió 

nuclear al Japó, quedà definitivament 

marcat per el la. D'allà trauria forces per 

la seva insistència profètica: l'anunci de 

la fe i la promoció de la justícia van 

inseparablement juntes. No és un dis

barat després del trauma sinó el cor de 

l'evangeli. 
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%7 % ) JAVIER RUIZ DE ARANA 

En les parets dels nostres pobles i ciutats, en la terra dels carrers i en tots els espais que solen ser habitual 
pissarra de pintades, ha aparegut durant els mesos d'Octobre i Novembre, la xifra màgica delZERO 
SET 

Fa vint-i-dos anys, l'ONU marcà aquest percentatge, com expressió mínima desitjable de contribució 
a la Cooperació Internacional per part dels països. Era el ZERO SET del producte interior brut. 

Es començaven a veure de forma planetària els problemes de la subsistència, la fam i la mortalitat, el 
desenvolupament/subdesenvolupament i les relacions comercials entre els pobles. 

Des de llavors les escletxes de distància entre els diversos països s'han anat obrint de forma cada vegada 
més insalvable, tal com havia predit i denunciat la «POPULORUM PROGRESSIÓ». 

En la trobada de Río (1992) es tornà a posar èmfasi en aquesta necessària aportació, cridant, a més, 
amb alarma el creixent deteriorament del planeta. Un deteriorament, per afegitó, íntimament relacionat 
amb l'empobriment dels pobles, com a causa i com a efecte. Es un terratrèmol continu, les escletxes del 

3ual engoleixen les bases de la vida -aire, aigua, aliments- i els seu epicentre és la pobresa, el comerç 
esigual i l'explotació brutal dels recursos de la Naturalesa. 

L'Estadística ha posat xifres. La HUMANITAT el 1994: 
5.500 milions de persones a la Tera. 
300.000 més cada dia (el 80% neixen en els països del Sud) 
100.000 persones (40.000 nens) moren de fam al dia. 
1 .300 milions no tenen aigua potable. 
1.000 milions de malalts. 
1.925 milions d'analfabets. 
26 milions de soldats. 

L'Estadística recull també la DESIGUALTAT el 1994: 
77% habitans 15% recursos del planeta 
1,5% producció països més pobres 
1 % inversió països més pobres 
4% comerç països més pobres 
100 milions emigrants 
46 milions de refugiats i desplaçats 
14 milions seropositius 95% en països en desenvolupament.. 

Aquestes xifres, que, si s'acumulen, poden resultar indigeribles es resumeixen en el ZERO SET 
d'obligació de consciència. Però, com que la consciència dels pobles i molt més la dels seus governants 
està tapada, hi ha un grup de persones de punta a punta de l'Estat Espanyol que decidiren cridar 
fortament l'atenció mitjançant una vaga de fam. Què pretenien donar els pressupostos de l'Estat a 
aquesta Cooperació? Doncs, vint-i-cinc anys després de la primera crida, la subscripció de compromisos 
etc. un 0.26%, com aportació i, d'ella, una part retornable. S'havia de denunciar i canviar. Per sort, 
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després del quasi nul eco de la vaga d'Octobre, la constància i el coratge de consciència d'un grup de 
gent solidària i varen tornar al Novembre. I llavors sí. Es va desencadanar un moviment que calà 
fortament en la societat i de resonància en els mitjans comunicació. Es posà en marxa la Plataforma ZERO 
SET. El que durant anys havia estat una tasca de molt pocs, s'estava transformant en un gran moviment, 
reconegut en la seva tasca de consciència i en la seva capacitat de negociar amb el poder. 

PLATAFORMA ZERO SET 

Serà la que coordini totes les Comissions 0.7 que vagin apareixent en les diferentes autonomies i que, 
junt a la Coordinadora d'ONGs pel Desenvolupament, controlarà tota l'ajuda oficial al'desenvolupa-
ment i col·laborarà en la campanya de sensibilització. 

Ha establert un calendari: Fins al 2 8 de Febrer es posa de termini per «tenir muntat un mecanisme 

3ue permeti a la Plataforma 0,7 i a la Coordinadora de ONGs fer un seguiment eficaç de tots els crèdits 
els Fons d'Ajuda al Desenvelopament. 

Pel 3 0 d'abri l es pretén obtenir un compromís de tots els partits polítics sobre la quantitat d'ajuda 
oficial al desenvolupament per a 1995, tenint com a objectiu mínim el 0,5% del PIB aquest any. 

COMUNICAT FINAL DELS VAGUISTES DE FAM 

Recollim els compromisos del Govern amb el vaguistes: 
1.- El Govern es compromet a accelerar al màxim possible l'aconsequir el 0,7% fins i tot dintre dels 
pròxims tres anys, segons la petició, si la realitat econòmica del país no permet (....). 
2.- El Govern accepta consolidar mecanismes per tal que" 

2.1.- Els objectius de l'ajuda oficial al desenvolupament responguin a les necessitats bàsiques 
dels països més desfavorits... i es doni una acceleració progressiva de les ajudes no rendibles. 

2.2.- Que s'asseguri el control de la recta aplicació...mitjançant una fórmula que garanteixi la 
participació, en el mencionat control de les ONGs i de la Plataforma 0,7%. 

2.3.- Es garanteixi la total transparència, que permet a l'opinió pública tenir un total coneixement 
de la gestió de l'ajuda oficial al desenvolupament. 
3.- El Govern reitera que considera l'ajuda oficial al desenvolupament com un objectiu prioritari de la 
seva política, peraixò manifesta la seva voluntat de promoure una campnya de sensibilització de l'opinió 
pública... i demanarà tota la col·laboració de les ONGs i de la Plataforma 0,7%. 

Es impossible en unes breus ratlles resumir tota la riquesa que s'ha generat en aquests dies. La memòria 
de cada u de nosaltres és testimoni d'actituds intenses de conciència i dissuassió, de ferma i convençuda 
ajuda. De participació juvenil i creativitat. 

Universitat i Ensenyament, sindicats i polítics. Voluntaris/es i ecologistes. Parròquies i Comunitats de 
Base, Comitès deSolidaritat de tota clase, Plataformes de barri... 

Acompanyar el dejuni, brindar amb aigua de vida i de set, concentrar-se i convidar a compartir. I 
escriure, editar fulletons, tenir entrevistes, moltes entrevistes, totes les entrevistes i carregar la consciència 
dels parlamentaris amb fax i firmes -milers, centenars de milers de firmes- i fer que la geografia es faci 
petita en un objectiu comú i amb un eco repetit. 

Som conscients també que la SOLIDARITAT restitueix l'esforç comú per la supervivència i la vida. Aquest 
és el treball i el sentit ineludible del ZERO SET. -225-



Adreces de contacte dels Comitès 
Cristians de Solidaritat Oscar Romero 

a VEstat Espanyol 

Comitè Oscar Romero 
Arquitecto Vandelvira, 47, 4° 
02.003 ALBACETE 
H (967) 22 80 93 Comitè / 24 21 56 Manolo 

50 75 64 Francis / 23 85 92 Victoria 
Fax 23 11 91 a l'atenció de Victoria Pinilla 

Comitè de Solidaridad con Centroamérica 
Apartado 1.102 
04.080 ALMERIA 
a (951) 30 11 10 Pilar 
• i fax 27 15 75 Juan, Marga o Pilar (trucar 
primer) 

Comitè Oscar Romero 
Hermanos La Salle, 2 
24.700 ASTORGA (Lleó) 
H (987) 61 53 79 Àngela 

Comitè Oscar Romero 
Roger de Llúria, 7, 2" 1" 
08.010 BARCELONA 
s (93) 301 02 68 Comitè 

354 67 74 Cèlia / 354 28 77 Carmen 
Fax 329 84 16 a l'atenció de Cèlia (COR) 

Comitè Oscar Romero 
Merced, 13 (CIE) 
09.002 BURGOS 
H (947) 20 37 27 Manolo Plaza 
Fax 20 17 50 

Comitè Oscar Romero 
Apartado 1.019 
10.080 CACERES 
•B (927) 22 26 76 Toyi i Carmen 

24 00 38 Marisol 

Comitè Oscar Romero 
Avda. Ana de Viya, 17, 3" D 
11.009 CADIS 
= (956) 28 18 86 Loli 

83 28 66 Carmen Nolla (Puerto Real) 

Comitè Oscar Romero 
Jiménez de la Espadà, 14, 2° Dcha. 
30.204 CARTAGENA (Múrcia) 
o (968) 10 04 47 Julio Jiménez / 52 35 77 Chusa 

52 72 56 Esperanza / 51 19 43 Àngel 
Fax 10 06 66 indicar COR i » de Julio Jiménez 

Comitè Oscar Romero 
Fonseca, 8 
15.004 LA CORUNA 
* (981) 22 21 62 Jaime / 22 84 30 Eduardo 
Fax 22 89 76 

Gipuzkoako O. Romero Solidaritza Batzordea 
Posta Kutxa 1.789 
20.080 DONOSTIA (Gipuzkoa) 
« (943) 45 84 92 Maisus 

76 04 20 Milà / 27 77 99 M" Luisa 
Fax 76 52 43 

Comitè Oscar Romero 
Cabrales, 37 
33.205 GIJÓN (Astúries) 

Comitè Oscar Romero 
Pica d'Estats, 14 
17.003 GIRONA 
= i fax (972) 47 72 39 Jordi Planas 
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Comitè Oscar Romero 
Madroííal, 60 
23.700 LINARES (Jaén) 
•B (953) 69 85 03 Franciscà Sanchez 
Fax 60 04 07 a l'atenció de Franciscà (COR) 

Comitè Oscar Romero 
Apartat 796 
25.080 LLEIDA 
•B (973) 26 08 62 Adela 

23 90 47 Emili 

Comitè Oscar Romero 
Argumosa, 1, 6° B 
28.012 MADRID 
•B i fax (91) 539 87 59 Comitè 

316 66 69 Itziar 

Comitè Oscar Romero ..*' 
Sancho Dàvila, 6, 3° F 
30.007 MÚRCIA 
s i fax (968) 23 50 11 José M. Mira 

Comitè Oscar Romero 
Magdalena, 10, 3° izq. 
33.009 OVIEDO (Astúries) 
*r (985) 22 26 02 Javier 

Comitè Cristiano de Solidaridad con A.L. 
Apartado 1.104 
31.080 PAMPLONA/IRUNEA (Navarra) 
•B (948) 24 14 39 Jesús y Maite 

26 55 33 Victor i Marian 

Comitè Oscar Romero 
Plaça Assemblea de Catalunya, 3, 4°, 2" 
08. 207 SABADELL (Barcelona) 
« (93) 723 51 68 Joan Albert 

581 70 46 Carles 

Comitè Oscar Romero 
La Moral, 2-8, 1° F 
37.006 SALAMANCA 
•B (923) 24 78 71 Juan Carlos Pérez 

Comitè Oscar Romero 
Apartat 1.065 
43.080 TARRAGONA 
rt (977) 21 11 97 Maria Antònia Trepat 

54 73 39 Paco Xammar 

Comitè Oscar Romero 
Gabriel Carol, 21, 3r 2a 
08.221 TERRASSA (Barcelona) 
= (91) 780 54 69 Josep M. Cunill 

Comitè Oscar Romero 
Duque 78,1° C, BARRIO DEL CASTILLO 
28.225 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) 
•a (93) 656 05 05 Mercedes i Pablo 

676 69 93 Encarni i Luis 

Comitè Oscar Romero 
Monestir de Poblet, 14,11è 
46.015 VALÈNCIA 
•B (96) 347 40 16 Mercedes 

Comitè Oscar Romero 
Vicente Mortes, 3, 3° A 
47.014 VALLADOLID 
«(983) 33 22 47 Consuelo Ortega 

Comitè Oscar Romero 
Parròquia Cristo de la Victoria 
Bayona, 9, bis - Polígono de Coya 
32.209 VIGO (Pontevedra) 
= i fax (986) 29 32 25 Joaquín (trucar primer) 

20 59 59 Maria del Mar 

Comitè Oscar Romero 
Avda Goya, 67 
50.005 SARAGOSSA 
•B (976) 55 24 68 Joaquín i Montse 

35 01 50 Eusebio, Ana i Chesús 
Fax (976) 25 35 48 a l'atenció de Chesús Yuste 

Unión Solidaria (UNÍS) 
Paseo Juan XXIII, 15 
28.040 MADRID 
•B (91) 266 54 19 Carmen Villa 
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ARGENTINA 54 

Bahia Blanca 91 
Buenos Aires 1 
Córdoba 51 
Chascomús 241 
La Plata 21 
Lujàn 323 
Mar de Plata 23 
Mendoza 61 
Punta Alta 91 
Rosario 41 
Santa Fe 42 

BELICE 501 

Belmopàn 8 

BOLSVIA 591 

La Paz 2 
Cochabamba 42 
Oruro 52 
Santa Cruz 33 

BRASIL 55 

Belem 91 
Belo Horizonte 31 
Brasília 61 
Caxias do Sui 51 
Curitiba 41 
DuquedeCaxias... 21 
Florianópolis 482 
Fortaleza 85 
Goiània 62 
Joào Pessoa 83 
Londrina 432 
Manaus 92 
Natal 84 
Niteroi 21 
Nova Iguaçu 21 
Olinda 81 
Porto Alegre 512 
Petrópolis 242 
Recife 81 
RioClaro 195 
Río de Janeiro 21 
Salvador 71 
Santos 1 32 
SàoLuis 98 
Sào Paulo 11 
Uberlandia 34 
Vitòria 27 
Volta Redonda 223 

CANAD" 1 

Edmonton 403 
Halifax 902 
Montreal 514 
Ottawa 613 
Quebec 418 
Toronto 416 
Sidney 902 
Victoria 604 
Windsor 51 
Winnipeg 204 

CARIB 

Anguila 1+809 
Antigua 1+809 
Aruba 297 
Bahamas 1+809 
Barbados 1+809 
Bermudas 1+809 
Bonaire 1+809 
Caimànjslas... 1+809 
Curaçào 5997 
Dominica 1+809 
Guadalupe 590 
Granada 1+809 
Martinica 596 
Montserrat 1+809 
San Vicente.... 1+809 
Santa Lucia 1+809 
SanCristóbal .. 1+809 
Trinidad/To.... 1+809 

COLMBIA 57 

Bogotà 1 
Bucaramanga 76 
Cali 23 
Manizales 68 
Medellín 4 
Montería 47 
Pasto 27 
Pereira 63 
Popayàn 28 
Quibdó 49 
Risaralda 685 
Tocaima 83 
Villavicencio 886 
Zipaquirà 1852 

COSTA RICA 506 

CUBA 53 

XILE 56 

Arauco 42 
Concepción 42 
Chiguayante 42 
San Bernardo 2 
Santiago 2 
Talcahuano 42 
Valparaíso 31 
VinadelMar 31 

EQUADOR 593 

Babahoya 4 
Cuenca 4 
Esmeraldas 2 
Guayaquil 4 
Quito 2 
Salinas 4 
Santo Domingo 2 
Tambaco 2 

EL SALVADOR 503 

GUATEMALA 502 

Antigua 320-321 
Amatitlàn 330 
Cobàn 511 
Chimaltenango.... 391 
Chiquimula 420 
Guatemala capit 2 
Escuintla 380-381 
Esquipulas 431 
Huehuetenango...641 
Mixco 921 
Puerto Barrios 480 
Quetzaltenango.... 61 
Retalhuleu 710 
Salamà 351 
San Marcos 601 

GUYANA FRANC 594 

GUYANA 592 

Georgetown 2 
Mackenczie 4 
New Amsterdam 3 

HAITÏ 509 

HONDURES 504 

JAMAICA 1+809 

EEUU 1 
Boston 617 
Chicago 312 
Dallas 214 
Detroit 313 
El Paso 915 
Filadèlfia 215 
Fresno 209 
Las Vegas 702 
Los Angeles 213 
Miami 305 
NuevaYork 212 
Phoenix 602 
San Antonio 512 
San Diego 714 
San Francisco 415 
San Luis 314 
Seattle 206 
WashintongDC... 202 

Mxic 52 
Acapulco 748 
Campeche 981 
Ciudad Juàrez 161 
Colima 331 
Cuernavaca 73 
Chihuahua 141 
Cholula 22 
Guadalajara 36 
Guanajuato 473 
León 471 
Mérida 992 
Mexicali 656 
MéxicoDF 5 
Monterrey 83 
Oaxaca 951 
Puebla 22 
Tijuana 668 
Tlaxcala 246 
Toluca 721 
Torreón 171 
TuxtlaGutiérrez .. 961 
Valladolid 985 
Veracruz 923 

NICARAGUA 505 

Chinandega 341 
Estelí 71 
Granada 55 
Managua 2 
León 311 

PANAM° 507 

PUERTO RICO 1 -809 

PARAGUAI 595 

Asunción 21 
Concepción 31 
Coronel Oviedo... 521 
Hermandarias 63 
Luque 23 
San Antonio 27 
Stroesner 61 
Villeta 25 

PERS 51 

Arequipa 542 
Ayacucho 6492 
Cuzco 8423 
Chimbote 4432 
El Callao 14 
Huancayo 6423 
Lima 14 
Piura 6432 
Trujillo 24 

R. DOMINICANA 508 

SURINAME 597 

URUGUAI 598 

Atlàntida 372 
Montevideo 2 
Canelones 332 
Punta del Este 42 
San José 342 

VENEÇUELA 58 

Barcelona 81 
Barquisimeto 51 
Caracas 2 
Ciudad Bolívar 85 
Cumanà 93 
Guiria 94 
La Guaira 31 
Los Teques 32 
Maracaibo 61 
Maracay 43 
Mérida 74 
San Fèlix 54 
Trujillo 72 
Valencià 41 



L'AGENDA LLATINOAMERICANA'95 és: 

P* tradició: un any més acudim a la cita. I 
l'ampliem: a tres països més en el Continent 
(Paraguai, Perú i Puerto Rico) i a dos idiomes 
més (anglès i català). 

•®" treball col·lectiu: som una família 
plenament «llatinoamericana», no sols 
espiritualment, sinó amb tota la plenitud 
geogràfica, som ja a tot el Continent. I ens estem 
encara estenent, arribant aquest any a 21 països i 
6 idiomes, gràcies a més de 80 entitats, 
organitzacions populars, congregacions 
religioses... que editen/distribueixen l'Agenda. 
Ens ajuda molt el saber que tants germans i germanes la senten seva, i ens envien les seves 
apreciacions, suggerències, crítiques. 

•*" símbol d'identitat continental: com ja és conegut, les «Grandes Causas», el «Espíritu 
de la Pàtria Grande» i «la Pàtria Grande es memòria y esperanza», l'opció pels pobres i 
l'espiritualitat de la lliberació... configuren la seva identitat, en la línia central de la 
«llatinoamericanitat» continental. 

"^ signe de comunicació i esperança: veure aquesta agenda a la bossa d'una persona, o a 
la seva taula de treball, o a casa seva, s'ha convertit ja en un signe que expressa, que identifica 
la persona, que molt probablament ens diu quelcom de la seva comunió i esperança... 

"3° treball de militància: i no sols o no tant pels seus continguts (descaradament 
militants, lluny de tota pretesa o vergonyosa neutralitat asèptica), sinó, sobretot, per 
l'inabastable treball de militància que sobre ella es va fent, des dels que la difonen, regalant i 
propaganditzant, fins als que utilitzen els seus textos en l'educació popular o els reproduexen 
en les publicacions més diverses. 

L'AGENDA LLATINOAMERICANA'95 
no és simplement un paper ratllat per anotacions. Vol ser 

més aviat una dosificada combinació de: 
W agenda, pràctica, àgil, ben diagramada, senzilla, ^T^L 

ecomòmica; \ \ T 
w antologia: que recull el millor de la mística llatinoame- ,a 

ricana, en l'àmplia pluralitat de les seves dimensions; ~ 
Q& eina pedagògica: un arxiu de materials útils per a educa- " 

dors populars, comunicadors, mestres, animadors de j | 
grups, joves, estudiants, angents de pastoral, intel·lectuals... g 

«*" vademècum, com «llibre de capçalera» amb el qual g_ 
acompanyar-se, al qual tornar-hi per alimentar-se, no ~ 
un llibre normal per a llegir-lo i arraconar-lo. 

P.V.P. 1.000 PTA 


