Llatinoamericana
mundial 2009
El llibre llatinoamericà
més difós cada any
dins i fora del Continent.
Signe de comunió continental i mundial
entre les persones i les comunitats que vibren
i es comprometen amb les Grans Causes de la Pàtria Gran,
en resposta als reptes de la Pàtria Major.
Un anuari de l’esperança dels pobres del món
des de la perspectiva llatinoamericana.
Un manual de companyia per a anar creant “l’altra mundialitat”.
Un recull de memòria històrica de la militància.
Una antologia de solidaritat i creativitat.
Una eina pedagògica per a l’educació,
la comunicació i l’acció social populars.
Des de la Pàtria Gran cap a la Pàtria Major.

La nostra portada:
Cap a un socialisme nou! La Utopia continua
de Maximino Cerezo Barredo
Fa segles que la Humanitat ve forjant mediacions per realitzar la
política, conﬂictivament, temptejant, en experiències històriques,
contradictòries, i a vegades ﬁns i tot inhumanes.
En aquesta Agenda del 2009 volem avançar, amb valor
d’aventura, preguntant-nos sobre la mediació sistèmica per a una
política veritablement humana i mundial...
La Utopia està en construcció, som obrers de la Utopia.

Enguany...
Continua augmentant el nombre de concursos convocats. Enguany ja en són onze. Alguns ja
són una veritable tradició, en camps com literatura militant, relacions de gènere, ecologia, relectura
bíblica, teologia, compromís jurídic a favor dels pobres... Estem oberts al patrocini d’altres concursos
per part d’altres entitats convocants.
L’Arxiu telemàtic de l’Agenda Llatinoamericana: Començat fa tres anys, ara amplia el seu abast
a un nou idioma: portuguès, que se suma al català i al castellà. Continua en línia, plenament actiu
oferint els materials que l’Agenda ha produït en els seus disset anys d’existència. Els animadors de
comunitats, mestres, professors, agents de pastoral... que desitgin preparar una activitat de formació,
una reﬂexió, un debat amb el seu grup o comunitat, podran apropiar-se dels materials, cercant-los
per tema, títol, autor, any d’edició... Vegeu la pàgina 231.
El proper any enfocarem la temàtica de l’Agenda des de la perspectiva de l’Ecologia: no només
l’«ecologia de la cura», sinó l’«ecologia profunda», i l’«ecologia urgent»; d’aquí la formulació del
lema: «Salvem el Planeta!», no tan sols davant la catàstrofe, sinó davant la seva actual alienació.
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Dades personals
Nom: ......................................................................................................
Domicili:.................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ciutat: ....................................................................................................
Comarca i País: ........................................................................................
☎ a casa: ................................................................................................
☎ a la feina: ...........................................................................................
Adreça electrònica: ..................................................................................
DNI núm.: ...............................................................................................
Passaport núm.:.....................................................Grup sanguini i RH:......
En cas de pèrdua aviseu a: .......................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En cas d’urgència o accident aviseu a: .......................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

http://latinoamericana.org
http://agenda.latinoamericana.org
És el «portal» de l’Agenda, la seva “seu” a Internet. Adreceu-vos-hi per saber sobre l’Agenda més enllà de la
seva publicació en paper un cop l’any. Hi podreu trobar les convocatòries dels concursos, la publicació dels seus
resultats, i qualsevol novetat al respecte.
Usant l’entrada a «l’arxiu telemàtic de l’Agenda» (cfr. pàg. 231), també hi podreu llegir o copiar els
mateixos textos de l’Agenda, tant de l’any en curs (a partir del mes de febrer) com dels anys anteriors.
Més: si voleu que us avisin de qualsevol novetat (nou material, campanya militant, novetat bibliogràﬁca
important...) que poguéssim fer disponible a la Pàgina de l’Agenda, subscriviu-vos (gratuïtament) a «Novedades
Koinonía», que en breus correus setmanals o quinzenals us comunicarà només les novetats (sense enviar-les,
només avisant, sense carregar la vostra bústia).
Subscriviu-vos-hi a: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; allà mateix qualsevol
moment també us hi podreu donar de baixa. Si no ho aconseguiu, escriviu a l’adreça que apareix en el portal.
Trobareu més informació de la campanya i dels materials que la Comissió de l’Agenda i els COR fan a
Catalunya i Llatinoamèrica a: http://www.llatinoamericana.org
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(1-809)-542.75.94 / Fax: (1-809)-565 42 52 / amigo.
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PUERTO RICO
Guerra Contra el Hambre / Apt. 8698 / CAGUAS / Tel. i
Fax: (1-787)-747.57.67 / PUERTO RICO 00726-8698 /
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NICARAGUA
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COSTA RICA
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Guillermo Meléndez / SAN JOSÉ / Tel.: (506)-254-53.74
/ gmomel@racsa.co.cr
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Directament a: agenda@latinoamericana.org
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764 / Casella 2989 / SANTIAGO-21 / Tel.: (56)-2695.34.15 / Fax: 695.34.07 / eccla@eccla.cl
BRASIL (en portuguès)
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25 comitès de solidaritat, coordinats pel: Comitè Oscar
Romero / Patricio Frontiñán s/n / 50004-SARAGOSSA
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zaragoza@comitesromero.org / www.comitesromero.
org
ITÀLIA (en italià):
Rete Radié Resch / Cx. Postal 74 / 51039 QUARRATA
(Pistoia) / Itàlia / a.vermigli@rrrquarrata.it
Grup Amèrica Llatina de la Comunitat de Sant’Angelo
/ Sant’Angelo Solidale Onlus / Via Marco d’Agrate,11
– 20139 MILÀ - Itàlia / santangelosolidale@tiscali.it
SUÏSSA (diversos idiomes):
Librairie Latino-américaine Nueva Utopía / Rue de la
Grand-Fontaine 38 / CH-1700 FRIBOURG / Tel-Fax:
(41-26)-322.64.61 / nueva.utopia@bluewin.ch
CATALUNYA (en català)
Comissió Agenda Llatinoamericana / Santa Eugènia
17 / 17005-GIRONA / Tel.: 34-972.21.99.16
/ llatinoamericana@solidaries.org / www.
llatinoamericana.org
Comitè Oscar Romero / Passeig Fabra i Puig 260, 2on 2a
/ 08016 BARCELONA / Tel.: (34)-933-498803 / fax:
933-405834 / barcelona@comitesromero.org / cor.
bcn@gmail.com
ILLES BALEARS (en català)
Comissió de l’Agenda a Mallorca
Casal d’ONGD Espai Solidari / c/ Ramon Berenguer III,
20, baixos / 07003 Palma. Mallorca / Tel.: 971 176
421 - 605 900 761

Els continguts d’aquesta Agenda són propietat del Poble llatinoamericà,
el qual dóna permís per copiar, citar, reproduir i difondre’ls lliure i no comercialment.
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Visió de conjunt de l’Agenda
LLatinoamericana-mundial'2009

Feliç Any Nou 2009!
Una vegada més –i ja
en són 18!- a tots els que
formem aquesta gran família
internacional, els dediquem amb
molt d’afecte aquesta nova edició
de l’Agenda, la del 2009.
Com saben els nostres
lectors, el nostre objectiu no és
pas elaborar una “agenda”, un
article d’escriptori... En el nostre
cas, l’adjectiu és el veritable
substantiu: “Llatinoamericana
‘2009”. Allò especíﬁc de la nostra
Agenda és recollir, suggerir,
mostrar per on va l’esperança
“llatinoamericana”, combinantla cada any amb una temàtica
d’urgència pedagògica. Les millors
ﬁrmes del nostre “continent
espiritual” es reuneixen a les
seves pàgines, en una cita anual
amb tots els que vibrem amb “les
Grans Causes de la Pàtria Gran”,
que és la Pàtria Mundial.
Com anunciàvem en l’edició
passada, la Utopia social
constitueix l’eix de l’enfocament
d’aquesta edició del 2009.
La “introducció fraterna” d’en
Pere Casaldàliga, com sempre,
presenta el tema i obre l’Agenda.
La galeria dels aniversaris
martirials majors de l’any 2009,
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la relació de premis concedits per
les convocatòries de l’any passat,
i les noves convocatòries per
al 2009 (onze en total aquesta
vegada!), completen l’entrada
d’aquesta edició.
Impertorbablement ﬁdels a la
“metodologia llatinoamericana”,
comencem amb un VEURE la
realitat mitjançant l’anàlisi de
conjuntura del mestre Comblin.
João Pedro Stédile ho completa
amb l’anàlisi de conjuntura de
la utopia, i Eduardo Hoornaert
ens recull una experiència de la
història de la Utopia...
La part de JUTJAR, reuneix el
punt de vista dels especialistes
més qualiﬁcats, per abordar les
principals qüestions, clàssiques
i noves, respecte als reptes de la
Utopia i del «nou socialisme».
Reclamem la nostra atenció
sobre uns pocs PUNTS CALENTS
que destaquem.
La tercera sessió, la de
l’ACTUAR, intenta enfocar tot
el conjunt vers un aterratge en
l’acció.
L’Agenda conclou amb la
secció ﬁnal habitual: els textos
premiats en les categories de
“Conte curt llatinoamericà”,
“Pàgines neobíbliques” i
“Perspectiva de gènere” dels

nostres concursos, un ventall
de recursos pedagògics sobre el
tema, diversos afers menors, la
referència als Serveis Koinonia
–patrocinadors d’aquesta agendai el necessari “Punt de trobada”
amb els lectors.
L’Agenda del proper any
2010 abordarà un tema que
ens urgeix des de fa anys, el de
l’”ecologia profunda”, més enllà
de la senzilla actitud de “cura”
del medi ambient. Es tracta de
descobrir que fa uns quants milers
d’anys que la civilització humana
ha trencat la seva comunió
amb la Terra i la Natura, l’ha
convertida en objecte d’ús i abús,
i s’ha privat de la saba nutrient
per al seu esperit. Això ens ha
conduït, a més, a la destrucció
de l’ambient, ﬁns a límits que
acabem de descobrir que estan
a punt d’arribar al punt de no
retorn. La urgència més bàsica i
fonamental s’imposa: Salvem el
Planeta!, sense el qual qualsevol
altra cosa es faria inviable.
Esperem els vostres
comentaris, suggeriments i ﬁns
i tot crítiques, per ajudar-nos
a programar la propera edició.
Gràcies, des d’ara mateix.
Fraternal/sororalment,
José María VIGIL

Ús pedagògic de l’agenda
A més de ser per a ús
personal, aquesta Agenda està
pensada com un instrument
pedagògic per a comunicadors,
educadors populars, agents de
pastoral, animadors de grups,
militants...
Els textos són sempre breus i
àgils, presentats sota el concepte
pedagògic de la “pàgina-cartell”,
pensada i diagramada de manera
que, fotocopiada directament, es
pugui repartir com a “material de
treball” a l’escola, a la reunió de
grup, a l’alfabetització d’adults...
o exposada en el taulell
d’anuncis. També, perquè aquests
textos es puguin transcriure al
butlletí de l’associació o a la
revista del lloc.
La presentació dels textos es
regeix per un criteri “econòmic”
que sacriﬁca una possible estètica
d’espais blancs i il·lustracions a
favor d’un volum de missatge més
gran. La manca de més espais
blancs per anotacions (per poder
mantenir el preu popular) es pot
substituir enganxant-hi cintes
adhesives. També se li pot afegir
una cinta com a registre, i anar
retallant el cantó de la fulla de
cada dia per tenir una localització
instantània de la setmana en
transcurs.
Ecumenisme
Aquesta agenda es regeix per
un “ecumenisme de suma”, no
“de resta”. Per això no elimina
allò propi dels catòlics ni el que
és especíﬁc dels protestants,
sinó que ho reuneix. Així, en el
“santoral” les commemoracions

protestants s’han “sumat” a les
catòliques. Quan no coincideixen,
la protestant és en cursiva. Per
exemple, l’apòstol Pere l’Església
catòlica el celebra el 22 de febrer
(“la càtedra de Pere”), i les
Esglésies protestants ho fan el 18
de gener (“la confessió de Pere”);
les diferències es poden distingir
tipogràﬁcament.
Gentilment, el bisbe luterà
Kent Mahler ens va presentar en
aquestes pàgines, en una edició
anterior, els “sants protestants”.
L’Agenda és aconfessional
i, sobretot, macroecumènica:
s’emmarca en aquest món de
referències, creences, valors i
utopies comú als Pobles i homes
i dones de bona voluntat, que
els cristians anomenem “Regne”,
però que compartim amb
tothom en una recerca fraterna i
humilment servicial.

lucratiu a l’edició corresponent.
En qualsevol cas, l’Agenda
Llatinoamericana com a tal,
en la seva coordinació central,
també és una iniciativa no
lucrativa, que va néixer i es
va desenvolupar sense l’ajuda
de cap agència. Els ingressos
generats per l’Agenda, després
de retribuir adequadament
l’esforç de les ﬁrmes que hi
escriuen, es dediquen a obres de
comunicació popular alternativa i
de solidaritat internacional.
Els “Serveis Koinonia”, atesos
permanentment i en millora
constant, d’accés mundial gratuït,
la Col·lecció “Temps Axial”, i
alguns dels premis ﬁnançats per
l’Agenda, en són els casos més
coneguts.

Una agenda col·lectiva...
Aquesta és una obra
col·lectiva. Per això ha
Les llunes
recorregut aquest camí i avui
La nostra agenda expressa
és el que és. Continuarem
les fases de la lluna en
rebent agraïts els suggeriments,
l’hora llatinoamericana, més
materials, textos, documents,
concretament en l’hora “andina” novetats bibliogràﬁques... que
(la de Colòmbia, Equador, Perú,
ens vulgueu fer arribar, per
Xile) amb una diferència de cinc confeccionar l’Agenda de l’any
hores respecte la GMT anomenada 2010...
“universal”.
Acollirem i farem un espai
en aquestes pàgines a aquelles
Una obra no lucrativa
entitats que vulguin oferir el seu
A molts països, aquesta
servei al Continent patrocinant
Agenda l’editen organismes i
algun premi o concurs per
entitats populars, institucions
estimular qualsevol aspecte de la
sense ànims de lucre, que
nostra consciència continental.
destinen els beneﬁcis que
Així continuarà essent una
obtenen de la venda de l’Agenda “obra col·lectiva, un patrimoni
als seus objectius de servei
comunitari, un anuari antològic
popular o de solidaritat. Aquests de la memòria i l’esperança del
centres fan constar el caràcter no Continent espiritual...”.
❑
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Com a introducció fraterna

CAP A UN NOU SOCIALISME
La utopIa continUa...

La nostra Agenda va néixer i ha caminat sempre amb la llum i sota l’estímul de la Utopia. Una Utopia
indeﬁnida en els seus contorns i en la seva hora, però irrenunciable des del nostre compromís envers
l’humanisme integral.
Cada any l’Agenda també ha tingut un tema central, tractat per especialistes que l’aborden des
d’angles diferents. Els temes han estat majors, ambiciosos, com el diàleg intercultural, la comunicació, la
democràcia, la política, el món indígena, les migracions, el deute extern, la Pàtria Gran... Temes majors,
dic, perquè engloben persones i pobles, el nostre Continent i el Tercer Món, la solidaritat del Primer Món i
la transformació de les institucions internacionals.
Tema major, urgent i conﬂictiu, ha estat el de la darrera edició, 2008: la política que s’ha mort o que
s’ha de morir, i una política altra, de justícia, d’igualtat, de dignitat, plural en realitzacions concretes i
autènticament mundial afrontant la perversa mundialització del capitalisme neoliberal.
Fa segles que la Humanitat ha anat forjant mediacions per tal de realitzar la política, conﬂictivament,
temptejant, en experiències històriques, a vegades contradictòries i ﬁns i tot inhumanes.
Parlar de política era lògicament parlar de ciutadania, de participació corresponsable, de sistemes de
govern, de partits. En aquesta Agenda del 2009 volem avançar, amb frisança d’aventura, preguntant-nos
sobre la mediació sistèmica per a una política veritablement humana i mundial.
Avui el rei està despullat. El Tercer Món, sobretot, ha experimentat amargament la inequitat d’aquest
sistema homicida i ecocida que és el capitalisme, ara neoliberal i global. “El sistema neoliberal -pondera
Mário Soares- està donant senyals manifestos d’esgotament i d’incapacitat; és exigible un nou ordre
mundial”. Amb indignació, amb nostàlgia, recolzats per tant de somni i lluita i sang, responent a la
dignitat ferida de la majoria humana, ens en tornem cap al socialisme: un socialisme nou, ens diu el títol
d’aquesta Agenda. Perquè evidentment no es tracta pas de repetir assaigs que han acabat, moltes vegades,
en decepció, en violència, en dictadura, en pobresa, en mort. No es tracta pas de “mirar enrere amb ira” ni
de tornar a models superats. Es tracta de revisar, d’aprendre del passat, d’actualitzar, de no conformar-se i,
per això mateix, de viure avui i aquí, localment i globalment, la sempre nova Utopia.
El subtítol de l’Agenda aﬁrma categòricament que la Utopia continua, que no és pas una quimera sinó
un repte. Per això ens preguntem com anem d’Utopia. Preocupats per la construcció diària de la política
com a art d’allò possible, ¿perdem de vista allò que sembla impossible i tanmateix és necessari? Ens hem
de conformar amb escollir governs més o menys d’esquerres i continuar, submisos o derrotats, dins del
sistema capitalista de dreta? Què en queda de la vella disjuntiva capitalisme-socialisme? No falta pas qui
aﬁrmi que ja ha passat l’hora de les dretes i les esquerres. A aquesta aﬁrmació l’humorista li respon: “Que
no hi hagi dreta ni esquerra, no vol pas dir que no hi hagi un dalt i un baix”; “els que tenen i els que
no tenen”, com diria Cervantes. Ja no és possible el socialisme? Hem arribat tard? No continua essent la
Utopia “necessària com el pa de cada dia”?
Però quin socialisme o socialismes? Advoquem per un socialisme nou. Amb la novetat d’una democràcia
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radicalitzada, universal, econòmica, social i cultural. “No hi haurà socialisme -aﬁrma Boaventura de
Sousa Santos- però sí socialismes. Tindran en comú el reconèixer-se en la deﬁnició de socialisme com a
democràcia sens ﬁ”.
L’Agenda ens pregunta: ¿quins canvis hem experimentat en funció de les lliçons que ens ha donat la
història? Quines actituds, quines accions cal esperar avui d’una militància socialista? Ningú neix socialista,
el socialista es fa. Personalment i comunitàriament. Hi ha valors referencials, això sí, que són els pilars
mestres del socialisme nou: la dignitat humana, la igualtat social, la llibertat, la corresponsabilitat,
la participació, la garantia d’aliment, salut, educació, vivenda, feina, l’ecologia integral, la propietat
relativitzada perquè sobre seu pesa una hipoteca social.
“No hi ha pas cap estructura socialista- insisteix Fra Betto- que produeixi, per efecte mecànic, persones
de tarannà generós, obertes a compartir, si no s’adopta una pedagogia capaç de promoure permanentment
la superació moral, capaç de fer del socialisme el nom polític de l’amor”. “És il·lusió voluntarista -adverteix
Wladimir Pomar- establir formes rígides per a les transformacions necessàries i per a la radicalització de la
democràcia... Elles, les transformacions, depenen de molts de factors que transcendeixen el nostre senzill
desig i demanen temps i suor. Sense una visió clara al respecte qualsevol socialisme corre el risc de patinar,
tant cap al democratisme caòtic com cap a l’autoritarisme”. Evidentment un socialisme que en mereixi el
nom, rebutja, per deﬁnició, qualsevol dictadura i qualsevol imperialisme; i també qualsevol democràcia que
només sigui formal.
Agustí de Semir constata que “conegudes les trampes de la democràcia n’hi ha molts que se situen fora
del sistema i parlen de treballar en xarxa. Fan la lluita des d’un altre punt de partida, amb fòrums socials,
ocupació de terra, acollida d’emigrants, mitjans de comunicació alternatius, etc. Treballar en xarxa signiﬁca
fer-ho d’una manera horitzontal però coordinada, créixer des de sota i de forma descentralitzada, alimentar
l’autogestió i l’acció directa”.
“Socialisme, per tant, -aﬁrma Paul Singer- vol dir una economia organitzada de manera que qualsevol
persona o grup de persones pugui accedir a crèdits per poder adquirir els mitjans de producció que li calen
per desenvolupar les activitats que triï. Això implica, evidentment, l’eliminació de la pobresa, de l’exclusió
social...”.
El sociòleg François Houtart proposa quatre principis-objectius per a un nou socialisme:
• Prioritat d’un ús renovable dels recursos naturals.
• Predomini del valor d’ús per sobre del valor de canvi.
• Participació democràtica en tots els sectors de la vida col·lectiva.
• Interculturalitat.
La Utopia continua, malgrat tots els malgrats. Escandalosament desactualitzada en aquesta hora de
pragmatisme, de productivitat sense parar, de postmodernitat escarmentada. La Utopia de la qual parlem
la compartim amb milions de persones que ens han precedit; donant ﬁns i tot la sang, i amb milions que
avui viuen i lluiten i marxen i canten. Aquesta Utopia està en construcció; som obrers de la Utopia. La
proclamem i la fem; és do de Déu i conquesta nostra. Amb aquesta “agenda utòpica” a la mà i al cor, volem
“donar raó de la nostra esperança”; anunciem i intentem viure, amb humilitat i amb passió, una esperança
coherent, creativa, subversivament transformadora.

PeRE CASALDÀLIGA
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Aniversaris MaJors deL 2009
1969: 40 anys
26.5: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, màrtir de
la justícia a Recife, Brasil.
13.11: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys,
màrtir dels moviments d’alliberament uruguaians.
1974: 35 anys
21.1: Màrtirs camperols de la matança d’Alto Valle,
Bolívia.
20.2: Domingo Laín, sacerdot màrtir de les lluites
d’alliberament, Colòmbia.
11.5: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de les
«villas miseria» a l’Argentina. Abans de morir va dir
a una infermera: “ara, més que mai, estaré al costat
del poble”. www.carlosmugica.com.ar
25.10: Antoni Llidó Mengua, sacerdot diocesà valencià,
detingut i desaparegut per la dictadura de
Pinochet, Santiago de Xile. www.memoriaviva.com/
Desaparecidos/D-L/antonio_llido_mengual.htm
10.8: Tito de Alencar, dominic, torturat ﬁns al suïcidi,
Brasil.
26.9: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols
màrtirs del poble equatorià, líders cristians de les
seves comunitats en lluita per la reforma agrària.
Assassinats a Riobamba, Equador.
30.9: Carlos Prats, general xilè, i la seva esposa,
testimoni de la democràcia, a Xile. Assassinat a
l’Argentina. Començava l’operació Còndor, ideada
per Pinochet, coordinant militars xilens, argentins,
uruguaians, brasilers, bolivians i paraguaians.
1.11: Florinda Soriano, «Doña Tingó», camperola
analfabeta, dirigent de la Federació de las Lligues
Agràries Cristianes, màrtir del poble dominicà.
23.11: Amilcar Oviedo D., líder obrer, Paraguai.
1979: 30 anys
2.1: Francisco Jentel, defensor dels indis i camperols,
víctima de la Seguretat Nacional al Brasil.
20.1: Octavio Ortiz, sacerdot, i 4 estudiants i
catequistes: assassinats per la policia i l’exèrcit
durant una trobada religiosa, El Salvador
4.2: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la
defensa de la terra a Colòmbia.
4.2: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers morts i
dotzenes de ferits.
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6.4: Hugo Echegaray, 39 anys, teòleg de l’alliberament,
sacerdot peruà, totalment dedicat als pobres.
2.5: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys, màrtir de la
dictadura somocista, Nicaragua.
31.5: Teodoro Martínez, camperol màrtir a Nicaragua.
9.6: Juan Morán, sacerdot mexicà, màrtir en defensa dels
indígenes mazahues.
20.6: Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les comunitats
de base salvadorenques.
1.8: Matança de Chota, Perú.
4.8: Alirio Napoleón Macías, sacerdot màrtir a El
Salvador, metrallat sobre l’altar, mentre celebrava
l’eucaristia.
1.9: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la Paraula,
màrtir de la Bona Notícia als pobres a El Salvador,
assassinat.
20.9: Apolinar Serrano, «Polín», José López «Chepe»,
Félix García Grande i Patricia Puertas, «Ticha»,
camperols i dirigents sindicals, El Salvador.
27.9: Guido León dos Santos, heroi de la classe obrera,
mort per la repressió policial a Minas Gerais, Brasil.
30.10: Santo Dias da Silva, líder sindical, 37 anys,
metal·lúrgic, militant de la pastoral obrera, màrtir
dels obrers brasilers.
1.11: Matança de Tots Sants, a La Paz, Bolívia.
18.12: Matança dels camperols d’Ondores, Perú.
18.12: Matança de camperols a El Porvenir, Opico, El
Salvador.
27.12: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació Pankararé,
a Brasil, mort en la lluita del seu poble per la terra.
1984: 25 anys
7.5: Idalia López, catequista, de 18 anys, testimoni de
la fe i servidora humil del seu poble, El Salvador.
Assassinada per membres de la defensa civil.
21.6: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la persecució a
l’Església a Guatemala.
14.8: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament
d’Ayacucho, Perú.
15.8: Luis Rosales, líder sindical, i companys, màrtirs de
la lluita per la justícia entre els obrers bananers de
Costa Rica.
4.9: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès, mort
per una bala disparada per policies mentre llegia la
Bíblia a la població de La Victoria, Santiago de Xile.

1989: 20 anys
13.2: Alejandra Bravo, metgessa mexicana, quatre
infermeres i cinc ferits salvadorencs, assassinats
en un hospital de campanya a Chalatenango, El
Salvador.
28.2: Teresita Ramírez, religiosa de la Companyia de
Maria, assassinada a Cristales, Colòmbia.
28.2: Miguel Angel Benítez, sacerdot, Colòmbia.
18.3: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobedo,
religiosa, i companys, testimonis del Déu de la Vida
entre els pobres de Perú.
23.3: María Gómez, mestra i catequista, màrtir del servei
al seu poble Simití, a Colòmbia.
5.5: María Cristina Gómez, militant de l’Església Baptista,
màrtir de la lluita de les dones salvadorenques.
15.4: Madeleine Lagadec, infermera francesa a El
Salvador, torturada i assassinada juntament amb els
salvadorencs María Cristina Hernández, infermera,
Celia Díaz, educadora, l’invàlid de guerra Carlos
Gómez i el metge argentí Gustavo Isla Casares.
21.4: Juan Sisay, militant de la vida, màrtir de la fe i de
l’art popular a Santiago de Atitlán, Guatemala.
8.5: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí, panameny
d’origen holandès, assassinat per un militar a la
comunitat de Santa María, Chiriquí, Panamà.
1.6: Sergio Restrepo, jesuïta, màrtir de la promoció
humana i l’alliberament dels camperols de Tierralta,
Colòmbia.
6.6: Pedro Hernández i companys, líders indígenes,
màrtirs de la reclamació de la pròpia terra a Mèxic.
15.6: Teodoro Santos Mejía, sacerdot, Perú.
13.7: Natividad Quispe, anciana indígena de 90 anys,
Perú.
9.8: Daniel Espitia Madera, camperol lluitador del poble
colombià, assassinat.
12.9: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Pedro Canario (ES), Brasil.
23.9: Henry Bello Ovalle, militant, màrtir de la

solidaritat amb el jovent del seu barri, a Bogotà,
Colòmbia.
2.10: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe de Arauca, Colòmbia,
màrtir de la pau i del servei.
8.10: Mor Penny Lernoux, periodista nord-americana,
defensora dels pobres d’Amèrica Llatina.
25.10: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys,
màrtirs de la causa dels pobres, Perú.
29.10: Matança dels Pescadores d’El Amparo, Veneçuela.
31.10: Màrtirs de la Federació Nacional de Sindicats de
Treballadors Salvadorencs, FENASTRAS, a la ciutat de
San Salvador, El Salvador.
16.11: Ignacio Ellacuría i companys: Segundo Montes,
Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Moreno i
Joaquín López, jesuïtes, profetes de l’alliberament
del seu poble; i les seves dues empleades
domèstiques, Julia Elba i Celina. A la UCA de San
Salvador.
23.12: Gabriel Félix R. Maire, sacerdot francès, assassinat
a Vitoria, Brasil per la seva opció pels pobres.
1994: 15 anys
2.1: Daniel Arrollano, militant de la vida, evocador
constant de la memòria dels màrtirs del seu poble
argentí.
2.5: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màrtir de la
solidaritat i la justícia entre els pobres de Paraguai.
30.5: María Cervellona Correa, franciscana missionera de
Maria, paraguaiana, defensora dels indígenes mby’a i
profeta de la denúncia a la seva terra.
28.8: Assassinen a Port-au-Prince Jean-Marie Vincent,
montfortià, opositor de la dictadura de Duvalier,
activista de desenvolupament comunitari de
cooperatives, Drets Humans.
19.12: Alfonso Stessel, 65, sacerdot d’origen belga
assassinat en una colònia marginal de Guatemala per
una «mara» en connexió amb òrgans de seguretat de
l’Estat.
1999: 10 anys
3.8: Tí Jan, sacerdot compromès amb la causa dels
pobres, assassinat a Port-au-Prince, Haití.
27.8: Mor Helder Câmara, germà dels pobres, profeta de
la pau i l’esperança.
18.11: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i José Luis
Maso, sacerdot de la diòcesi de Quibdó, assassinats
el 18 de novembre de 1999 al río Atrato, a Quibdó,
Chocó, Colòmbia.

❑
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10.9: Policarpo Chem, delegat de la Paraula de Déu,
catequista i fundador de la cooperativa de San
Cristóbal, Verapaz, Guatemala, segrestat i torturat
per les forces del govern.
10.11: Álvaro Ulcué Chocué, sacerdot indígena páez,
assassinat a Santander, Colòmbia.
26.11: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuaycco, Perú.
16.12: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San
Francisco, MG, Brasil
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Premis concedits en els certàmens...

• El Primer Premi del Concurs de Pàgines
Neobíbliques, dotat amb 500 euros, s’ha concedit a la
Reverenda Beatriz CASAL (ines@fquh.cu), pastora i
teòloga, de L’Havana, Cuba, per la seva pàgina neobíblica
«Una cubana anomenada Rut», actualització del llibre
de Rut. En aquesta edició publiquem el text guanyador.
Vegeu la pàg. 232.
Una extensa antologia de «Pàgines Neobíbliques»
(acostant-se a la centena) rebudes pel concurs d’aquest i
d’altres anys, es continua publicant com una secció dels
Serveis Koinonia: servicioskoinonia.org/neobiblicas
Convoquem la XIV edició d’aquest Concurs en aquesta
Agenda Llatinoamericana’2009. Vegeu la pàg. 17.
• El Premi de Conte Curt Llatinoamericà (500 euros)
l’ha guanyat el conte «Esperança subversiva», de Marco
Antonio CORTÉS FERNÁNDEZ (subgusyver@yahoo.com.
mx), de Medellín de Bravo, Veracruz, Mèxic. El publiquem
en aquesta mateixa edició de l’Agenda (pàg. 230).
El jurat ha atorgat també un «accèssit» (100 euros)
al conte «El pueblo sin nombre», de Jeackson Antonio
VARGAS BENÍTEZ, de San Salvador.
Convoquem per l’any vinent la XV edició del Concurs.
Vegeu la pàg. 17.
Una extensa antologia de «Contes curts
llatinoamericans» -ja en són més de seixanta-, no només
els guanyadors, sinó els millors d’entre tots els que es
presenten a concurs, s’està posant en línia com a secció
dels Serveis Koinonía, amb els millors contes rebuts en
tots aquests anys. Aquí: http://servicioskoinonia.org/
cuentoscortos
• El jurat del Concurs de Gènere sobre el tema
«Equitat de gènere i participació política», patrocinat
pel Centre de Comunicació i Educació CANTERA, de
Managua, Nicaragua, ha atorgat un primer premi, de 300
US$, a Paulina Andrea VÁSQUEZ, de Quito, Equador
(vasquezpaulina@hotmail.com), pel seu treball «El poder
en allò quotidià» (el publiquem a la pàgina 234), i un
segon premi a «La revolución del hogar y la participación

política de las mujeres», de Juan Carlos ARCE, de
Nicaragua (camposley@hotmail.com), amb 200 dòlars.
Amb les mateixes bases sota un nou enfocament,
queda convocat el certamen per l’any vinent, amb el
tema de «Noves relacions de gènere... noves relacions de
poder». Vegeu la pàg. 17.
• El Certamen de Novetats Ecoteològiques, convocat
pel grup d’investigació «Ecoteologia» de la Facultat de
Teologia de la Universitat Javeriana de Bogotà, ha quedat
desert. Amb nou tema i amb les mateixes bases, queda
convocat per al 2010. Vegeu la pàg. 20.
• En el Certamen «Emergència ecològica planetària
i missió cristiana», el jurat ha declarat desert el premi.
Amb les mateixes bases, la mateixa dotació (mil euros) i
la mateixa temàtica, l’Institut Missio d’Aquisgrà i l’Agenda
Llatinoamericana convoquen la VIII edició del Certamen.
Vegeu la pàg. 19.
• En el certamen convocat pel Col·lectiu Ronda
d’Advocats de Barcelona, sobre «La lluita pels drets
de les dones», el Jurat ha concedit el premi, de mil
cinc-cents euros, al Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente, CEDECA, de Belém (Pará), Brasil, com
a reconeixement als projectes durs i difícils que duu a
terme per evitar l’explotació i els abusos que pateixen les
dones i menors en defensa dels seus drets a l’Amazònia
Paraenca, destacant alhora el nivell d’organització que ha
desenvolupat per a la realització d’aquests projectes.
El concurs es convoca per al proper any, en la seva ja
VII edició, amb nova temàtica. Vegeu la pàg. 18.
• La Revista Alternativas i la Fundació Verapaz han
atorgat el Premi Antonio Montesinos, en la seva XIII
edició, a Pere CASALDÁLIGA cmf, en honor als mèrits
de tota una vida consagrada al servei de la Bona Notícia
donada als pobres d’Amèrica Llatina, com a prolongació
del gest profètic d’Antonio Montesinos en defensa de la
dignitat humana. Vegeu la pàg. 15.

Vegeu aquests premis, concedits als qui van concursar en els certàmens convocats per l’Agenda del 2008, a:
http://latinoamericana.org/2009/premios
Vegeu les convocatòries per l’any 2009-2010 a: http://latinoamericana.org/2009/convocatorias
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...convocats el 2008 per al 2009
Recordem que per aquest Premi es poden presentar
candidats a la consideració del Jurat; veieu la
convocatòria, renovada per a la seva XIV edició, a la
pàgina 17.

La Revista «ALTERNATIVAS»
i la Fundació VERAPAZ,
de Managua, Nicaragua, atorguen el

• En el concurso Independència i Unió, convocat
pel Grup de Reﬂexió «Converses a sa serena» ha resultat
guanyador Elder GONCALVES, de Caracas, sociòleg, pel
seu treball «Independencia, soberanía y unión desde la
ciencia y la tecnología. Retos para América Latina». El
premi està dotat amb 500 euros.
Amb un nou tema, i més dotació, el premi es
convoca per al 2010. Vegeu la pàg. 16.

«PREMI ANTONIO MONTESINOS
al gest profètic en defensa de la
dignitat humana»,

• El concurs sobre Aigua i sanejament a Amèrica
Llatina, per a microvídeo, convocat per la Fundació
ECODES (ecodes.org) ha declarat guanyador el
microvídeo titulat «Agüita», de Rubén GUTIÉRREZ, del
Col·lectiu Samka Sawuri, g_ruben777@hotmail.com,
amb un premi de 500 euros. Felicitacions.
Amb una nova temàtica, es convoca altre cop per al
proper any. Vegeu la pàg. 21.
• Cridem l’atenció dels nostres lectors a la
convocatòria de dos nous concursos, sobre la «Difusió
dels principis del Decreixement», convocat per la
Comissió Agenda Llatinoamericana, de Girona (veieu
la pàg. 21), i el convocat per Redes de Solidaridad, de
Puerto Rico. Vegeu la pàg. 16.
D’un any per l’altre, algunes de les convocatòries
d’aquests concursos de l’Agenda Llatinoamericana es
poden estar publicitant a les «seus virtuals» de les
institucions convocants abans que aparegui l’Agenda en
paper...
FELICITACIONS a tots els premiats, i el nostre
AGRAÏMENT a tots els que hi heu participat. Us
esperem un any més...

Cada any, els premis dels concursos de l’Agenda
llatinoamericana es publiquen en l’edició següent, i
també, el primer de novembre, a la seva seu virtual:
http://latinoamericana.org

❑

en la seva XIII edició, a:

Pere CASALDÀLIGA cmf
bisbe emèrit de
São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil
L’homenatjat en aquesta edició del Premi
Antonio Montesinos no necessita pas la nostra
presentació en aquesta pàgina. Més aviat convidem els lectors a seguir qualsevol d’aquestes
pistes:
• Pàgina d’en Pere Casaldàliga
servicioskoinonia.org/Casaldaliga
• Obres d’en Pere Casaldàliga
servicioskoinonia.org/Casaldaliga/obras
(aquí mateix es poden recollir les obres que
estan digitalitzades i disponibles).
• Pàgina de la Prelatura de São Félix:
www.prelaziasaofelixdoaraguaia.org.br
• Llibres:
DIVERSOS, Pedro Casaldáliga. Las Causas que
dan sentido a su vida. Retrato de una personalidad, Nueva Utopía, Madrid 2008, 390
pàgines.
Francesc ESCRIBANO, Descalç sobre la terra
vermella. Vida del bisbe Pere Casaldàliga,
Edicions 62, Barcelona 1999.
• I per cert: no deixeu de consultar Google
(més de 60.000 referències) i YouTube
(més de 20 vídeos).
15
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CONCURS: «soMIANT AMB la utopIa»
“Només hi ha un problema, un sol problema, a tot el món!:
Tornar als homes un signiﬁcat espiritual, inquietuds espirituals.
Fer caure sobre ells una pluja que s’assembli a un cant gregorià.
Antonie de Saint-Exupéry”
II Edició

«El Cel a la terra». Utopia?
Tanca els ulls...
i deixa’t dur per la imaginació. Per un moment desapareixen de la terra totes les guerres... Tots els éssers humans
poden anar d’un lloc a l’altre, sense que ningú els posi cap diﬁcultat... ni pel color de la seva pell, ni pel seu credo
religiós, ni per problemes de gènere, ni d’orientació sexual... La gent ha oblidat les ofenses i els odis, les enveges, els
enfrontaments socials... Es viu en plena harmonia amb el medi ambient...
Tots estan contents amb el que tenen, i no desitgen altres coses, perquè tenen tot el que els cal: la felicitat
absoluta, el món utòpic.
Obre els ulls...
i et trobes amb la trista realitat de cada dia: guerres, lluites, odis, explotació, fam...
I penses: ¿què podria fer jo per aconseguir la utopia? A què estaria jo disposat a renunciar, del que ara tinc, per
aconseguir-la? Per on començo? Quines són les urgències?
Algun dia ens podrem concentrar a debatre allò important perquè ja hàgim solucionat les urgències?
I amb els peus a terra podem pensar:
Com ho farem per prendre el camí que ens condueixi en direcció a la Utopia?
Farà falta començar pel meu entorn, o serà millor planiﬁcar a nivell mundial?
Haurem de conﬁar en polítics professionals, o serà millor que amb la participació i imaginació de tothom, conﬁem
la direcció a polítics de vocació?
Evidentment, canviar el món no és una tasca fàcil. És possible, que davant la immensa feina que queda per fer, s’hi
renunciï abans de començar.
No ens desanimem. Fem tot el que puguem i continuem «somiant amb la UTOPIA».
Extensió: entre 5 i 8 pàgines, o 10.000 i 16.000 pulsacions (caràcters més espais).
Gènere: lliure.
Idioma: se’n pot emprar qualsevol sempre que s’inclogui una traducció a una de les llengües següents: català,
castellà, portuguès, italià o anglès.
Primer premi: 800 euros. El jurat podrà atorgar un o dos premis més, de 200 euros.
Enviar abans del 31 de març de 2009 a:
conversescanserena@yahoo.es i agenda@latinoamericana.org
Convoca: Grup de reﬂexió «Converses a sa serena» i l’Agenda Llatinoamericana Mundial.

Premi Mons. Antulio Parrilla Bonilla,
«Las Casas del siglo XX en Puerto Rico»
El dia 3 de gener de 2009, el mateix dia de “el Grito de Agüeybaná el Bravo”, es compleixen 15 anys de la mort de
Mons. Antulio Parrilla Bonilla... conegut com “Las Casas del segle XX a Puerto Rico”...
“REDES, Redes de Esperanza y Solidaridad” (abans, “Guerra contra el hambre”), organisme de la diòcesi de Caguas,
Puerto Rico, convoca historiadors, pastoralistes, teòlegs... i també a tots aquells qui el van conèixer, a col·laborar en
el rescat de la seva ﬁgura, amb aportacions de documentació, testimonis, estudis... en qualsevol gènere.
Es convida a participar especialment a porto-riquenys, de l’interior i de l’exterior.
El premi està dotat amb 500 dòlars i un diploma de REDES. S’atorgarà un certiﬁcat a tots els participants.
Enviar abans del 31 de març de 2009 a: redes@prmail.net i a agenda@latinoamericana.org
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en prosa o poesia, tenint en compte que, donant per
suposada una qualitat bàsica en la forma. Allò que es
premia és el contingut, l’encert i la creativitat en la
“relectura” de la pàgina bíblica escollida.
3. Els treballs hauran d’arribar abans del 31 de març
del 2009 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premi: 500 € i la seva publicació a l’Agenda del
2010. La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre
del 2009 a http://latinoamericana.org/2010/premios

Concurs «Gènere i compromís polític», XIV edició
paraules o 6.000 pulsacions. S’hi pot concursar en
castellà o portuguès, i en qualsevol altre idioma, sempre
que s’adjunti una traducció al castellà.
3. Els treballs hauran d’arribar abans del 15 de març
de l’any 2009 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicaragua,
1. Temàtica: “Relació entre la perspectiva de gènere i cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 277 53 29
4. El text guanyador es premiarà amb 500 US$. El
la construcció de la utopia d’un nou socialisme”. En estil
jurat podrà declarar desert el premi, però també podrà
d’assaig.
concedir un o més accèssits de 100 US$.
2. Extensió i idioma: no podrà passar de 1000
El Centre d’Educació i Comunicació Popular
CANTERA i l’Agenda Llatinoamericana convoquen la
XIV edició del seu concurs “Perspectiva de gènere en el
desenvolupament social”. Les bases són:

Premi Antonio Montesinos
al gest profètic en defensa de la dignitat humana, XIV edició
La Revista “Alternativas” i la Fundació Verapaz
convoquen la XIV edició del “Premi Antonio Montesinos al
gest profètic, en defensa de la dignitat humana a Amèrica
Llatina”.
Bases:
1. Amb aquesta distinció es vol signiﬁcar la comunitat,
grup humà o persona que amb la seva defensa dels Drets
Humans actualitzi millor avui el gest profètic d’Antonio
Montesinos a L’Espanyola quan es va enfrontar a la
violència de la conquesta amb el seu crit “I aquests, que no

són éssers humans?”.
2. Qualsevol grup, persona o comunitat pot presentarhi candidats, raonant-ne els motius i acompanyant-los amb
ﬁrmes si ho creu oportú, abans del 31 de març del 2009 a:
Fundació Verapaz / Apt. P-177 / Managua / Nicaragua /
tel.: (505) 265 06 95 / revista_alternativas@hotmail.com
3. El jurat admetrà a concurs tant accions puntuals,
com treballs duradors o actituds profètiques mantingudes al
llarg del temps.
4. Premi: 500 US$. Es podrà declarar desert.

Concurs de «Conte Curt Llatinoamericà», XV edició
L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta
quinzena edició del Concurs, amb les següents bases:
1. Hi pot concursar qualsevol persona que sintonitzi
amb les Causes de la Pàtria Gran.
2. Extensió i idioma: màxim de 18.000 pulsacions. En
castellà o portuguès.
3. Temàtica: el conte ha de tractar d’il·luminar,
des del seu propi caràcter literari, l’actual conjuntura
espiritual d’Amèrica Llatina: les seves utopies,
diﬁcultats, motivacions per a l’esperança, alternatives, la

interpretació d’aquesta hora històrica...
4. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març
del 2009 a: agenda@latinoamericana.org
5. El conte guanyador es premiarà amb 500 €, i
es publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2010 (en uns
18 països). La decisió del jurat es farà pública l’1 de
novembre del 2009 a http://latinoamericana.org/2009/
premios
6. El jurat podrà declarar el premi desert, però també
podrà concedir accèssits de 100 €.
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1. Temàtica: basant-se en alguna ﬁgura, situació
o missatge bíblic, tant del Primer com del Segon
Testament, els textos intentaran una “relectura” des de
l’actual situació llatinoamericana i mundial.
2. Els textos no podran passar de 1.500 paraules
o 9.000 pulsacions. En castellà, portuguès o català,
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L’Agenda Llatinoamericana convoca la XIV edició
del Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:
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Premi
«Col·LectiU Ronda d’aDVoCATs»
VII Edició

La protecció del medi ambient
El creIXEMENT SOSTENIBLE
El Col·lectiu Ronda, de Barcelona, com a assessoria jurídica laboral econòmica i social,
al serveis de las classes populars, ha estat convocant el premi Ronda d’Advocats des de
l’any 2003. Aquest any 2009 convoca una nova edició, el setè Premi, sobre una temàtica
que ﬁns ara no s’ha abordat, i amb caràcter monogràﬁc: la defensa jurídica dels pobres i de
la natura.
Des del món ric desenvolupat, no es pretén pas, en general, canviar el sistema de
producció que genera tants de beneﬁcis a uns pocs i que ha malmès i continua perjudicant
tant el medi ambient. Com a màxim, s’intenta pal·liar els danys que es produeixen, amb
unes polítiques de rentat d’imatge.
En el món pobre i en vies de desenvolupament, la majoria de les polítiques de
creixement copien el sistema imperant en els països desenvolupats i d’economia amb afany
de lucre per als pocs que tenen el poder econòmic. D’aquesta manera es produeixen noves
agressions al medi ambient i es deterioren, marginen o eliminen, les formes de producció
autòctones, cosa que afecta especialment les economies més pobres.
Per això la protecció jurídica dels pobres en el marc d’un sistema productiu sostenible i
respectuós amb la natura sorgeix com una necessitat imperiosa.
Precisament el premi per l’any 2009 es dirigeix a les iniciatives o projectes que
s’estiguin desenvolupant a Amèrica Llatina i que impulsin la defensa jurídica dels pobres i
de la natura com a un dret irrenunciable i un patrimoni a conservar per a les generacions
futures unint el crit dels pobres i de la Terra. Per això, el Col·lectiu Ronda d’Advocats,
CONVOCA:
les entitats que s’especialitzen en aquesta mena de defensa dels pobres a participar en
un concurs, amb les següents bases:
BASES:
Informe a presentar: es demana un informe clar, concret i precís, i no massa extens,
sobre l’experiència: el context jurídic de la societat en la qual s’inscriu, les activitats
realitzades, l’avaluació dels resultats obtinguts.
Idioma: castellà, portuguès o català, o qualsevol altre en els quals es publica l’Agenda,
acompanyat d’una traducció a qualsevol dels esmentats.
Enviament i termini: s’haurà d’enviar, abans del 31 de març del 2009, a agenda@
latinoamericana.org i a jpujol@cronda.coop
Premi: 1500 (mil cinc-cents) euros, a més de la seva publicació a la Xarxa. Es podrà
declarar desert, també es podrà concedir algun accèssit.
❑
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Certamen
Agenda/MissiÓ Institut
VIIIª edició

EmergÈncia ecolÒgica planetaria
I MisSió cristiana
Plantejament
Des de fa diverses dècades, l’ecologia s’ha anat fent més i més present en la consciència de la
Humanitat. I també en la consciència de la teologia, tot i que menys del que hagués estat necessari. Però
l’enfocament que ha dominat ﬁns ara s’ha centrat en la «cura» de la natura «al servei de l’ésser humà».
La visió actual de «l’ecologia profunda» postula un canvi radical: abandonar l’antropocentrisme i la
visió utilitària de la natura en funció de l’ésser humà. La nova perspectiva és el biocentrisme, des del qual
l’ésser humà es percep objectivament com una part de la xarxa, un membre de la comunitat vital, on tot
forma un únic sistema vital i en el qual ningú està en el centre.
El passat any 2007 ha signiﬁcat també un canvi essencial respecte al nostre coneixement ecològic. El
Pannell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (PICC) ha deixat establert deﬁnitivament que l’ésser
humà és el causant de l’accelerada degradació del planeta, i que estem davant la imminència d’una
catàstrofe ecològica irreversible.
¿Per què totes aquestes realitats no tenen una presència mínimament signiﬁcativa dins del missatge
i de la vida cristians?¿ A què obeeix aquesta «ceguesa ecològica» del cristianisme? ¿Quines són les seves
arrels bíbliques? Si la mateixa vida i el planeta estan greus i imminentment amenaçats de destrucció, ¿quin
valor té un missatge cristià que no té l’ecologia en la seva perspectiva fonamental? ¿Quines perspectives
teològiques cal apuntar?¿ Com queda desaﬁada la missió cristiana davant aquesta emergència ecològica
planetària?
L’Agenda Llatinoamericana, en la vuitena edició d’aquest certamen,
C O N V O C A els teòlegs i les teòlogues,
i els convida a elaborar teològicament aquesta temàtica, sobre les següents
Bases:
-Hi poden participar teòlegs/logues de qualsevol país i de qualsevol confessió o religió. Es valorarà
especialment la participació de les teòlogues, tot i que sense discriminació de gènere envers els teòlegs.
-Extensió mínima de 15 pàgines (30.000 pulsacions).
-Els treballs, que han de ser inèdits i originals, es presentaran en castellà, portuguès o català, però
s’hi pot participar en qualsevol altra llengua sempre que s’hi adjunti una traducció a qualsevol de les
anteriors.
-Lliurament: abans del 31 de març del 2009, per correu-e, a l’Agenda Llatinoamericana (agenda@
latinoamericana.org), amb còpia a raul.fornet@mwi.aachen.org.
-El premi, patrocinat pel MWI, Missionswissenschaftliches Institut d’Aachen (Alemanya), consistirà
en 1.000 (mil) euros, a més de la publicació del text en paper o telemàticament.
-En participar, els concursants atorguen als convocants el dret a publicar addicionalment els textos
guanyadors, en qualsevol mitjà, tant de paper com telemàtic.
❑
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CONCURS
D’Imaginaris ecoteolÒgics:
APORTACIONS PER A UN NOU SOCIALISME

L’equip d’investigació «ECOTEOLOGIA», Facultat de Teologia, Pontifícia Universitat Javeriana
(Bogotà, Colòmbia) CONVOCA el concurs «IMAGINARIS ECOTEOLÒGICS: APORTACIONS PER A UN NOU
SOCIALISME». Les bases del qual són:
1. Participants. El certamen té un enfocament macroecumènic, per tant hi poden participar,
sense cap mena de restricció, totes les persones, comunitats i institucions que sintonitzin amb les
Causes de la Pàtria Gran.
2. Temàtica. Els treballs es classiﬁcaran en dues modalitats: a) Aquells que socialitzen
experiències reals de pràctiques noves d’organització social, inspirades en valors ecoteològics per
exemple, des de l’educació ambiental, l’agroecologia, l’ecoturisme, la pastoral ecològica, etc. b)
Aquells que somien i dissenyen una nova societat a través de llenguatges alternatius (narracions,
poesies, cançons, entre d’altres) en els quals s’explicitin continguts ecoteològics que ajudin a
entrellucar horitzons i utopies creatives, a partir d’un socialisme que promogui la justícia, la pau i
l’harmonia amb tota la Creació.
3. Components. Cada treball, s’haurà de presentar a través d’un text descriptiu o narratiu
i incloure, fonamentalment, una reﬂexió ecoteològica (noves imatges de Déu, resigniﬁcacions
doctrinals, reorientació de pràctiques religioses que sorgeixin de replantejar les relacions dels
éssers humans entre ells i envers la resta de la Creació) amb la ﬁnalitat de propiciar el disseny
i implementació de polítiques ecoambientals. A més, el text ha d’explicar les motivacions,
assoliments, reptes, desencerts, sorgits des de l’experiència exposada (modalitat a) i les utopies,
somnis, innovacions, transformacions que es constitueixen en novetat pel pensament ecoteològic
i la política ecoambiental (modalitat b). L’extensió màxima del document complet és de 10 fulls
(20.000 caràcters), en castellà o portuguès (si es presenta en algun idioma diferent caldrà inclourehi una traducció al castellà). També s’hi poden annexar altres menes de materials impresos,
fotogràﬁcs, audiovisuals, informàtics que contribueixin a precisar l’enfocament ecoteològic del
treball.
4. Termini i enviament. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març del 2009 a
ecoteologia@gmail.com amb còpia a acaceres@javeriana.edu.co o a: Carrera 5 No 39-00, Pis 2 Ediﬁci
Arrupe, «Equipo Ecoteología», Facultat de Teologia, Pontifícia Universitat Javeriana, Bogotà D.C.,
Colòmbia.
5. Premi i publicació. El text guanyador en cada modalitat es premiarà amb 100 US$ i un
paquet de materials ecopedagògics. El jurat podrà declarar desert el premi, així com concedir un o
més accèssits. Així mateix, els millors treballs es divulgaran a través de la pàgina de la Universitat
Javeriana, des de l’enllaç d’Ecoteologia. L’Agenda Llatinoamericana Mundial podrà publicar aquells
treballs que millor contribueixin a impulsar el diàleg ecologia – teologia en el nostre «Oikos»: la
Creació.

❑
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principis del «decreiXEment»
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Premi a la difusió deLS

La «Comissió Agenda Llatinoamericana», de Girona, Catalunya,
C O N V O C A aquest concurs, amb les següents bases:
Temàtica. El «decreixement», com a alternativa al «creixement il·limitat» (vegeu la pàgina 154
d’aquesta Agenda).
Contingut i format. Es premiarà la persona, comunitat o entitat que, mitjançant treballs escrits,
organització de cursos o conferències, treballs d’investigació, realització de material
audiovisual, creació de material pedagògic per a adults o escolars, execució d’accions
directes, etc., faci una millor difusió dels principis del «decreixement».
Termini i enviament. Els treballs o memòries dels actes organitzats hauran d’arribar abans del 31
de març del 2009 a: Comissió Agenda Llatinoamericana, carrer Santa Eugènia 17, 17005Girona. Tel.: + 34 - 972 219916. Correu-e: llatinoamericana@solidaries.org
Idioma. Qualsevol dels que es publica aquesta Agenda: català, castellà, portuguès, anglès o italià.
Premi. 5OO euros. El jurat el podrà declarar desert, però també podrà concedir un o més
accèssits de 100 euros. La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre de 2009 a:
latinoamericana.org/2010/premios

❑

CONCURS SobrE
«Salvem el planeta!»
pEr a microvideo
II Edició
ECODES, Fundació Ecologia i Desenvolupament, i l’Agenda Llatinoamericana,
C O N V O QUE N aquest concurs, amb les següents bases:
Objectiu: conscienciar sobre la urgència del problema ecològic en la seva dimensió planetària, i
sobre la incapacitat de la nostra societat per modiﬁcar el seu estil de vida depredador
davant la imminència d’un «punt de no retorn» en el camí cap a la destrucció de la vida.
Format: els treballs han de venir en senzills vídeos casolans, elaborats amb simples telèfons
mòbils (o càmeres fotogràﬁques que incloguin prestació de vídeo), poden estar elaborats
posteriorment a l’ordinador, però sense mitjans professionals.
Dimensions: ﬁns a 1 minut de durada màxima, i ﬁns a 10 Mb de pes.
Idioma: en qualsevol dels que es publica aquesta Agenda: català, castellà, portuguès, anglès o
italià.
Presentació de treballs: els vídeos s’han d’enviar, abans del 31 de març de 2009, a:
concursoagenda2008@gmail.com indicant en l’assumpte: «Concurso microvideo». S’hi
adjuntarà un text amb el nom de l’autor/autors, el correu-e, l’adreça postal, el títol del
vídeo i una descripció del treball en un màxim de tres línies.
Primer premi: 5OO euros.
Publicació: els millors treballs s’exposaran i estaran disponibles gratuïtament a la xarxa; la
❑
participació en el concurs implica la cessió de drets d’autor sobre els vídeos.
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EL FUTUR DEL SOCIALISME
José Comblin
João Pessoa, Brasil

Al segle XIX van sorgir diverses teories sobre el
socialisme. Els autors semblaven tenir una concepció
molt clara del socialisme. Marx era el menys deﬁnit pel
que fa al mètode per arribar al socialisme. D’una manera
general, la idea clau era que s’havia de treure de la
burgesia la propietat dels mitjans de producció per tal
d’entregar-los als treballadors. Els mitjans de producció
eren les fàbriques amb les màquines.
El camí era la nacionalització de les fàbriques a ﬁ
que els mitjans de producció fossin lliurats als propis
treballadors. Hi havia variants, però aquesta era la idea
fonamental. Així s’acabaria l’explotació dels treballadors
i aquests serien capaços de dirigir la producció d’una
manera més avantatjosa per tota la societat. Aquesta
idea es trobava fonamentada en la Comuna de París de
l’any 1871, però la Comuna va ser vençuda per les forces
conservadores i hi hagué una repressió sagnant. Al segle
XIX el socialisme era revolucionari, perquè canviava
completament les relacions entre classes a la societat.
En aquella època l’objecte de la revolució era justament
aquesta transformació de la relació de classes.
Al segle XIX el socialisme es va dividir entre una ala
revolucionària i una ala reformista. Aquesta era fruit de
la Segona Internacional, i aquella de la Tercera, que a la
pràctica va ser dirigida pel partit comunista de la Unió
Soviètica. Ni el socialisme revolucionari ni el socialisme
reformista van voler entregar l’economia als treballadors.
A la Unió dita “soviètica”, els soviets van durar tan
sols uns mesos, i no hi va haver temps ni per crear una
organització que pogués dirigir la producció. Aleshores
va arribar Stalin, que va estatalitzar tota l’economia,
la terra i la indústria, el comerç i el transport. Tot va
ser centralitzat i dirigit per una burocràcia estatal. El
mateix model es va establir als països que van adoptar
el comunisme de tipus rus. Segons aquesta concepció,
“socialisme” vol dir propietat a les mans de l’Estat i
direcció de l’economia per part de l’Estat.
El model rus va acabar a ﬁnals de la dècada dels
80, i va deixar el record d’un model de propietat
concentrada en les mans de l’Estat. Com que va ser
abandonat per l’elit dirigent de la Rússia que va adoptar
el model capitalista, el model socialista revolucionari
va quedar molt desprestigiat. El model encara subsisteix
a Cuba, malgrat tots els problemes sorgits per la
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transformació del món soviètic. Així doncs, el règim
cubà ha hagut de fer concessions al capitalisme,
sobretot pel que fa al turisme. A l’Àsia i a l’Àfrica,
subsisteixen règims que encara es fan dir socialistes,
però que practiquen un capitalisme exacerbat dins
d’un Estat dictatorial. L’únic país ﬁdel a la revolució
comunista és Corea del Nord.
Als anys 80 del segle XX triomfa l’hipercapitalisme
del model neoliberal. La invasió va ser un tsunami.
El neoliberalisme va conquerir les classes dirigents
de gairebé arreu del món, i quasi tots els mitjans de
comunicació. Va conquerir les universitats i va dominar
quasi tots els governs anomenats democràtics… Va ser
adoptat per gairebé tots els economistes, i pels partits
que encara es fan dir socialistes o socialdemòcrates.
Lionel Jospin, l’últim primer ministre socialista de
França, no s’atrevia ni a pronunciar la paraula “ operari”.
Al Brasil, el socialdemòcrata Fernando Henrique Cardoso
va practicar el més pur neoliberalisme.
Amb aquestes condicions, el socialisme es va
desprestigiar del tot. Fins a l’any 2000, cap intel·lectual
gosava pronunciar la paraula ‘socialisme’. Hauria estat
considerat un troglodita.
A partir de l’any 2000 van començar a organitzarse grans manifestacions d’oposició als indrets on es
reunien els 7 principals dirigents de l’economia mundial.
El 2001 començà la sèrie de reunions del Fòrum Social
Mundial a Porto Alegre, al Brasil. Desenes de milers de
militants o d’intel·lectuals de tot el món es reuniren per
expressar el seu rebuig al model neoliberal dominant.
Les crítiques començaren a aparèixer públicament.
Els mitjans tractaren d’evitar que se’n parlés, però
no podien impedir que les crítiques fossin ignorades.
Aparegueren crítiques d’alts funcionaris o d’exalts
funcionaris de les grans institucions mundials que van
imposar el neoliberalisme: FMI, Banc Mundial, OMC.
Surten un munt de publicacions que fan comentaris
sobre el “post-capitalisme” o el “post-neoliberalisme”.
Demostren totes les conseqüències funestes del
neoliberalisme que havia promès el desenvolupament
per a tothom. Els efectes funestos són ara molt
coneguts per tothom: augment de les desigualtats
socials, salaris baixos, augment de l’atur, augment
de l’economia informal, pressió política contra les

lleis socials, favelització de les grans ciutats. Un gran
desenvolupament econòmic, però pocs n’han estat els
beneﬁciats.
Amb tot, la paraula “socialisme” continua sent una
paraula tabú, ﬁns i tot pels més crítics del sistema
neoliberal… Per què aquesta resistència?
En primer lloc, més que no qualsevol altra cosa,
espanta la qüestió que va resoldre Lenin: ¿és possible
un socialisme en un sol país? Lenin ja hi estava posat:
havia de continuar fent l’aposta de la possibilitat.
Tanmateix, a llarg termini, la pressió ideològica del
capitalisme va ser tan forta que els propis dirigents de
la Unió Soviètica van deixar de creure en el socialisme.
Els primers socialistes tenien la certesa que una
societat socialista crearia una economia més forta que
no pas el capitalisme. Això no va fructiﬁcar, perquè el
capitalisme reserva tots els recursos humans i ﬁnancers
per tal de progresar indeﬁnidament. Reserva menys
recursos per als treballadors. Un règim socialista presta
més atenció als treballadors i disposa de menys recursos
a ﬁ de vèncer en una competència desenfrenada com
aquella que domina la societat avui en dia. La mateixa
Unió Soviètica va haver de renunciar al socialisme i
practicar un capitalisme d’Estat, i, tot i així, no va ser
capaç de seguir el ritme dels Estats Units.
Una part cada cop més important de l’economia
mundial pertany a grans corporacions transnacionals.
Aquestes treballen amb peces que provenen de molts
països diferents. Nacionalitzar una fàbrica que fabrica
algunes peces aïllades no podria obtenir cap avantatge,
perquè aquesta fàbrica no podria vendre res. Els governs
nacionals depenen de les multinacionals que posseeixen
l’agricultura, la indústria, el comerç, els mitjans de
comunicació, el transport. Tan sols uns institució
mundial podria imposar condicions a les multinacionals.
Un país depèn cada vegada més dels mercats
mundials. Un país socialista aïllat és víctima de
represàlies severes, com s’esdevé a Cuba. Un país
socialista aïllat ha de passar per restriccions importants.
A Cuba va ser possible aconseguir-ho perquè en el
moment de la revolució gairebé un milió de cubans
–tota la burgesia- va fugir a Miami. Es pensaven que
podrien tornar de seguida, perquè el règim de Fidel
Castro cauria al cap de poc. No va caure i ells encara són
a Miami. L’absència de tota aquesta classe superior va
provocar que no s’articulés mai un moviment d’oposició
amb alguna força dins del país. Difícilment es podria
repetir un fet semblant .
Encara no hi ha cap país amb una democràcia de

participació, cap país de soviets. Per això es torna difícil
fer previsions exactes.
Tot això i moltes altres consideracions fan que sigui
molt difícil dir en què consistiria un socialisme. Per això
molts parlen d’un “post-capitalisme” sense dir en què
consistiria.
Molts consideren com a socialisme un règim en què
existeix la jubilació, la gratuïtat dels serveis de salut, la
gratuïtat de l’ensenyament a l’abast dels més pobres, un
programa d’habitatge pel poble, un sistema de transport
barat ﬁnançat per l’Ajuntament, uns salaris dignes.
Tot això ho va portar a terme la socialdemocràcia, és
a dir, un reformisme... Tot això també és combatut pel
neoliberalisme, com si fossin obstacles a l’augment de la
productivitat i a la lliure competència.
Les oposicions al neoliberalisme lluiten contra
el buit d’aquestes lleis socials que procedeixen del
reformisme socialdemòcrata. Estan més a la defensiva
que no pas a l’ofensiva. Passa que aquestes lleis socials
mai no han estat aprovades als Estats Units, i aquests
volen imposar el seu model a tots els països. Es tracta
d’un socialisme a la defensiva.
Una economia més participativa exigiria acords
mundials amb una autoritat mundial encarregada
d’aplicar-los. Mentrestant, els Estats Units exerceixen
un domini aclaparador en l’economia mundial i mai
toleraran mesures que puguin crear obligacions a les
seves empreses. Estem pensant en el futur, quan el
poder dels Estats Units es trobi contrabalançat per altres
poders. Amb tot això els Estats Units podrien prendre la
iniciativa d’una nova guerra freda.
Davant d’aquest diﬁcultat, Fidel Castro sempre
repeteix que ell no té cap consell per donar, ni cap
orientació, i que no té cap recepta pels altres països.
A l’Amèrica Llatina l’última temptativa de socialisme
clàssic, d’acord amb els doctors socialistes, va ser el
govern de Salvador Allende, a Xile. No se sabrà mai si el
règim era sostenible o no. En qualsevol cas, l’oposició
de la burgesia va ser tan forta que va provocar un
cop militar per acabar amb l’experiència. La conclusió
va ser que cap socialisme seria possible sense la
col·laboració o el consens de les Forces Armades...
Als països llatinoamericans que van conèixer algunes
transformacions socials, per bé que limitades, el Perú i
l’Equador, els militars que ocupaven el poder eren més
nacionalistes que als altres països. El paper de les forces
armades és cabdal a l’Amèrica Llatina. A l’Àfrica encara
és més fort. A l’Àsia el paper de les forces armades
també és decisiu.
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És per aquest motiu que no és gens d’estranyar
que el nacionalisme reaparegui en l’esfera del poder a
Veneçuela gràcies a un militar. Un civil mai no podria
fer el que està fent Hugo Chávez. Les forces armades
no ho permetrien. Amb Chávez la paraula “socialisme”
reapareix en el món polític. Ha sortit de les minories
minúscules en què va quedar conﬁnada durant
gairebé 30 anys. Hugo Chávez es proclama socialista
i aﬁrma voler crear una societat socialista. Amb tot,
el socialisme no és l’element principal de la seva
ideologia. La paraula dominant de la seva ideologia és
bolivarianisme. Ell ha donat al país el nom de república
“bolivariana”, i no pas “socialista”.
El bolivarianisme és un nacionalisme de tradició
llatinoamericana conscient que l’enemic principal són
els Estats Units. El bolivarianisme intenta organitzar una
comunitat llatinoamericana o, si més no, sud-americana,
independent dels Estats Units.
En la política interior el bolivarianisme pren com
a prioritats l’ensenyament popular, la salut popular,
l’habitatge popular, la reforma agrària. Aquestes són les
prioritats del reformisme socialdemòcrata.
La gran batalla de Chávez ha estat la recuperació
del domini sobre el petroli, la gran riquesa nacional,
que estava en mans d’una administració corrupta. El
bolivarianisme no toca els bancs, ni les indústries, ni
els mitjans de comunicació, que resten en mans de la
burgesia. No es toca la propietat privada, llevat de la
possessió de la terra. En això el socialisme es projecta
cap al futur.
Els impacients del socialisme volien que el
socialisme deixés de ser una promesa. Volien mesures
en el present. Ara bé, de moment no se’n parla. Hugo
Chávez està construint una societat popular paral·lela a
la societat capitalista que es manté. D’aquesta manera
s’enfronta a una oposició radical, però amb els recursos
del petroli es poden fer moltes millores socials. No cal
socialitzar la propietat dels bancs, ni de la indústria,
ni dels mitjans. El poble no vol pas tant. Les seves
expectatives són més limitades. Però el bolivarianisme
de Chávez ha obert les portes a l’imaginari socialista.
Ni Evo Morales a Bolívia, ni Rafael Correa a
l’Equador adopten un llenguatge socialista. Anuncien
una transformació radical de la societat, però les
transformacions dutes a terme no ultrapassen el
reformisme. Tots dos recuperen el domini sobre el petroli
o el gas. En això són socialistes.
Lula al Brasil i Néstor Kirchner a l’Argentina
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han conquerit els nivells més alts de popularitat
sense recórrer a la paraula socialisme. Saben que les
masses excloses d’avui en dia no entren en l’imaginari
socialista.
Però aquest imaginari torna a la visibilitat. El
tema de la lluita de classes no es destaca. D’altra
banda, el retorn al marxisme no s’ha donat encara. El
nou socialisme és més de tipus utòpic, pre-marxista.
És l’anunci d’una societat d’iguals, amb participació
de tothom, d’una economia al servei del poble, d’una
educació popular desenvolupada, que aplegui tots els
ciutadans. Com els sistemes de l’inici del segle XIX, el
socialisme és, abans que res, una ètica social. No ofereix
un model de societat nova, amb una nova economia,
una nova política, una nova educació. Tot succeeix
com si encara no estiguessin presents les condicions
objectives que tornarien factible aquesta nova societat.
El socialisme és un humanisme. Però no ofereix cap
revolució.
Conscientment o inconscientment, tothom recorda la
història del socialisme a Rússia. Quan els bolxevics van
prendre el poder, no van saber què fer-ne. Van perdre de
vista el poble com a subjecte de la revolució. Van crear
un model de modernització forçada dirigida per l’Estat.
Van crear una immensa burocràcia que no tenia idea del
que era un socialisme. Però el partit comunista de la
Unió Soviètica va intentar dominar l’imaginari socialista.
Es va presentar com a realització del socialisme, fet que
va desacreditar l’imaginari socialista en grans capes
de la població, i va impedir que es multipliqués en les
noves masses populars. El resultat va ser que molts
partits van conservar el nom de “socialista”, tot i ser
ultracapitalistes tant el seu programa com la seva acció
política. L’imaginari va quedar conﬁnat a uns petits
cercles.
Estimulat per Hugo Chávez, l’imaginari socialista
reapareix, encara que de manera ben moderada ﬁns
al moment. S’inspira més en la ﬁgura de Che Guevara
que en la ﬁgura de Lenin. En això es nota que hi ha
una tradició llatinoamericana, que té una ﬁgura ideal.
Més que no pas la ideologia, el que atrau és l’heroi,
el Che. Ell representa un socialisme humanista, pur,
exigent, radical. Podria ser un humanisme cristià, si no
fos ateu... El socialisme seria una societat de germans,
compartint-ho tot, austers, però intransigents amb els
principis: una societat heroica, tan ben representada
per la mort de l’heroi. El Che és el revolucionari pur,
que no fa cap concessió al capitalisme. Ell és tan pur

Ara bé, el bisbat ha estat al capdamunt del cop que
va voler enderrocar el president Chávez, elegit segons
les regles de la democràcia establerta. El cardenal va
ser el primer a reconèixer el cap dels rebels com a nou
president. I la nunciatura hi donava suport. La sospita
augmenta quan se sap que la jerarquia veneçolana no va
dir res davant la immensa corrupció del govern anterior
de Carlos Andrés Pérez, i la dels governs anteriors.
L’episcopat dóna suport a la democràcia corrupta, però
no ho fa quan els electors elegeixen persones que no li
agraden.
A Bolívia i a Equador la jerarquia sembla més
reservada, però no manifesta cap suport a les causes que
estan en joc. A Bolívia està en joc el poble indígena. A
l’Equador, per primer cop, un govern democràticament
elegit s’ha emancipat d’una oligarquia que ha dut el
país a la bancarrota, i ha obligat la tercera part de
la població a emigrar als Estats Units i a Europa. En
aquests països una gran part del clergat i dels religiosos
milita també en l’oposició dels grans latifundistes i dels
membres més corruptes de la societat.
En el moment en què estic escrivint encara no
s’han dut a terme les eleccions al Paraguai. El candidat
popular és l’exbisbe Lugo. L’Església del Paraguai no
sembla gaire entusiasmada. D’altra banda, els altres
candidats no desperten cap mena de conﬁança. Si, per
un miracle d’aquests, guanya Lugo, no es pot preveure si
tindrà o no un fort suport de l’Església.
A.L. podria ser una alternativa? ¿Podria oferir una
Davant dels moviments d’oposició tan forts al
altra versió del socialisme? No sé què dir.
sistema neoliberal, l’Església es queda quasi muda. No
I quina serà la posició de les Esglésies en un futur
ha participat als Fòrums Socials Mundials realitzats al
debat? Benet XVI ja ha fet crítiques severes al sistema
Brasil i a Veneçuela. Continua el silenci de la doctrina
mundial dominant. Fins ara no ha passat gaire de les
generalitzacions, i no ha empès els catòlics a entrar en social de l’Església denunciat fa més de deu anys per
mossèn Cálvez, que no ha estat mai cap extremista.
moviments de transformació social.
L’assemblea d’Aparecida ha proclamat un suport
A Xile, des de la caiguda de Pinochet, la
molt entusiasta al sistema democràtic que s’ha
“Concertación” entre demòcrata-cristians i partits
instal·lat després de la caiguda dels governs militars.
socialistes ha romàs ﬁdel a la més ortodoxa expressió
Aquest entusiasme per la democràcia no deixa de ser
del neoliberalisme. I la majoria dels catòlics dóna
un xic sospitós. Es manifesta en el moment en què es
suport als partits de dreta, encara més neoliberals.
multipliquen les crítiques a la manera com funciona
És veritat que l’Església xilena ha hagut d’aguantar el
l’anomenada democràcia llatinoamericana. La sospita
augmenta quan el document fa serioses advertències al nunci Ángelo Sodano... Gran part del somni de l’Església
govern de Veneçuela i als altres que segueixen el mateix llatinoamericana es deu a ell. Hem d’esperar com serà el
camí. No cita Veneçuela, però el text és transparent.
l’episcopat de Benet XVI. Serà diferent?
❑

que mor en la lluita per la revolució mundial. Fins i tot
els que no es diuen socialistes, adopten el Che com
la imatge ideal de l’ésser humà. Ell ocupa el lloc que
ocupaven els sants a la cristiandat. La renovació de
l’imaginari socialista no podia deixar de ser també un
nou creixement de l’ideal del Che.
L’imaginari socialista prosperarà de nou. Les
conseqüències nefastes del neoliberalisme es manifesten
cada cop amb més virulència. Les institucions ﬁnanceres
internacionals – l’ FMI, el Banc Mundial, l’OMC- estan
cada cop més desacreditades. El prestigi dels Estats
Units no ha estat mai tan baix. El fracàs a l’Iraq, la
política d’extermini del poble palestí per part d’Israel
fan que els Estats Units estiguin cada cop més aïllats.
Es va formant una opinió pública mundial que està
indignada per la política de Bush.
Amb aquestes condicions, el socialisme apareix
com l’anti-Bush, l’anti-liberalisme, l’única alternativa.
Segur que l’imaginari socialista creixerà. Però serà difícil
donar-li un contingut, a aquest socialisme. ¿Quina en
seria l’alternativa econòmica en el món actual? ¿Què
seria una economia socialista en l’actualitat?
Mirant les futures potències del món (la Xina i
l’Índia), restem perplexos. Tots dos països han passat
per fases de socialisme o, almenys, de discurs socialista.
Però el contingut real que han donat al socialisme ens
preocupa una mica.¿ El futur de la humanitat serà la
societat xinesa o la societat índia? És evident que el
paper d’ambdós països serà determinant en aquest
segle. ¿Què n’hem de pensar?
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AnÀlisi de CoNJuntura de la UtopIa socialista
João Pedro Stédile
MST i “Vía Campesina”, Brasil
A mitjan segle XIX, Marx, Engels i altres pensadors
de la classe treballadora van desvetllar, a partir de la
ﬁlosoﬁa, la sociologia, la història i l’economia política,
la naturalesa perversa del funcionament del capitalisme.
Van descriure amb tots els ets i uts les lleis que mouen
aquesta mena de producció. Van denunciar com és una
manera perversa d’organitzar la producció en la societat,
perquè es fonamenta principalment en l’explotació
del treball d’aquells que produeixen tots els béns i les
riqueses. El capital tot ho transforma en mercaderia. I,
aleshores, explota el treball i va acumulant riqueses.
Cada cop més.
Però també van descobrir que aquesta manera
d’organitzar porta una contradicció insuperable. Els béns
són produïts per la majoria (els que viuen del treball),
però la seva apropiació és feta per una minoria (els
capitalistes). D’aquí que aquesta societat produeix cada
vegada més pobres i menys rics —però milionaris.
Van diagnosticar que hauríem de construir una nova
manera d’organitzar la producció, en què els treballadors
fóssim els propietaris, els destinataris del nostre propi
treball. I la van anomenar “socialisme”, perquè té com
a base la “socialització” de tota riquesa creada, per tal
d’atendre les necessitats de cada poble.
També van defensar que aquesta transició del
capitalisme cap al socialisme no seria realitzada per la
voluntat de cap idealista, intel·lectual o guia genial,
sinó que tan sols seria possible si els treballadors
s’organitzessin, lluitessin i conquerissin els canvis.
D’aquí la frase: “L’emancipació dels treballadors tan sols
serà possible com a resultat de la seva organització!”
Han passat moltes dècades. Moltes lluites de la
classe treballadora. Molts intents de construcció del
socialisme. Hi han hagut revolucions socials, populars,
que han sacsejat la humanitat per la seva magnitud i
generositat, com ara la revolució russa, la xinesa, la
cubana…
Moltes van fracassar. I hi ha moltes anàlisis i llibres
que assenyalen les causes d’aquest fracàs. Potser podríem
resumir, matusserament i per fer-ho més didàctic,
que a la majoria d’aquests països es van substituir els
capitalistes per l’estat. Van aconseguir universalitzar
l’accés a l’educació, l’habitatge, la salut, la feina, però a
la pràctica els treballadors encara no han pogut construir
el socialisme com una societat en què les riqueses i el
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poder fossin, de fet, per a tothom. No han aconseguit
que aquesta socialització sigui realment demòcràtica.
I mentre els treballadors com a classe s’aboquen
damunt les seves experiències històriques, el capitalisme
no s’ha aturat. Ans el contrari: ha avançat encara més.
En els últims 20 anys, el capitalisme ha arribat a una
nova fase: el domini del capital ﬁnancer i internacional
sobre tota l’economia i sobre tots els països. Avui, diuen
els estudiosos, únicament 500 empreses transnacionals
controlen més del 60% de tota la riquesa del planeta, i
donen feina a menys del 5% de la població. Entre elles,
les empreses més grans, controlen riqueses superiors
a l’economia nacional de més de la meitat de tots els
països del món!
El capitalisme està sota el control dels bancs. El
capital ara és internacional. Té la seva matriu als països
desenvolupats i a partir d’aquí controlen la producció,
el treball, el comerç arreu del món. Per això trenca
amb les regles i sobiranies nacionals. Imposa les seves
pròpies regles. Se serveix dels organismes internacionals,
que abans eren dels governs i dels pobles. I ara les
Nacions Unides, la FAO, l’OMC, l’OIT, el Banc Mundial,
l’FMI i tractats multilaterals de TLCs, etc. són tan sols
instruments per donar ampla llibertat d’acció a aquest
capital de naturalesa internacional. És per això que
han adjectivat la seva política de “neoliberal”. És a dir:
exigeixen una nova i ampla llibertat per la circulació del
capital arreu del món.
Però, tal i com els pensadors clàssics ja havien
advertit, totes les formes d’explotació del capital
porten, en sí mateixes, contradiccions, és a dir, efectes
contraris, que duen a denunciar-ho, i a elevar el nivell de
consciència dels explotats sobre els seus explotadors.
El capitalisme s’ha ensenyorit de tot el món,
inclosa la vella Rússia i la poblada Xina. El capital mana
en els governs, en les fronteres, en tot! Tanmateix,
continua generant noves contradiccions, cada cop
més espaordidores. Cada cop és més clar que la forma
capitalista és incompatible amb la preservació dels
recursos naturals (que són ﬁnits), amb el medi ambient,
amb els recursos que tenim al planeta per sobreviure. Al
transformar-se tot plegat en mercaderia (les plantes, les
llavors, l’aigua, els rius, els gens, la cultura, els hàbits,
els coneixements…) s’explota tothom, s’explota tot. I
posen en perill la supervivència.

El domini del capital ﬁnancer prioritza l’acumulació
de riqueses en la circulació cada cop més distant del
treball. Per això no generen més llocs de treball. Cada
any 5 milions d’operaris perden el seu lloc de treball
arreu del món. Milions de persones emigren dels seus
països a la recerca de condicions de supervivència. El
capital ha deixat el nostre planeta a la deriva. Però
les conseqüències estan apareixent ràpidament. En
l’escalfament global, en la contaminació, en l’infern
provocat pel trànsit dels automòbils en totes les grans
ciutats, en la manca d’aigua, feina i renda.
En el cor de l’imperi, l’economia dels Estats Units
comença a patinar. El monstre comença a tossir. I
segurament intentarà emportar-se moltes víctimes.
Perquè la reacció de la lògica del capital, en totes
les crisis, és sempre apel·lar a la sortida bèl·lica.
Lenin, Bujarin i Rosa Luxemburg ens van explicar que,
com que la guerra destrueix les mercaderies (armes,
munició, ediﬁcis, treball humà… persones), el capital fa
servir aquesta tàctica per obrir espai a un nou període
d’expansió del capital. És això el que s’està fent a l’Iraq,
l’Afganistan, Palestina, l’Iran, Corea, Kosovo, Somàlia,
Haití, Kènia i Colòmbia.
Aquesta fase internacional demostra moltes lliçons
que no estaven tan clares als segles XIX i XX.
Els treballadors estan aprenent que la forma
d’explotació del treball i el domini del capital és cada
cop més internacional. I realitzada amb els mateixos
mètodes a tot arreu. Ara bé, els treballadors hauran de
dur a terme lluites i mobilitzacions també a nivell
internacional. Per afrontar um mateix enemic comú.
Abans, l’explotació es donava sobretot a la fàbrica. Ara,
al centrar l’explotació en l’esfera de la circulació, el
capital explota tothom, i cobra taxes d’interès estúpides,
pagades ﬁns i tot pel pobre quan compra una planxa a
terminis. El pobre és explotat a l’hora de pagar impostos
incorporats en el preu de les mercaderies. L’estat el recull
i el traspassa als bancs, com a pagament d’un fals deute
intern, mai vist, i impagable. La majoria dels països
perifèrics destinen entre un 15 i un 30% de totes les
receptes públiques per pagar els interessos del deute
intern i extern, que s’embutxaquen els bancs.
El capital explota, amb les seves empreses
transnacionals, taxes exorbitades de llum elèctrica,
del fetitxe del mòbil, del consum obligatori d’aigua,
del transport públic. Ara bé, no és tan sols l’operari
industrial el centre de l’explotació; totes les classes
populars, difuses, sense feina, també són explotades.
Per tant, es creen les condicions objectives perquè el
poble s’adoni de l’explotació del capital ﬁnancer i de la

subordinació dels governs a aquestes polítiques.
Si l’explotació del capital i la seva acumulació
avancen arreu, sense límits, no passa el mateix,
malauradament, amb la consciència i la capacitat
d’organització del poble. Vivim encara un llarg període de
derrota de les classes treballadores. L’hegemonia mundial
del capital provoca una correlació de forces adverses. És
com si el poble descobrís la mida de la força del monstre
i, aleshores, espantat, té por de reaccionar.
Però vindrà una nova onada de mobilització a
càrrec de les noves generacions. Ara bé, amb un nou
tarannà. En el passat crèiem que el camí per arribar
a una societat més justa i igualitària, el socialisme,
consistia només a seguir un partit. O que n’hi havia prou
a assaltar el palau. Hem après que el poble necessita
organitzar-se de totes les maneres possibles. Als
barris, escoles, fàbriques, comunitats rurals, esglésies i
sindicats. El partit és un dels instruments per fer-ho. És
el partit el que ha de discutir i articular projectes per la
societat. Però l’organització de la força popular ha de
tenir lloc en totes les esferes de la vida social.
Hem descobert també que no n’hi ha prou a elegir
els governs. Que el canvi de societat, el socialisme,
no és tan sols arribar al govern, prendre l’estat. El
socialisme comporta canvis profunds en l’estructura de la
manera com funciona la societat. Canvi en els propietaris
dels mitjans de producció, per tal que els treballadors
cobrin segons el seu treball. Canvis en les relacions
socials, entre persones i classes. Perquè se superin tota
mena de dicriminacions i prejudicis (el color de la pell,
la diferència racial –ja que no existeixen races entre
els éssers humans-, gènere, edat, opcions culturals,
religioses i sexuals.) El socialisme és també un règim
polític on el poble té, de fet, poder de decisió.
El socialisme comporta reorganitzar la producció
per tal d’atendre les necessitats bàsiques de cada poble.
Comporta una societat que destinarà gran part del
seu temps a la cultura, per tal que totes les personis
tinguin oportunitat de cultivar les arts, en les seves
innumerables formes de manifestació. Comporta que
l’estat estarà al servei dels interessos de la majoria. Per
anar transformant-lo i algun dia deixar d’existir.
Tot això sembla llunyà. Però el capitalisme
globalitzat està escurçant el camí. Creguin-s’ho: en els
propers anys hi haurà grans canvis en la humanitat. Nous
vents comencen a bufar…
❑
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Una «utopia que funciona»
El cristianisme en el tombant del primer segle
Eduardo Hoornaert
Lauro de Freitas, Bahia, Brasil
La semblança entre el primer cristianisme i el
socialisme utòpic ha estat destacada per diversos
intel·lectuals comunistes anteriors a la revolució
russa del 1917. L’any 1908, l’autor alemany Karl
Kautsky (1854-1938) –el teòric més important de
la socialdemocràcia alemanya després de la mort de
Friedrich Engels (1895)- va escriure un llibre sobre
“l’origen del cristianisme”. Les conclusions d’aquest
aprofundit estudi són acceptades per la majoria dels
estudiosos dels orígens cristians: el cristianisme dels
orígens és una “utopia socialista”, girat cap a les
classes treballadores (esclaus, alliberats, artesans, petits
comerciants).
Però les conclusions de Kautsky no penetren
fàcilment en les esglésies, ja que entren en conﬂicte
amb la manera d’organitzar-se del cristianisme d’avui
dia, amb la seva estructura jeràrquica i el seu caràcter
corporatiu. Tot dependrà, en el futur, de la sinceritat
que tindran –o no tindran- els cristians de mirar a la
cara el seu propi origen, i de l’energia que tindran –o
no podran tenir- de canviar el curs del cristianisme
vigent. Serà, de ben segur, una feina dura, perquè és
difícil acceptar que l’església s’hagi desviat en aspectes
fonamentals del camí traçat per Jesús. Encara serà més
difícil corregir els rumbs traçats des de fa segles.
El que hi pot ajudar és el coneixement dels
assoliments concrets dels cristians de les primeres
generacions, que s’assemblen molt amb el que
determinats grups cristians fan avui en les nostres
societats. En general, evocar els origens del cristianisme
provoca estranyesa en la majoria dels cristians. Un
catòlic, per exemple, acostumat a veure el primer
mandatari de la seva església –el papa- ocupar un palau
com tots els dignataris del món, i identiﬁcar-se com
ells amb la manera de parlar i de presentar-se, tindrà
difícil el fet d’imaginar-se com van ser els orígens.
Provoca estranyesa llegir que els homes i les dones de
les primeres generacions cristianes acostumaven a obrir
les seves cases als qui arribaven de l’interior per buscar
feina a Roma i altres metròpolis de l’Imperi Romà, com
ara Alexandria i Antiòquia, o ﬁns i tot exposar les seves
vides per tal de tenir cura de la gent quan hi havia una
epidèmia.
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En una Agenda Llatinoamericana que focalitza la
proximitat entre els somni socialista i el somni cristià,
val la pena evocar uns quants exemples de la vida
concreta en el si del cristianisme, en el tombant del
segle I, setanta anys després de la mort de Jesús. El
comportament d’aquests cristians pot ser anomenat
“utopia que funciona”, ja que formava, efectivament,
comunitats fraternes i justes. Aquests minúsculs
assoliments cristians, en les últimes capil·laritats
del cos social d’aquella època, aparentment no van
canviar el curs de la història. Però van ser els que van
donar vigor a una estructura que, per desgràcia, es va
desviar més endavant, i es va començar a somiar amb
poder, estatus, honra i posició social. El comportament
d’aquests cristians comunitaris no s’ha de confondre
amb assistencialisme, perquè aquí no és el ric el que
dóna la mà al pobre, sinó que són els pobres mateixos
els que s’ajuden mútuament i es donen la mà entre si.
Per tant, aquí parlem de “beneﬁciats” dins d’una roda de
serveis: els “beneﬁciats” d’avui són de seguida cridats a
ser, al seu torn, “beneﬁciadors”, en cas que decideixin
participar en el grup cristià.
L’autor alemany Ernst Bloch, comunista i autor del
llibre “El principi esperança”, qualiﬁca el cristianisme
emergent del tombant del primer segle (i encara
molt temps després) com un dels exemples més
impressionants d’una “utopia que funciona”. Es tracta
d’una aﬁrmació de gran valor, ja que Bloch no era cristià
ni tenia gaires simpaties per l’Església. Amb la seva
avaluació, Bloch treu a la llum una història que no va
ser relatada pels historiadors de l’època (com Tàcit
o Suetoni). Aquests historiadors desconeixien el que
succeïa en la base de la societat. Aquesta història també
es troba absent de la història de l’Església, que sol
ocupar-se de qüestions d’organització interna. Evoquemne aquí tan sols alguns exemples, perquè el tema dóna
molt de si.
La guardiola comunitària. Sant Pau, pels volts
dels anys 50, ja recomana que el primer dia de la
setmana (el diumenge) es guardin, dins una gerra, les
monedes que sobren de la despesa setmanal planejada
per la família. Aquestes monedes seran pels pobres, les
viudes, els orfes, els malalts i els mutilats mantinguts

pel nucli cristià local (1Cor 16, 2). El propi Pau ja
recaptava diners, l’any 49, per dur als pobres del nucli
de Jerusalem. En la seva Apologia (67, 5-6), Justí
descriu, ﬁl per randa, com funciona això en els nuclis
de Roma, a mitjan segle II. En la Tradició Apostòlica,
de l’any 218, s’esmenten les refeccions especialment
organitzades per als pobres. Aquestes pràctiques deurien
persistir al llarg dels segles, ja que a mitjan del segle IV,
quan l’emperador Julià vol corregir la política dels seu
antecessor Constantí, protector del cristianisme, i pretén
tornar al paganisme com a religió oﬁcial de l’imperi,
recomana que les autoritats locals segueixin el model
cristià, i creïn locals d’assistència social i hostalatge.
Això demostra la profunda penetració del cristianisme en
el poble.
Els estrangers. Els nuclis cristians són actius pel
que fa a l’assistència a persones sense ciutadania
romana, els anomenats “estrangers”o “pairokoi” (gent
sense terra, sense ciutadania, sense posició social
reconeguda. D’aquí ve el terme “parròquia”). Se’ls dóna
un sentiment de pertinença, de dignitat i d’identitat
social. L’estranger és l’”amo” del nucli cristià, la casa és
seva.
Les viudes i els orfes. Un grup social
particularment beneﬁciat és el de les viudes i els orfes.
Tenir-ne cura és una herència directa de la sinagoga, que
manté al llarg dels segles una impressionant estructura
d’empar a la viudetat i a la pobresa. Tan impressionant
que l’emperador Julià escriu a mitjan segle IV: “No es
veu un sol jueu demanant almoina pel carrer”. La gran
diferència entre la caritat judaica i la cristiana està
en l’obertura de compàs. Mentre la sinagoga tan sols
atén els jueus, els nuclis cristians acullen tothom. La
carta atribuïda a l’apòstol Jaume, i que circula per Síria
al tombant del primer segle, deﬁneix la religió de la
manera següent: “Visitar orfes i viudes en les seves
necessitats, i guardar-se de la corrupció d’aquest món”
(1, 27). En la societat romana les viudes són nombroses
i joves, ja que les dones normalment es casen molt
més joves que no pas els homes. Els nuclis els dóna
una identitat. Per exemple, una carta del bisbe Dionís
de Roma, datada l’any 251, relata que aquesta església
sosté “més de 1.500 viudes i indigents”.
Els morts. Un altre punt d’actuació cristiana és el
de la sepultura dels morts. Un cop més, és l’emperador
Julià qui ens informa sobre la persistència d’aquest
servei al segle IV. Els cementiris cristians a Roma,
Alexandria i Antiòquia encara es visiten en l’actualitat,
i constitueixen una de les proves més fefaents de la

vitalitat del moviment cristià en aquella època.
Els perseguits. Beneﬁciats i gratiﬁcats en la seva
autoestima són els que “van ser arrossegats davant de
les autoritats, sotmesos a interrogatoris i no van renegar
de la seva fe”. Aquests tenen un lloc segur en el local
de reunió, un lloc reservat. Perquè no són pocs aquells
que són empresonats o aquells a qui les autoritats de
l’imperi els conﬁsca els béns. Aquells que arriben a
morir sense renegar de la seva fe se’ls recordarà de per
vida: “Els homes que van patir per culpa del nom del Fill
de Déu, que van patir amb coratge, de tot cor, lliurant
la pròpia vida”. Els seus noms ﬁguren ﬁns avui en els
martirologis.
El rescat d’esclaus. Un servei social altament
apreciat entre esclaus i alliberats consisteix en el
pagament d’un preu de rescat per persones preses (en
guerres) i tot seguit esclavitzades. El terme que es dóna
a aquesta acció de rescat, i que es manté durant segles,
és “redempció dels captius”, o simplement “redempció”.
Durant l’Edat Mitjana es creen congregacions religioses
especíﬁcament dedicades al rescat d’esclaus (sobretot
de mans dels islamistes). La manutenció de persones
esclavitzades pels “bàrbars” és un costum tolerat pels
juristes romans. El cristianisme no tolera aquest abús
i els nuclis fan tot el possible per tal de promoure la
“redempció” efectiva, fet que provoca una immensa
simpatia per part d’eventuals beneﬁciats. Un text
dur i inconfusible en aquest sentit és el de Clement
Romà, que escriu pels volts de l’any 100: “En coneixem
molts entre nosaltres que es lliuren a les cadenes [de
l’esclavitud] per tal d’alliberar algú altre. No pocs
s’hi lliuren com a esclaus i, amb el preu de la venda,
n’alimenten d’altres.”
Les epidèmies. Excepcionalment, l’acció dels nuclis
cristians es fa sentir també quan hi ha una epidèmia,
en general acompanyada d’episodis endèmics de fam.
Eusebi relata que els cristians van ser els únics que
van visitar, remeiar i sepultar les víctimes d’una pesta
que va infectar la ciutat d’Alexandria el 259, amb gran
mortaldat. En aquella ocasió, relata Eusebi, les persones
solien deixar els malalts al carrer per por del contagi,
però els cristians els carregaven i els duien a casa seva.
El mateix fet es va repetir entre el 305 i el 313, quan
la pesta va estar acompanyada d’una fam generalitzada.
Aquest comportament dels cristians és admirat per
tothom. Assenyala Eusebi: “Els fets parlen per si
mateixos. Tothom exalça el Déu dels cristians, i admeten
que ells siguin els únics veritablement religiosos i
❑
pietosos.”
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Què és socialisme?

SOCIALISMe és
el camí de la gent

EL FUTUR
éS DEL SOCIALISMe O NO SERà

El socialisme, el nom pot ser un altre si aquest
repugna o té amo, és el camí de la gent que desitja
el seu alliberament i s’organitza per aconseguirlo. “Desitjar l’alliberament” és fàcil de dir, però cal
ser pencaire perquè inclou i combina pràctiques
complexes. Alliberar-se passa per integrar-se
personalment i, així, irradiar autoestima. L’autoestima
és la potència per relacionar-nos amb els altres
com a companys en una ﬁta comuna. Autoestima
és aprendre a estimar-se amb altres, per a altres.
Les ﬁtes comunes, on tothom i cadascú s’enriqueix
i creix personalment, ni tan sols es poden imaginar
sense autoestima. L’autoestima és evangèlica i,
per això, humana, en tant que els éssers humans
s’assumeixen com a reconeixement i acompanyament,
com a creadors. Una ﬁta comuna és, per exemple,
la relació de parella. Però també ho és la producció
política i cultural de l’espècie, avui espècie biològica,
però no pas humana. “Socialisme” és un nom per
aquesta esperança multicolor: sóc capaç de construir
humanament una relació de parella. En sóc capaç,
perquè m’esforço i m’organitzo, de construir amb
altres, amb milions, l’articulació amable, fructífera, de
l’espècie. Sóc capaç, amb molts, de construir el meu
poble, la meva nació. Socialisme, com s’adverteix, és
un nom del procés per a la construcció diferenciada,
ara, d’un futur, si és que la humanitat, la gent, desitja
tenir aquest futur. No té alternativa.

La utopia es planteja a Fets 2,44: “Tots els
creients estaven d’acord i tenien tot en comú, venien
les seves possessions i els seus béns i ho repartien
entre tots, segons la necessitat de cadascú”. No està
pas de més repetir aquest conegut versicle, perquè
recull amb paraules de tots els temps una deﬁnició del
socialisme que els cristians no hauríem d’oblidar.
El socialisme és, en opinió meva, un ideal humà
en el nostre trànsit vers el futur, que de manera
conscient o inconscient, en darrera instància, té a
veure amb l’establiment ja des de la terra del Regne
de Déu.
A part de les experiències que recull la tradició
i la història sobre el cristianisme primitiu, i ﬁns i
tot malgrat tots els intents que s’han realitzat, mai
s’ha pogut construir un veritable socialisme amb els
seus trets essencials; humà, llibertari, democràtic,
descentralitzat, sense cabdillismes de cap mena,
autogestor, que posi la persona per damunt de tot,
cooperatiu, i d’inspiració cristiana. Aquestes són les
característiques que per a mi deﬁneixen essencialment
el nou socialisme, que en realitat coincideix amb el
Socialisme que hauria d’haver estat i que mai s’ha
aconseguit, malgrat ser tan possible d’assolir com
ho és el món millor que tant necessitem per evitar la
destrucció de tot. La fórmula: lluitar sense descans,
sense egoismes i sense estovar-se. Militants sempre i
mai persones ligth.

Helio Gallardo,
San José, Costa Rica.

Félix Sautié Mederos,
L’Havana, Cuba.

El poeta Kavaﬁs va escriure que Ítaca no existeix. Allò que existeix és el viatge cap a Ítaca.
El mateix es podria dir del socialisme.
I també es podria dir que malgrat els naufragis, el viatge val la pena.
Eduardo Galeano, Montevideo, Uruguai.
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SOCIALISMe: una societat
d’homes i dones lliures

SOCIALISMe: model de
societat-arquetip

El capitalisme ha aconseguit –mitjançant la
violència, la concentració de riqueses, la monopolització dels avenços cientíﬁcs i tècnics-,
mundialitzar la seva dominació, transformant
en mercaderia i privatitzant tot allò existent. La
cultura hegemònica imposa un patró burgès, racista,
patriarcal, bel·licista, naturalitzant les diverses
opressions.
Tornar a somiar el socialisme és una invitació a
rebutjar la mercantilització de totes les dimensions de
la vida, la privatització dels béns de la natura i de la
cultura, i a democratitzar les relacions socials creant
vincles basats en la solidaritat, el dret a la vida i la
llibertat.

El socialisme és un gran ideal. No té res a veure, o
ben poc, amb els partits i els sistemes polítics que al
llarg de la història s’han autodeﬁnit com a socialistes.
En els Fets dels Apòstols es descriuen algunes
característiques essencials del que es vol expressar
amb el terme socialista. Se’ns diu que a les primeres
comunitats de l’Església, els cristians, “vivien com
a germans/es, eren un sol cor i una sola ànima, no
tenien res propi, perquè tot era comunitari; venien les
seves propietats i els diners els posaven en una bossa
comuna; no n’hi havia cap que patís necessitat perquè
cadascú rebia segons les seves necessitats; vivien amb
alegria i senzillesa” (Fets 2,42-47; 4,32-37).
Heus aquí alguns trets essencials i característics
del gran projecte socialista que ha inspirat a tants de
polítics i a tants de partits que, d’alguna manera, el
varen intentar dur a la pràctica però sense més èxit.
I és que el veritable socialisme no és pas
poder, sinó servei; no és pas dominació, sinó
fraternitat; no és pas elitisme, sinó igualtat; no
és pas individualisme, sinó comunitat; no és pas
conﬁscació, sinó renúncia personal a la riquesa; no
és pas sectarisme, sinó solidaritat; no és pas lluita de
classes, sinó complementarietat social...
El socialisme és una utopia, el gran projecte
humanista, el permanent caminar dels nostres pobles
cap a la terra sense mal... Quelcom necessari, però
no pas totalment abastable. És com l’horitzó que guia
i estimula el caminant... És el projecte idealitzat de
la societat en la qual el subjecte és el propi poble.
No cau en la ingenuïtat de tants de sistemes polítics
que prioritàriament busquen “tombar la truita”. És
quelcom molt més profund i revolucionari: establir a
la societat una nova escala de valors segons la lògica
de l’Evangeli.
Socialisme és preeminència de l’ètica sobre la
tècnica, de la llibertat sobre l’opressió, del treball
sobre el capital, del testimoni sobre les promeses, de
la justícia sobre l’ordre...

És el repte de revolucionar les pràctiques, les
teories i els gestos quotidians, per tal que siguin
factor de subversió del sentit comú i de les ideologies
que pretenen explicar el món legitimant les injustícies.
La distància entre el somni socialista i els intents
realitzats en el seu nom, marquen la necessitat de no
sacriﬁcar l’ideal davant l’altar del socialpragmatisme
–aquesta ideologia tornada dogma en els models
“realment inexistents” de socialisme derrocats després
de la caiguda del Mur de Berlín-.
“O inventem, o errem”, ens va ensenyar Simón
Rodríguez al segle XIX. I Mariátegui ens va dir al segle
XX que “el socialisme no serà calc ni còpia sinó creació
heroica dels pobles”.
El repte és reinventar el socialisme com a projecte
popular, pastat des de la terra, regat amb la memòria
de totes les resistències, en un territori reapropiat
pels homes i dones que amb les seves vides escriuen
una història veritable, apareixent als desapareguts/
des, alçant les seves banderes esparracades, perquè
les noves generacions enﬁlin artesanament, teixint
la trama d’una societat d’homes i dones lliures,
en harmonia amb la natura de la qual són i s’hi
identiﬁquen.
Claudia Korol,
Buenos Aires, Argentina

Gregorio Iriarte,
Cochabamba, Bolívia

❑
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Repensant el socialisme a partir de noves pràctiques
Ivone Gebara
Camaragibe PE, Brasil
En aquestes dues pàgines no vull pas preguntar als
intel·lectuals ﬁlòsofs o sociòlegs, o als especialistes
en política, o als religiosos polítics, una nova deﬁnició
de socialisme o un nou model ideal que hauríem de
perseguir. Vull expressar intuïcions a partir de la vida
d’alguns grups que es mouen a Amèrica Llatina. Desitjo
explicitar a grans trets allò que està animant la vida i
l’organització de grups que considero signiﬁcatius en
l’actual context històric en la línia de l’aﬁrmació de la
justícia social.
El punt de partida i el criteri que guia aquestes
intuïcions és la vida de les persones, la senzilla vida
quotidiana, amb les seves necessitats i exigències més
o menys satisfetes. I la vida quotidiana és quelcom
extremadament complex, perquè no signiﬁca només
el dret al treball o als béns materials disponibles,
sinó el dret al pensament, als béns simbòlics, a
l’autodeterminació, a la creativitat, al plaer, a la
diversitat sexual i cultural, i molts d’altres béns
inherents a la vida humana. Dir això signiﬁca no
establir per endavant una societat idealitzada o un
model ètic de societat en el qual les persones poguessin
ser més o menys felices, emparades per una teoria
utòpica capaç de confortar els seus somnis. En aquesta
perspectiva no hi ha un model que es pugui imitar ni
un punt d’arribada. No hi ha etapes preﬁxades per tal
que assolim el socialisme o el tan somiat comunisme.
l socialisme és una pràctica renovable construïda en
comunitat.
La meva pregunta a diferents grups que tracten
de sobreviure enmig de la decepció davant les teories
revolucionàries o les promeses dels governs, enmig de
les crisis dels partits i sindicats, i enmig de l’alienació
creixent de les Esglésies, té a veure amb allò que els
mobilitza en les seves lluites quotidianes. Dit d’altra
manera, la pregunta podria ser com és que les persones
continuen apostant per les seves vides, i què estan fent
col·lectivament.
Constato que el començament de la lluita no
és pas la implantació d’un projecte social ofert per
uns altres, sinó la meva necessitat de sobreviure
econòmicament, emocionalment i psíquicament. El
principi de tot és el dolor insuportable de la fam, de la
manca de terra, de l’agressió, de la invisibilitat, de la
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violència multiforme. El principi també és aquesta mena
d’instint de supervivència, instint de dignitat humana,
de col·laboració mútua, d’estimar la vida simplement
perquè és la nostra vida. És per això que matinem,
sortim a la recerca de feina o creem activitats que ens
garanteixin la supervivència d’avui. I per això busquem
amics, amigues... i ﬁns i tot l’alcohol i la droga.
Qui em garanteix avui el meu pa? Qui garanteix
l’aigua, la vivenda, la salut, l’escola? La resposta de
la majoria: som nosaltres mateixos cercant, lluitant,
demanant, comptant amb les poques forces que tenim.
Som nosaltres, trucant a les portes, sovint rebent un
“no” i ben poques vegades un “sí”.
Qui garanteix el meu pa avui? A vegades és el
traﬁcant, el diputat lladre, el religiós assistencialista.
El polític sense escrúpols que em ve a proporcionar
la medecina, el cabàs de la compra, la meva operació
quirúrgica. A vegades és el govern amb els seus
projectes socials. I ho acceptem només per sobreviure...
I que no em diguin els intel·lectuals purs que això
és una debilitat del poble... És supervivència. Però
és ètic acceptar el pa de l’opressor quan la vida corre
risc d’extingir-se? Tot això porta al socialisme? A quin
socialisme? El dels intel·lectuals d’esquerra segons
els metarrelats del marxisme? El socialisme de les
Esglésies? El dels partits socialistes? Un cop més, ni
tan sols els mitjans i els ﬁns es poden analitzar en una
perspectiva ètica lineal i purista.
L’abisme entre les classes proletàries i les elits
intel·lectuals, polítiques, econòmiques i religioses
continua creixent. Fins i tot el nostre llenguatge i la
forma de sentir el món no són els mateixos, tot i que
gairebé emprem les mateixes paraules.
Intueixo que en la situació actual en la qual estem
ja no és pas l’estat l’única garantia del bé comú, sinó
l’autodeterminació d’individus organitzats en grups
d’interessos i guiats per conviccions ètiques. Per
aquesta raó, m’agrada pensar en un socialisme entès
com un camí construït col·lectivament, i no pas dictat
per una central, per un partit, un sindicat o un grup
religiós, o mantingut per un estat anomenat socialista.
L’estat hauria de ser l’executor del bé comú, el
facilitador per tal que els diferents grups tinguin allò
que els cal per viure. L’estat ha d’estar al nostre servei

en les relacions quotidianes. I els valors no són pas
certeses perfectament materialitzables i previsibles;
són apostes d’avui, orientacions, criteris, relacions
qualitatives que sorgeixen del conviure diari.
Si socialisme signiﬁca la possibilitat concreta
d’autogestió, discussió, descentralització, disminució de
burocràcies... aleshores aquest és el socialisme que està
naixent lentament enmig de nosaltres. Si socialisme
és la lluita quotidiana contra la perversitat de l’actual
sistema econòmic impulsat per elits mundials, podem
dir que alguna cosa està brotant d’entremig de
nosaltres. Si el socialisme és l’aﬁrmació de la dignitat
humana femenina i masculina en la seva diversitat,
aleshores està passant alguna cosa enmig de nosaltres,
fa temps, i a molts de llocs.
Qui està fent o vivint aquest socialisme?
La resposta no és pas fàcil, perquè depèn de la
nostra mirada i la nostra ideologia política. En opinió
meva, crec que arreu hi ha molt apuntant cap a un
socialisme sense forma acabada, sense model tancat,
sense catecismes ni cartilles, ni caps a seguir i
reverenciar.
Viuen un socialisme el moviment liderat pel
bisbe Luis Capio contra el transvasament del riu São
Francisco; el moviment de dones de diferents països
d’Amèrica Llatina intentant superar les desigualtats
socials i culturals de gènere.
Viuen un socialisme els joves de la perifèria de
les ciutats que organitzen grups musicals i que sense
conèixer la teoria clàssica del socialisme denuncien la
perversitat de les elits capitalistes.
Viuen el socialisme els artistes de cinema i de teatre
de carrer que es multipliquen a les ciutats i són capaços
de reﬂexionar amb el públic sobre els problemes socials
més diversos, així com els estudiants que fan barricades
i reivindiquen noves relacions a l’escola i la universitat.
Viuen el socialisme les organitzacions contra la
violència policial, les organitzacions de víctimes d’errors
mèdics, les organitzacions de defensa dels consumidors,
les mares i àvies de desapareguts, els grups indígenes,
les comunitats negres que busquen reconeixement, els
grups que lluiten pel respecte a la diversitat sexual.
Viuen el socialisme els grups ecològics de
defensa de l’Amazonia, de la selva atlàntica, de la
descontaminació dels rius, els artistes que recullen i
reciclen les deixalles.
❑
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i no pas nosaltres al servei d’un estat que funciona bé
per a una elit, i que es burocratitza quan es tracta de la
vida dels més pobres.
Malgrat la fragilitat institucional, estan naixent
molts de grups que intenten nous camins d’autogestió,
recerca de recursos alternatius, noves formes de
supervivència. I, una vegada més, hi entra la qüestió
de la descentralització. Ja no es pot acceptar que els
Estats burocràtics diﬁcultin la vida social, impedint
que a l’hora de la veritat les coses més senzilles es
puguin realitzar. Hem d’aprendre a facilitar la vida
a les persones, sobretot en un món en el qual l’alta
tecnologia de la comunicació a vegades diﬁculta l’accés
a les informacions més senzilles. Tots coneixem les
esperes telefòniques, les músiques irritants, les veus
que repeteixen la informació que no preguntem. Què
se’n pot dir d’això en els immensos barris perifèrics
de la nostra Amèrica i en els distants interiors del
Continent?
En tots aquests anys de l’anomenada democràcia
hem après l’horror de la democràcia buròcrata que
impedeix la salut i l’educació de milers, que trava
expedients, que afavoreix la impunitat. Per això,
autogestió, autodeterminació i descentralització van
juntes en l’experiència d’alguns grups. He sentit això en
les diferents organitzacions d’agricultors, de professors,
d’empleades domèstiques, d’artesanes, de dones de
perifèria arreu d’Amèrica Llatina. “El que sap, força
l’hora, no espera que s’esdevingui”, cantava Geraldo
Vandré en els temps de la dictadura militar brasilera.
Doncs alguna cosa d’això estem vivint ara, malgrat els
malgrats.
Les deﬁnicions preestablertes de socialisme s’han
tornat avui una samarreta massa estreta per a molts;
alguns es proclamen jutges dels altres si no vesteixen la
samarreta segons les determinacions de la cúpula dels
ben pensants, gairebé sempre cúpules masculines. Es
perpetuen les jerarquies, la major part de les vegades
inútils i burocràtiques.
En la major part dels moviments socials les
ideologies ,que van néixer especialment en el segle
XIX i que van il·luminar moltes lluites socials, ja no
s’aguanten. L’esperit del nostre temps ja no és pas el
d’esperar el demà, per veure arribar el cel o la justícia
sobre la terra... Les grans utopies masculines, teixides
en els grans relats del passat, i que van bressolar
els somnis de molts, ja no serveixen com a models
històrics vers els quals avui es podria tendir. Els ideals
del socialisme s’han convertit en valors per ser viscuts
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Socialisme o socialismes?
Sergio Ferrari
Argentina - Suïssa
L’ahir i l’avui. El pre-Mur de Berlín i el post-Mur
de Berlín. Allò que va ser i allò que hagués hagut
de ser o pogut ser... Desentrellar la temàtica de les
experiències socialistes arreu del món constitueix un
repte il·limitat per la seva dimensió i signiﬁcat.
- Implica introduir elements conceptuals, per
tractar de comprendre què s’entén realment com a
socialisme. Amb tota una diversitat d’accepcions
que van des dels models socialdemòcrates a l’estil
escandinau, a realitats més integrals com la cubana.
I una enorme quantitat de preguntes sobre allò que
hauria de ser el socialisme del futur.
- Obliga a revisar equacions històriques, és a dir, a
diferenciar les que van ser experiències socialistes en
el passat i les que es continuen deﬁnint com a nacions
socialistes en l’actualitat.
- Exigeix la plasticitat intel·lectual adient per tal
de poder comprendre les diverses transicions, que les
principals nacions socialistes han anat implementant
des de fa trenta o quaranta anys. Entre elles la Xina
–des de ﬁnals de la dècada dels setanta-, Vietnam –a
partir dels vuitanta- o la mateixa Cuba, quan comença
a aplicar certes reformes a partir de ﬁnals de la dècada
dels vuitanta.
- Interroga sobre les possibilitats d’integrar a
la pràctica i conceptualment la compatibilitat entre
socialisme i mercat.
- Interpel·la sobre la sempre complexa
relació entre socialisme i democràcia política.
I addicionalment, sobre la relació entre partits
progressistes o revolucionaris i els moviments socials i
populars.
- I addicionalment, confronta a l’actualitat
quotidiana mundial, en la qual, l’hegemonia gairebé
total del model capitalista, en la seva variant
neoliberal, fa cada dia més inviable el futur ecològic
i social del planeta. Dit en altres paraules: primacia
del capitalisme sobre el socialisme que determina un
“escenari” de Terra esgotada-cansada-amenaçada per la
lògica consumista-bèl·lica dominant.
Socialisme a seques
El socialisme no és un dogma ni un esquema. És
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una perspectiva en construcció.
Per a l’escriptor argentí Abelardo Castillo, “no és
utòpic, perquè és un projecte”. I la seva reﬂexió va un
pas més endavant: “...amb la caiguda del socialisme
autoritari dels països de l’Est també va fracassar una
idea capitalista de la història. No va pas fracassar
el socialisme quan va caure el Mur, cosa que per a
mi va ser més un problema edilici que històric... El
socialisme no ha pas desaparegut de la realitat ni com
a força del pensament. En aquests moments no hi ha
socialisme en el món i, no obstant això, el món viu,
probablement, de la pitjor manera des que va començar
el segle XX...” (Rebelión, Lorena Betta, octubre 2005).
José Carlos Mariátegui, un dels pares del socialisme
llatinoamericà, anticipava a començament del segle
passat, que el socialisme indoamericà hauria de ser
una creació heroica basada en la combinació de les
tradicions de resistència al colonialisme i les ﬁtes
assolides pel pensament socialista-comunista.
S’atribuïa el dret d’una construcció nova, on
ancestres, mites, experiències subjectives i col·lectives
fossin incorporades ordenadament en aquell projecte
socialista. Sense oblidar l’articulació internacional.
“Mariátegui, per fora d’aquestes posicions que
veuen l’internacionalisme i el nacionalisme com a
entitats dicotòmiques, intenta conciliar la qüestió
nacional i el moviment socialista internacional
intentant apropar la distància entre les dues realitats.
I en aquesta aproximació empra arguments ‘no
racionals’, com és el mite (la fe religiosa) per recuperar
el passat indígena i integrar-lo al futur socialista
situat en l’escena present. La història no és pas vista
com una simple seqüència lineal dels fets, sinó a partir
de la simultaneïtat, de la condensació de passat i futur
en un temps present”, emfatitza l’analista Lorena Betta
(La Nación, Argentina, entrevista amb Raquel San
Martín, 25-2-2006).
Vuitanta anys més tard, el discurs reactualitzat
de Mariátegui, expressa el dret a una construcció a
partir de les realitats nacionals, de la pràctica concreta
i innovadora, de l’acumulació de forces per part dels
moviments socials.

El dret a un socialisme no dogmàtic ni predissenyat
pren força. Amb el seu propi condiment nacional
que es reforçarà en la solidaritat internacional, cosa
que implica necessàriament, comptar amb una clara
perspectiva de nació i d’anticolonialisme. Alimentada
per les noves concepcions de com fer la política, de
la construcció en xarxes, de la promoció d’una nova
ciutadania planetària, tan essencials del pensament
altermundialista. El qual es veu reforçat per la pràctica
concreta al voltant dels Fòrums Socials Mundials,
continentals, regionals, nacionals.
Transició... a partir dels socialismes
Rere d’aquesta idea de construcció, ¿com s’entén el
procés de transició que certes nacions socialistes han
recorregut en les darreres dècades?
Pregunta essencial que es fa la Revista Alternatives
Sud, del Centre Tricontinental de Lovaina-La-Nova,
en un número especial sobre el tema (VIII, 2001,1).
Després d’una detallada anàlisi dels processos de
reformes que recorren Xina, Vietnam, Cuba, “els tres
principals països socialistes actuals”, la qüestió
essencial de l’editorial es centra en la compatibilitat
entre socialisme i mercat, tema cabdal d’una reﬂexió
teòrica i d’una pràctica en marxa.
Segons la publicació belga, les reformes a la Xina
es troben avui en un procés original d’obertura al
mercat, en el qual aquest conquereix progressivament
l’espai econòmic. Per al poder polític cada vegada és
més difícil controlar-lo, la qual cosa posa en qüestió la
realitat d’una “societat socialista de mercat”.
Pel que fa al Vietnam, després de tres dècades de
guerra i destrucció sense cap mena de compensació,
va començar a implementar les seves reformes als anys
80. Els resultats econòmics van ser sorprenents però
els efectes socials comencen a ser preocupants.
Si es tracta de Cuba, la caiguda de la Unió
Soviètica i l’embargament nord-americà van provocar
una crisi sense precedents, forçant una obertura
controlada vers el mercat internacional, però sense
els “condicionants” que imposen el Banc Mundial i el
Fons Monetari Internacional. “La recuperació difícil
i progressiva dels darrers deu anys, sense posar en
qüestió les conquestes socials i culturals, va sorprendre
el món sencer”, aﬁrma Alternatives Sud. Anticipant que
si un dia s’aixequés l’embargament, “es crearia una
situació en la qual els efectes econòmics i culturals
exigirien una nova deﬁnició del socialisme cubà i,
probablement, noves concessions als mercat”.

La síntesi enumera quatre condicions de
compatibilitat entre socialisme i mercat: privilegiar
el valor d’ús al de canvi; limitar l’acumulació privada;
socialitzar (que no signiﬁca necessàriament estatitzar)
els principals mitjans de producció i conservar un
caràcter no mercantil en els sectors de l’economia
que corresponen als Drets Humans fonamentals i a la
cultura. La reﬂexió ﬁnal és contundent: “aconseguir
la compatibilitat de socialisme i mercat signiﬁca una
lluita de llarg abast, ja que el que s’hi juga és immens
i les forces i resistències molt poderoses. Dubtar de la
compatibilitat només pot dur a la barbàrie”.
Problemàtica –tan espinosa o més que l’anteriorés la de la relació entre socialisme i democràcia,
que porta a aprofundir la reﬂexió sobre el partit
únic, model que ha predominat majoritàriament a
les experiències socialistes. I el rol –i l’eventual
autonomia- dels moviments populars en tota aquesta
construcció.
Cap al futur
És el socialisme una alternativa-opció-sortida
a l’actual situació planetària? En cas aﬁrmatiu, ¿de
quina mena de socialisme es tracta?¿ Les alternatives
al model dominant es construeixen reformant l’actual
sistema, o des de fora d’aquest?
El debat teòric s’imposa. Alhora, Amèrica Llatina
es converteix en un dels escenaris més pròspers en la
recerca d’alternatives reals.
Des de dalt, amb una sèrie d’experiències de
govern, que al marge de les seves pròpies etiquetes i
autocaracteritzacions, tracten de donar passos audaços
en pro de l’autodeterminació, la integració regional i
un nou paradigma geopolític continental.
Des de baix, a través d’una multitud
d’experiències: urbanes i rurals; locals i nacionals;
associatives, de puixants moviments socials i ﬁns i tot
de xarxes supranacionals.
Tota aquesta multiplicitat d’experiències té
un element en comú: cap d’elles, individualment
concebuda, supera els límits de ser una realitat
singular i incompleta. I d’aquí que cap per ella
mateixa, sigui capaç d’autoproclamar-se com el model
o el paradigma d’una nova concepció socialista.
De l’incansable resistir a la “vella” manera,
insisteix a sorgir allò nou: marcat per la complexitat
real de l’avui viscut, presentat com la superació de
la vella opressió i donant forma al somni alliberador
diferent.
❑
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lA qüestió de la propietat
Paul Singer
São Paulo, Brasil
1. Com funciona el capitalisme avui en dia
Amb l’arribada del capitalisme turbinat pel
neoliberalisme, tant la renda com la propietat de
la riquesa s’estan concentrant cada vegada més.
La societat es polaritza entre un pol absurdament
ric, format per hereus de fortunes, alts executius
d’empreses transnacionals, artistes i esportistes d’èxit,
etc., i un pol miserable format per exclosos [outsiders]
de l’activitat econòmica per l’atur crònic, l’edat o
les malalties i d’altres causes d’invalidesa (sense
esmentar els milions que viuen en regions on no ha
arribat el progrés).
Entre aquests dos pols es mou la majoria de les
persones, tocada per l’ambició d’assolir la riquesa
i la fama i /o per la por de caure en la pobresa.
Pocs s’escapen d’aquesta tràfec de competició per
l’educació (quan s’és jove), la feina (quan s’és adult)
i una jubilació (quan un es fa vell). Molts tenen la
il·lusió que es mouen pel seu propi esforç, sense
adonar-se que són joguines de les oscil·lacions de la
seva economia nacional, quasi sempre condicionades
per les viscissituds de l’economia global.
El que impulsa el capitalisme és l’acumulació
del capital, condicionat per la competició entre
les empreses, estimulada pel progrés cientíﬁc, que
accelera els guanys de productivitat i crea noves
necessitats i hàbits de consum; i pel moviment del
capital productiu arreu del món, a la recerca d’indrets
per implantar-se, en què els costos de producció
siguin els més baixos i amb més fàcil accés al mercat
mundial. Totes dues tendències resulten de la recerca
de la taxa màxima de lucre pels capitalistes i de les
lluites dels treballadors per salaris decents i protecció
contra els perills de la salut i les xacres de la vellesa.
Per escapar d’aquestes pressions, els capitalistes
tracten de col·locar els seus diners en paradisos
ﬁscals, i les seves plantes en “paradisos socials”.
En el capitalisme molts són els cridats al mercat
de treball, però ben pocs els escollits. Els qui resten
i continuen disputant llocs de treball afavoreixen els
qui mouen el capital, ja que es tornen ansiosos per
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agradar. Amb un atur en massa, els sindicats estan
vetats de dur els assalariats a lluites per participar
dels guanys de productivitat, que d’aquesta manera
poden ser integralment embutxacats pel capital
privat.
2. L’alternativa d’un altre món
Però l’atur en massa i la reduplicada exclusió
social continuen sent encarats per les seves víctimes
mitjançant la progressiva construcció d’una altra
economia totalment diferent de la capitalista,
coneguda com a economia solidària (o Socialisme
del Segle XXI). Els seus integrants s’organitzen
en projectes col·lectius i disputen mercats a les
empreses capitalistes. Els projectes d’economia
solidària són propietats col·lectives dels que
hi treballen, que els porten a terme de forma
democràtica, amb participació de tothom en la presa
de decisions, i on cada persona té un vot. Els guanys
són compartits per tothom segons regles acordades
d’aquesta forma. Així aconsegueixen escapar de la
misèria, la competició desmoralitzant per culpa de
feines escasses i de l’entrega a condicions precàries
de treball.
És davant d’aquesta possibilitat que es col·loca
la qüestió de la propietat. Per tal de produir, les
empreses de treballadors han de posseir mitjans de
producció, propis o arrendats. I, per tant, han de
disposar de diners. La riquesa produïda per la societat
és monopolitzada pel sistema ﬁnancer capitalista,
que l’encamina exclusivament als que ja disposen de
capital. (Els fons que els bancs no desitgen invertir
d’aquesta manera són, en general, aplicats a títols de
deute públic.) Aquest monopoli d’accés a l’excedent
de riquesa és el que assegura als amos del capital
el domini sobre les classes no propietàries. Els
treballadors són induïts a dipositar els seus diners en
bancs, que mai els ﬁnancien quan volen emprendre
algun projecte propi.
Amb tot, els treballadors han aconseguit trencar
el monopoli del capital sobre l’excedent acumulable,

ensenyorint-se’n a través de continuades lluites. Una
de les més notòries és la que es proposa l’elecció de
governs compromesos amb la transferència a grups
de treballadors organitzats dels mitjans de producció.
Una altra és per la reforma agrària, que promou la
redistribució de la propietat del sòl als que no en
tenen, fet que ja està succeint al Brasil, Veneçuela i
d’altres països. Estan sent capitalitzats per polítiques
públiques cooperatives de recollidors d’escombraries,
que es dediquen a la recollida selectiva i al reciclatge
de residus sòlids. I cooperatives de camperols,
pescadors, costureres, “trencadores” de cocos,
seringueiros [recol·lectors de làtex], artesans,
mantenidors i recicladors d’equipaments d’informàtica,
músics i altres productors culturals, etc.
Una lluita cada cop més victoriosa és la dels
treballadors d’empreses en crisi, que s’organitzen
en cooperatives i obtenen en arrendament la massa
falida, la qual cosa els permet recuperar l’empresa,
que acaben adquirint posteriorment en subhasta
pública. Es multipliquen també associacions o
cooperatives de productors autònoms o familiars,
que poden adquirir mitjans de producció a través
de microcrèdits (avui, al Brasil, oﬁcialitzat en llei
d’iniciativa del govern federal).
3. Un altre règim de propietat i de gestió de
l’activitat productiva: la propietat col·lectiva i
l’autogestió
En la mesura en què l’Economia Solidària creix i
avança qualitativament, l’accés a la propietat dels
mitjans de producció per part dels treballadors ja no
pot dependre únicament de mesures del poder públic.
Cal que els excedents resultants de les activitats
productives de la pròpia Economia Solidària puguin
ser capitalitzats a favor de l’expansió i millora dels
projectes ja existents i de la creació de nous.
Per tant, cal construir un altre sistema ﬁnancer,
els fons del qual es destinin al desenvolupament
de l’economia solidària i a la construcció d’una
societat en què l’accés a l’excedent social sigui
democràticament accessible a tothom. En els últims
anys, un sistema així ha començat a erigir-se,
compost per fons rotatius, cooperatives de crèdits
i bancs comunitaris. El que caracteritza aquestes
entitats ﬁnanceres és l’autogestió: són operades

i dirigides pels propis associats, que hi depositen
els seus estalvis i n’obtenen els ﬁnançaments que
necessiten.
La lluita històrica dels socialistes contra el
capitalisme tenia per objectiu eliminar la propietat
privada dels mitjans de producció, tot socialitzantlos. Com que no estava clar de quina manera la
societat podria apropiar-se de tots els mitjans de
producció, la proposta concreta que va sorgir va ser
que passessin a l’estat. Això es va fer en molts països,
al llarg del segle passat, però tan sols a l’antiga
Iugoslàvia les empreses estatals es van entregar
als treballadors en autogestió. A la resta de països,
els mitjans de producció traspassats a l’estat van
continuar sent dirigits de forma tan autoritària com
els de la propietat privada capitalista. O ﬁns i tot
més, perquè la competició entre les empreses va ser
exclosa a través de la centralització de les decisions
en un òrgan estatal de planejament de tota economia
nacional. El resultat fou un sistema en què “tot el
que no era prohibit era obligatori”, és a dir, en què
les llibertats civils i polítiques dels ciutadans eren
pràcticament inexistents.
Com a reacció a aquestes experiències sorgeix
ara, a l’inici del segle XXI, una altra proposta
socialista: mantenir el dret de propietat privada dels
mitjans de producció, però tornar-lo efectivament
accessible al conjunt de la societat. Per tant,
trencar el monopoli de la classe capitalista sobre la
intermediació ﬁnancera i el proveïment de mitjans de
pagament, i desenvolupar, conjuntament, un sistema
autogestionador posseït i dirigit en conjunt pels
treballadors que l’operen i els usuaris que el carreguen
amb els dipòsits dels seus estalvis.
Això pel que fa especíﬁcament al règim de la
propietat. Però l’economia solidària en construcció
exigeix altres canvis institucionals: tornar
l’administració pública molt més participativa,
complementar la democràcia representativa amb
procediments de democràcia directa, desenvolupar
instruments de coordinació, planejament i foment
d’activitats econòmiques a nivell comunitari,
i sobretot tornar perennes els programes de
redistribució de renda, possiblement sota la forma
d’una renda ciutadana d’accés universal que garanteixi
a cadascú el dret a la vida, la salut i la satisfacció de
les seves necessitats essencials.
❑
37

Socialisme i Llibertat
Frei Betto
São Paulo, Brasil
A la dècada dels 80 vaig tenir l’oportunitat de
visitar, amb una certa freqüència, països socialistes (la
Unió Soviètica, la Xina, l’Alemanya Oriental, Polònia,
Txecoslovàquia i, uns quants cops al llarg de l’any, Cuba).
També vaig ser a la Nicaragua sandinista. Tots els viatges
van ser fruit d’invitacions dels governs d’aquells països,
interessats en el diàleg entre l’Estat i l’Església. Creien
que persones lligades a la Teologia de l’Alliberament hi
podrien contribuir.
Tot i que no sóc teòleg, el meu interès per la
relació entre fe i política, i pel diàleg entre marxisme
i cristianisme, més enllà de l’experiència pastoral amb
Comunitats Eclesiàstiques de base i educació popular
–matrius de la Teologia de l’Alliberament- em van donar
prou credencials per aquell tipus d’assessorament.
De tot el que vaig observar en aquells anys vaig
concloure que socialisme i capitalisme no aconseguirien
vèncer la dicotomia entre justícia i llibertat. Al socialitzar
l’accés als béns materials bàsics i als drets elementals
(alimentació, salut, educació, feina, habitatge i oci), el
socialisme va implantar, també, un sistema més just a la
majoria de la població que no pas el capitalisme.
Encara que incapaç d’evitar la desigualtat social i, per
tant, estructures injustes, el capitalisme aparentament
va aconseguir instaurar una llibertat –d’expressió, reunió,
moviment, creença, etc.- que no es veia en països
socialistes governats per un partit únic (el comunista),
els aﬁliats del qual estaven subjectes al “centralisme
democràtic”.
L’ideal residiria en un sistema capaç de reunir la
justícia social predominant en el socialisme i la llibertat
individual vigent en el capitalisme? Aquesta qüestió
me la van fer avinent persones amigues des de fa molts
anys. Els vaig manifestar que la dicotomia és inherent al
capitalisme. La pràctica de la llibertat que hi predomina
no s’adiu amb els principis de justícia. N’hi ha prou
a recordar que els seus pressupostos paradigmàtics
–competitivitat, lliure iniciativa, autonomia i sobirania
del mercat- són contraris als principis socialistes (i
evangèlics) de solidaritat, compartició, defensa dels drets
dels pobres, i de la sobirania de la vida sobre els béns
materials.
Pocs rics, molts pobres
En el capitalisme l’apropiació individual, familiar i/o
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corporativa de la riquesa és un dret protegit per llei.
I l’aritmètica i el sentit comú ensenyen que quan un
s’apropia d’alguna cosa molts en són els desapropiats.
L’opulència d’uns pocs deriva de la mancança de molts. La
història de la riquesa en el capitalisme és una seqüència
de guerres, opressió colonialista, saquejos, robatoris,
invasions, annexions, especulacions, etc. N’hi ha prou a
veriﬁcar el que va succeir a Llatinoamèrica, a l’Àfrica i a
l’Àsia entre els segles XVI i la primera meitat del segle
XX. Avui en dia la riquesa de la major part de les nacions
desenvolupades té l’origen en la pobresa dels països dits
emergents. Encara ara els paràmetres que regeixen l’OMC
són clarament favorables a les nacions metropolitanes i
desfavorables als països exportadors de matèries primeres
i mà d’obra barata.
Un país capitalista que actués segons els principis
de justícia cometria un suïcidi sistèmic, perquè deixaria
de ser capitalista. Recordo que, als anys 80, quan vaig
formar part de la Comissió Sueca de Drets Humans, va
ser qüestionat, en una conferència a Uppsala, per què
el Brasil, amb tanta abundor, no aconseguia eradicar
la misèria, tal com ho havia fet la petita Suècia. Els
vaig preguntar: “Quantes empreses brasileres estan
instal·lades a Suècia?”. Es va fer un llarg silenci. En
aquella època, cap empresa brasilera operava a Suècia.
Tot seguit vaig tornar a preguntar: “Saben quantes
empreses sueques estan presents al Brasil?” Tothom sabia
que hi havia marques en quasi tota l’Amèrica Llatina com
ara Volvo, Scania. Ericsson i SKF; però ignorava quantes
n’hi havia al Brasil. “Vint-i-sis”, vaig aclarir. (Avui en són
180). ¿Com parlar, a dreta llei, de justícia quan un dels
plats de la balança comercial és òbviament favorable al
país exportador en detriment de l’importador?
Sí: la injustícia social és inherent al capitalisme,
podria admetre algú. I després objectar:¿ però no és
veritat que, en el capitalisme, el que falta en justícia
sobra en llibertat? ¿Als països capitalistes no predominen
el pluripartidisme, la democràcia, el sufragi universal, i
ciutadans i ciutadanes no manifesten amb llibertat les
seves crítiques, creences i opinions?¿ No poden viatjar
lliurement ni tan sols viure en un altre país, sense que
calgui imitar els “balseros” cubans?
De fet, als països capitalistes, la llibertat existeix
només per a una minoria: la classe dels que tenen
riquesa i poder. Per als altres, vigeix el règim de

Units) i òrfena (amb la ﬁ de la Guerra Freda i la caiguda
del Mur de Berlín, el 1989, va perdre el suport de la
extinta Unió Soviètica).
El règim cubà és exemplar pel que fa a la justícia
social. Una prova d’això és el fet d’ocupar el lloc 51è al
IDH (Índex de Desenvolupament Humà) establert per
l’ONU (el Brasil n’ocupa el 70è) i no presentar bosses
de misèria (per bé que hi ha pobresa) ni abrigar una
casta de rics i privilegiats. Si hi ha qui es llança al mar
amb l’esperança d’una vida millor als Estats Units, això
es deu a les exigències, gens atractives, de viure en un
sistema de compartició. Viure a Cuba és com habitar en
un monestir: la comunitat està per sobre de l’individu. I
d’aquest s’exigeix un considerable altruisme.
Quant a la llibertat individual, aquesta mai ha estat
negada als ciutadans, excepte quan ha representat una
amenaça a la seguretat de la Revolució, o ha signiﬁcat
projectes econòmics sense el degut control estatal. És
innegable que el règim cubà ha tingut, al llarg de cinc
dècades (la Revolució completarà 50 anys el 10 de gener
de 2009), les seves fases de sectarisme, tributàries de
la seva aproximació a la Unió Soviètica. Amb tot, les
denominacions religioses no han estat mai prohibides,
ni els temples tancats, ni els sacerdots i els pastors
Contradiccions del socialisme
perseguits per raons de fe. La visita del papa Joan Pau
El socialisme és estructuralment més just que el
II a l’illa, l’any 1998, i la seva apreciació positiva de les
capitalisme. Però en les seves experiències reals no
conquestes de la Revolució, sobretot en les àrees de salut
ha sabut posar sobre la taula la qüestió de la llibertat
individual i corporativa. Envoltat per nacions i pressions i educació, en donen fe.
Tanmateix, el sistema dóna senyals que es podria
capitalistes, el socialisme soviètic va cometre l’errada
portar millor la qüestió del socialisme i la llibertat a
d’abandonar el projecte originari de democràcia
través de mecanismes més democràtics de participació
proletària, fonamentat en els soviets, per tal de
perpetuar la maleïda herència de l’estructura anomenada popular al govern, la ﬂexibilització del monopartidisme
o la major rotativitat en el poder. De manera que
“centralisme democràtic”. En països com ara la Xina,
les crítiques al règim puguin arribar a les instàncies
es nega a la nació la llibertat concedida al capital.
superiors sense que es confonguin amb manifestacions
Allà el socialisme ha assumit el caràcter excèntric de
contrarevolucionàries. Sobretot en l’àrea econòmica, Cuba
“capitalisme d’Estat”, amb tots els agreujants, com ara
la desigualtat social i les bosses de misèria i pobresa, la haurà de repensar el seu model i facilitar a la població un
accés a la producció i al consum de béns, que engloben
sobreexplotació del treball, etc.
des del pa de la ﬂeca de la cantonada a les societats
No sorprèn, doncs, que el socialisme real s’hagi
ensorrat a la Unió Soviètica, després de setanta anys de d’empreses d’economia mixta amb inversions estrangeres.
En el socialisme no es tracta de parlar de “llibertat
vigència. L’excessiu control estatal va crear situacions
paradoxals, com el fet que els russos fossin els pioners en de”, sinó de “llibertat per a”, de manera que aquest dret
la conquesta de l’espai, sense tanmateix aconseguir oferir inalienable de l’ésser humà no cedeixi als vicis humans
a la població béns de consum elementals de qualitat, un capitalistes que permeten que la llibertat d’un s’ampliï
en detriment de la llibertat d’altri. El principi que fa: “A
mercat sense intermediaris eﬁcient i una pedagogia de
cadascú segons les seves necessitats; de cadascú, segons
formació dels propalats “homes i dones nous”.
les seves possibilitats” ha de dirigir la construcció d’un
En aquest escenari, Cuba és una excepció. Es tracta
futur socialista en què el projecte comunitari sigui,
d’una illa quàdruple: geogràﬁca, política (és l’únic país
socialista de la història d’Occident), econòmica (a causa de fet, la condició de realització i felicitat personal i
del bloqueig imposat criminalment pel govern dels Estats familiar.
llibertat consentida i virtual. ¿Com parlar de la llibertat
d’expressió d’una dona de fer feines, un petit pagès, un
operari? És una llibertat virtual, perquè no disposen de
mitjans per exercitar-la. I si critiquen el govern això sona
com una gota d’aigua submergida per l’ona abassegadora
dels mitjans de comunicació –televisió, ràdio, internet,
diaris i revistes- en mans de l’elit que tracta d’infondre
en l’opinió pública la seva visió del món i el seu criteri
de valors. Fins i tot la idea que miserables i pobres són
lliures és admesa
Per què els vots d’aquesta gent mai no produeixen
canvis estructurals? En el capitalisme, a causa de
l’abundància d’ofertes en el mercat i a la inducció
publicitària al consum superﬂu, qualsevol persona que
disposi d’un mínim de renda és lliure per escollir, a les
lleixes dels supermercats, entre diferents marques de
sabó o de cervesa. S’intenta, però, escollir un govern
acarat als drets dels més pobres! S’intenta alterar el
sagrat “dret” de propietat (basat en l’ocultació d’aquest
dret a la majoria).¿ I per què Europa i els Estats Units
tanquen les seves fronteres als immigrants dels països
pobres? On és la llibertat de moviment?
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Un nou estat per a un nou socialisme?
Vânia Bambirra
Rio de Janeiro, Brasil
Cal una nova concepció d’Estat socialista per les
noves experiències de construcció del socialisme?
Si tenim en compte que les anàlisis realitzades
pels clàssics marxistes tenen validesa cientíﬁca,
la resposta és no. Recapitulem alguns aspectes
essencials de la teoria clàssica.
Marx i Engels, al Manifest del Partit Comunista,
aﬁrmen que “el proletariat s’ha de valer de la seva
dominació política per anar arrencant gradualment
tot el capital de la burgesia, per tal de centralitzar
tots els instruments de producció en mans de l’Estat
(…). Això, naturalment, no podrà passar sinó a través
de la violació despòtica del dret de propietat i de les
relacions burgeses de producció”. En el Manifest…
trobem, doncs, el primer esbós de la comprensió
del període de transició entre el Capitalisme i el
Comunisme. És a dir: el Socialisme.
Tanmateix, va ser l’experiencia històrica de la
Comuna de París, el 1871, el que els va portar a
precisar el concepte de nova societat. Engels diu, en
un text de 1891, que “precisament el poder opressor
de l’antic govern centralitzat –l’exèrcit, la policia
política i la burocràcia- (…) s’hauria de fer caure
arreu de França, com ja s’havia esdevingut a París. La
Comuna hauria de reconèixer des del primer moment
que la classe treballadora, a l’arribar al poder, no
podia continuar governant amb la vella màquina de
l’Estat; que per no perdre de nou la seva dominació
recent conquistada, la classe treballadora, d’una
banda, havia d’escombrar tota la vella maquinària
repressiva utilitzada ﬁns aleshores contra ella, i, de
l’altra, prevenir-se contra els seus propis diputats i
funcionaris, tot declarant-los, a tots sense excepció,
revocables en qualsevol moment”.
En el cèlebre text sobre La Guerra Civil a França,
Marx destacava com aquesta reconeixia els seus
errors, i subratllava que tal postura és una de les
característiques de la democràcia treballadora. S’ha de
destacar el fet que, malgrat la seva curta durada, la
Comuna va fer aﬂorar aspectes de la nova societat que
més aviat es podrien presentar com a utopies: “Va ser
realment meravellós el canvi que la Comuna va exercir
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a París. D’aquell París prostituït del Segon Imperi no
en quedava cap rastre. (…) Ja no hi havia cadàvers al
dipòsit, ni assalts nocturns, ni tans sols robatoris. Per
primer cop des de febrer de 1848 es podia transitar
amb seguretat pels carrers de París, i això sense que
hi hagués cap mena de policia.
Amb tot, les perspectives ètiques de la nova
societat ,que embadalien Marx i Engels, no els
impedeixen de besllumar-ne les limitacions congènites
durant la transició socialista, és a dir, el període
de transició entre el capitalisme i el comunisme.
Tal percepció apareix clarament en el text Crítica
al Programa de Gotha, en el qual Marx destaca que
aquest període de transició representa un mer progrés
a causa d’una sèrie de rèmores de la vella manera de
producció. La llei del valor continua vigent per bé
que subordinada a les lleis de l’economia planiﬁcada,
així com el dret a la igualtat passa a ser el principi
ordenador de la seva vida social.
Però aquest principi no supera encara del tot el
dret burgès, perquè els burgesos no són iguals ni
físicament ni intel·lectualment, i el dret igual és,
en principi, el dret burgès. La igualtat continua sent
mesurada per la feina, ja que correspon a cadascun
l’equivalent a la seva capacitat de producció. Aﬁrma
Marx: “El dret no pot ser mai superior a l’estructura
econòmica ni al desenvolupament cultural de la
societat condicionada per ella”. I continua: “En la
fase superior de la societat comunista, quan haurà
desaparegut la subordinació esclavitzadora dels
individus a la divisió del treball, i amb ella l’oposició
entre treball intel·lectual i treball manual, (…) tan
sols aleshores es podrà superar completament l’estret
horitzó del dret burgès i la societat podrà escriure en
la seva bandera: de cadascú segons la seva capacitat;
a cadascú segons les seves necessitats”.
El socialisme representava, per a Marx, una fase de
transició “l’Estat de la qual no pot ser cap altre que
la dictadura revolucionària del proletariat”. Aﬁrmació
que Engels complementa dient que “en una generació
futura, educada en condicions socials noves i lliures,
es podrà arribar a desempallegar-se de tota aquesta

runa del vell Estat”.
Ras i curt: la percepció dels clàssics sobre el
socialisme era que es tractava d’un període transitori
i de lluites intenses entre les classes antagòniques;
les conquestes serien graduals; la vella maquinària
de l’Estat hauria de ser destruïda; els funcionaris i
diputats revocables; el sistema ﬁnancer i productiu,
controlat pel nou poder.
El socialisme triomfaria en societats desenvolupades i a escala internacional. El socialisme no
seria tan sols el resultat del triomf d’una concepció
històrica, producte del procés del domini de l’home
sobre la natura i sobre si mateix. El comunisme, la
veritable etapa superior del desenvolupament de les
forces productives, la superació de l’escassedat per
l’abundància, la desaparició de les classes socials i de
l’Estat, a través del seu adormiment, del seu caràcter
superﬂu, la ﬁ de tots els aparells repressius i el pas
de l’administració de les persones a la de les coses…
Finalment, l’existència d’individus realment lliures,
amos i senyors del seu propi destí. El salt “del regne
de la necessitat al regne de la llibertat”, com va dir
Engels al seu Anti-Dühring.
Així doncs, es tracta d’una bellíssima utopia.
Amb tot, una utopia necessària, ja que tan sols a
través d’ella va ser possible compendre la pròpia
manera de fer de la producció capitalista. Com deia
E. Preobrazhenszi al seu llibre Per una alternativa
socialista, El Capital només podia ser escrit des de la
perspectiva d’un comunista, “ja que una classiﬁcació
detallada del sistema capitalista en la seva totalitat
exigeix inevitablement l’enfrontament del capitalisme
amb aquella estructura econòmica cap a la qual aquell
capitalisme camina per absoluta necessitat”.
Lenin, quan va elaborar L’Estat i la Revolució,
abans del triomf de la Revolució d’Octubre, va
sistematitzar ortodoxament les posicions de
Marx i Engels. No podia, aleshores, imaginar que
les peripècies de la lluita de classes, en un país
endarrerit, amb forts vestigis feudals, aïllat i delmat
per guerres, conduirien no pas a la fundació d’un
Estat proletari, sinó a la d’un “Estat operari-pagès
amb una forta deformació burocràtica”. Havia de
passar el que va passar.
De tota manera, però, els terribles fracassos de
les primeres experiències socialistes (sense deixar de
banda la substantiva parcel·la de responsabilitat de

les grans nacions capitalistes per aquest fracàs) no
han fet trontollar la qüestió cabdal a què s’enfronta
la humanitat, que és la de la necessitat de superació
del sistema capitalista per una forma regida per la
raó, l’intel·lecte, la intel·ligència i la ciència a ﬁ
d’ordenar l’organització social, que no pot ser altra,
en una fase intermèdia, que la societat socialista.
Aquesta societat, per tal de no ser una utopia
irrealitzable, no pot allunyar-se de la “utopia”
somiada per Marx i Engels i esbossada per la Comuna
de París, ja que perdria viabilitat. És a dir: no pot
deixar de ser encara, com ja s’ha posat de relleu, un
mer progrés. Sinó un progrés més urgent que mai, ja
que tan sols la planiﬁcació de la vida econòmica i
social inherent al socialisme és capaç d’enfrontar-se
als desaﬁaments d’un món amenaçat per la misèria, la
desigualtat, la injustícia i el desastre ecològic.
Per acabar, és rellevant recordar que l’existència
de l’Estat no es pot confondre amb la de la societat.
Aquesta sorgeix amb la divisió de la societat
en classes, existents ja sigui en les modalitats
d’estats feudals, burgesos, socialistes… Així com
l’estat burgès pot revestir-se des de les formes més
democràtiques ﬁns a les més repressives (com ara
el feixisme), l’Estat proletari podrà perfeccionar
la forma més democràtica de la seva dominació.
Tota democràcia és dictatorial, i tota dictadura,
democràtica. La diferència està en per a qui. En
el capitalisme, la dictadura és exercida damunt la
majoria, i en el socialisme damunt la minoria.
En realitat, la història no ha posat en dubte la
teoria marxista de l’estat, però sí les experiències
concretes d’ediﬁcació d’estats socialistes. Però
posar en dubte no és pas desqualiﬁcar el mèrit de
les conquestes obtingudes en aquestes experiències
històriques. Que les revolucions triomﬁn en països
amb estructura socioeconòmica més desenvolupada,
com és el cas del Brasil –si bandegem l’absurda
desigualtat de la distribució de renda-, els aspectes
democràtics, sens dubte, tendiran a prevaler
demostrant tota l’enorme superioritat de la nova
societat.
En aquest sentit, a desgrat de les seves
limitacions, aquest nou estat sí que serà un
socialisme nou, inèdit (ﬁns aleshores) en l’experiència
de la humanitat.

❑
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Ecologia i SOCIALISMe
Leonardo Boff
Petrópolis (Rio de Janeiro), Brasil
El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic (GIECC), un organisme dependent de
les Nacions Unides amb l’objectiu d’avaluar el risc
del canvi climàtic, ha aﬁrmat que aquest és causat
per les pràctiques irresponsables dels éssers humans.
Aquestes pràctiques estan relacionades amb el procés
industrialista mundial, que ja fa més de tres segles
que dura. Per culpa seva, les societats humanes s’han
proposat explotar tots els recursos de la Terra de
forma il.limitada. L’efecte ha estat llançar anualment a
l’atmosfera 27 bilions de tonelades de diòxid de carboni
que, densiﬁcades, equivaldrien a una muntanya d’1
quilòmetre d’alçada per 19 quilòmetres de base.¿ Com
podrà la Terra digerir tal pol·lució, si ja està donant
senyals que no ho pot fer?
A causa de la pèrdua d’autoregulació, a la Terra
ha pujat la temperatura, i això té com a efecte ﬁnal
la sequera d’una banda i les inundacions de l’altra, el
desgel de les capes polars i de les muntanyes nevades,
els huracans i la desaparició de milers d’espècies vives.
Cap on anem? Aquesta és la pregunta que es fa tothom.
Allargant aquest procés, podem anar cap a un
cataclisme, amb milions de víctimes humanes i la
degeneració generalitzada de la biosfera.
La voracitat industrialista ha estat duta a terme,
històricament, per dos models de societat: la capitalista
i la socialista.
L’anomenat socialisme real de la Unió Soviètica i
d’altres estats burocràtics ha provocat un gran estrés
als ecosistemes. Però no estava en els ideals del
socialisme originari aquest tipus de pràctica. És veritat
que Marx no va incloure el moment ecològic en les
seves anàlisis, perquè, en la seva època, es donava per
descomptada la sostenibilitat il·limitada i la capacitat
permanent de regeneració del sistema Terra. Però els
ideals socialistes anunciaven una reconciliació de l’ésser
humà amb si mateix, amb el proïsme i amb la natura.
Les forces productives, en si mateixes, no serien pas
destructives. Estarien al servei de més igualtat i justícia
per a tots.
Tot i així, el balanç del socialisme real en termes
ecològics és negatiu. Però n’ha quedat la proposta
d’una relació integradora de l’ésser humà amb la
natura. El socialisme, en el seu sentit ètic i polític,
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és tan sols accidentament antiecològic. Entre el
socialisme originari i l’ecologia hi ha una veritable
aﬁnitat, i no pas una incompatibilitat, ja que tots dos
es fonamenten en la inclusió i en la superació de tota
mena d’explotació.
El mateix no es pot dir del capitalisme. Aquest és,
en essència, antiecològic, atès que el seu propòsit és
usar la natura i explotar la força del treball humà per
tal d’acumular riquesa, en el mínim temps possible, amb
una inversió tan petita com sigui possible i amb una
capacitat de competició tan gran com sigui possible.
El capitalisme ho ha transformat tot en mercaderia
(els béns de la natura i els òrgans humans), i ha creat
ﬁns i tot el “mercat dels drets de pol·luir”. Si un país
no arriba a la quota de pol·lució a què “té dret” (en
realitat, ningú no el té, aquest dret), pot vendre’l a un
altre. Com fer diners amb una cosa que, en si mateixa,
és perversa i contranatura? Però això va de bracet amb
la lògica del capitalisme.
Marx, a El Capital, va intuir que la tendència
del capitalisme és destruir les dues branques que
l’aguantaven: el treball humà, substituït per la
màquina, i la natura, tot arrasant-la. Per això preveia
un ﬁnal tràgic del capitalisme. Avui estem veient la
veritat de la previsió de Marx.
Actualment la manera de producció capitalista és la
dominant en el món globalitzat. Si es porta ﬁns a les
últimes conseqüències, ens podrà destruir a tot plegats
i ferir greument Gaia, la Terra viva. Urgeix, per tant, la
seva deslegitimació ètica i política, i la seva superació
històrica. Això implica una alternativa al capitalisme.
És en aquest context que ressorgeix el socialisme
com a projecte polític, ètic i ecològic, capaç de salvar
la Terra. No es tracta d’un socialisme utòpic, en el
sentit que es realitzarà en el futur imprevisible, sinó
d’una proposta que es pot portar a terme ara mateix, en
la història, en el cas que vulguem sortir de l’atzucac a
què el capitalisme mundial ha aculat tot el sistema de
la vida.
Com serà aquest ecosocialisme? En primer lloc,
cal deixar ben clar quina és la intuïció bàsica del
socialisme. És la de col·locar la societat i “nosaltres”
en el centre de les preocupacions humanes, i no pas
l’individu i el jo. Això vol dir que el projecte econòmic

ha d’estar al servei del projecte social i del projecte
ecològic de sostenibilitat de la vida. L’economia s’ha
de sotmetre a la política, i la política a l’ètica de
la solidaritat i de la participació del major nombre
possible de persones.
Entès així, el socialisme representa la realització
radical de la democràcia. En aquesta democràcia, la
societat com un tot, i no les elits, es fan subjectes
de l’acció política. És una democràcia sense ﬁ, com
bé ho ha expressat el pensador portuguès Boaventura
de Souza Santos: una democràcia participativa i no
únicament representativa i delegatòria, una democràcia
viscuda en la família, en la comunitat, en les
organitzacions socials i en l’estructura de l’Estat.
Darrere de l’ideal democràtic hi ha la idea, ancestral,
que tot allò que interessa a tothom ha de poder ser
discutit i decidit per tothom. Per tant, la democràcia
té a veure amb la participació activa de tothom pels
camins més diversos.
La democràcia s’ha de portar a terme, principalment,
també en el procés productiu, ja que en el sistema
capitalista la democràcia s’atura a la porta de la fàbrica.
Allà dins regna la dictadura dels amos i dels tècnics.
Això implica que els treballadors no siguin uns mers
productors de productes, sinó també agents humans
que discuteixen entre si i codecideixen les formes
de producció, tot subordinant el valor de canvi al
valor d’ús, i organitzant la producció en funció de les
necessitats socials i de les exigències de salvaguarda
del medi ambient.
Com va escriure un dels teòrics de l’ecosocialisme,
el brasilero-francès Michel Löwy: “El socialisme
ecològic seria una societat ecològicament racional,
fonamentada en el control democràtic, la igualtat
social i el predomini del valor d’ús; tal societat suposa
la propietat col·lectiva dels mitjans de producció, un
plantejament democràtic que permeti a la societat
deﬁnir els objectius de la producció i les inversions,
i una nova estructura tecnològica de les forces
productives” (Ecologia i socialisme, Cortez Editora, São
Paulo 2005, p. 49).
Com postulava Walter Benjamin, un marxista que
va enriquir el marxisme amb un pensament humanístic,
a partir de les víctimes i de la societat integrada en
la natura, tot citant Fourier, un dels fundadors del
socialisme utòpic: “Somiem amb una feina que, lluny
d’explotar la natura, tingui condicions de fer que, d’ella,
en neixin creacions adormides en el seu cor”.
La feina deixa així de ser mercaderia per ser

comprada i venuda. Rescata la seva funció d’obra per la
qual l’ésser humà s’amotlla a si mateix, plasma la natura
de forma que garanteix la seva supervivència sense
desgastar el capital natural.
En aquest context guanya rellevància la qüestió
bàsica per totes les societats: l’energia. L’ecosocialisme
postula l’ús l’energies renovables i perennes com ara
el sol, el vent, l’energia de les marees... Especialment
l’energia solar, menyspreada pel capitalisme perquè és
gratuïta i amb ella no es poden fer negocis. Fins i tot
ha sorgit un corrent que s’anomena “comunisme solar”.
Parlant en plata: l’ecosocialisme emfasitza solucions
que neixen de les bases i que estalvien recursos
naturals o redueixen la pol·lució atmosfèrica. Així, per
exemple, insisteix en el transport col·lectiu gratuït
que trauria del carrer milers de cotxes i evitaria la
contaminació, causant de l’efecte hivernacle que
provoca l’escalfament del planeta. Valora les lluites més
simples de la població que s’oposa a la implantació
d’una indústria que contaminarà els sòls i les aigües, o
que impliqui desforestació, amb la qual cosa s’ afavoreix
l’augment del diòxid de carboni.
En una perspectiva més ampla que preveu un nou
paradigma de civilització, capaç de respondre al
clamor ecològic, l’ecosocialisme postula la superació
de l’actual conﬁguració política, recolzada sobre els
Estats nacionals. Una humanitat uniﬁcada a l’única
Casa Comuna, la Terra, exigeix un centre d’organització
dels recursos i serveis naturals, responsable de
tota la població del planeta. Es fa necessària una
governabilitat planetària. O repartim amb equitat els
pocs recursos naturals, o la Terra no podrà atendre
la voracitat dels consumistes i entrarà en un procés
de caos, afectant a tothom indistintament. O bé ens
farem socialistes per motius èticopolítics, i ﬁns i tot
merament estadístics, o bé patirem les conseqüències
desastroses de la insostenibilitat de la Terra.
Una de les icones de l’ecosocialisme és Chico
Mendes. Va unir la lluita dels pobles dels boscos
–indígenes, seringueiros [‘recol·lectors de cautxú’] i
sem-terra- amb els ideals universalistes del socialisme.
Volia un socialisme ecològic que fes justícia a tots, tot
començant per les víctimes dels sistemes imperants
i, al mateix temps, fes justícia a la natura agredida
i devastada. Va morir víctima d’aquest seu somni,
que continua viu en tots aquells que no accepten la
destrucció del futur feta pel capitalisme globalitzat, i
que creuen que una altra Terra i una altra Humanitat
són possibles i millors.
❑
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El socialisme i el cristianisme necessiten del feminisme
MarIa López Vigil
Managua, Nicaragua
*Quan el 1978 vam acabar d’escriure “Un tal Jesús”
,vaig tenir l’oportunitat de conèixer personalment en
Juan Mateos, expert en les llengües grega, hebrea i
aramea que ens connecten amb el missatge original de
Jesús de Natzaret. Li vaig demanar que, amb conceptes
actuals, caracteritzés el “projecte polític” de Jesús. Es
va aturar un moment i em va respondre, sense dubtar:
“socialisme anàrquic”. Socialisme –em va dir- perquè
Jesús sempre va apel·lar a la comunitat. I anàrquic
perquè sempre va qüestionar el poder i es va enfrontar
als poderosos.
*No es construeix comunitat amb desigualtats.
L’igualitarisme del “socialisme real” que vam conèixer
no tan sols va ser una fal·làcia, sinó que a més va
fracassar. Aquell socialisme, el que lluitava contra
el “poder capitalista”, va organitzar una nova casta
poderosa: la dels funcionaris, administradors i intèrprets
dels desigs d’un poble.
*Avui ens toca pensar sobre el poder i sobre
la igualtat des de noves perspectives. Des d’una
perspectiva feminista, crec que la inequitat més
profunda que existeix a Amèrica Llatina és la de gènere,
sense que se m’oblidi que el nostre continent té el
rècord mundial en desigualtat social. (Dono per suposat
que entenem “gènere” no només com a “cosa de dones”
sinó com a tot allò que té a veure amb la desigual
relació entre dones i homes a causa del seu sexe).
*Crec que la desigualtat més antiga –i per vella la
més arrelada- que enfronta avui els éssers humans, la
més injusta i la més complicada de superar, no és pas
la que separa a pobres de rics –com ens va acostumar a
pensar la Teologia de l’Alliberament-, sinó la que separa
a homes de dones.
*Cada dia veig que les històries de les dones
generalment són històries, en què elles expliquen el
poder que van tenir per fer unes coses i el poder que
se’ls va negar per fer-ne unes altres. Gairebé tota la
història de qualsevol dona es construeix amb, cap a,
contra, davant, de, des de, en, entre, per, per a, segons,
sense, sobre, sota, rere... el poder. Totes les preposicions
serveixen, s’han de declinar totes per entendre la
història de les dones, després de mil·lennis d’una
cultura que les ha subordinat.
*Crec, veig i sento, a més, que l’arrel més oculta
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i antiga d’aquesta desigualtat és a la religió. En una
mil·lenària interpretació del cristianisme, que ha
fet de Déu un Home; que va sepultar en l’oblit les
revolucionàries actituds feministes de Jesús i els “trets
femenins” de la seva personalitat i del seu projecte.
Un cristianisme que no pren distància del tarannà
profundament masclista i patriarcal que travessa
la Bíblia; i que ha atorgat als homes sacerdots el
monopoli de la representació divina. Una profusió tan
gran de símbols masculins vinculats a “allò sagrat” té
conseqüències socials i polítiques, es reﬂecteix en com
entenem el poder i la comunitat, i en com construïm el
socialisme.
*La Teologia de l’Alliberament va assumir l’anàlisi
marxista de manual que circulava i predominava entre
les esquerres llatinoamericanes. En aquest marxisme
simpliﬁcador, tot s’explicava des de les contradiccions
de classe. A la Teologia de l’Alliberament, Déu estava
de part dels pobres, però era un Home. En una
expressió tan innovadora com va ser la Misa Campesina
Nicaragüense, Déu és arquitecte i enginyer, no és pas
artesana ni venedora del mercat. I el “veiem” a les
benzineres revisant les rodes d’un camió i conduint per
les carreteres, però no pas rentant o cuinant, encara
menys donant de mamar.
* I Maria? És cert que aquí sempre hi ha la mare
de Jesús, divinitzada, en una “coartada de la Deessa
ancestral”, que torna responent a les necessitats de
la psique humana. No obstant això, en un enﬁlall de
malabarismes dogmàtics, a Maria l’han convertida en
un inimitable model de dona desposseïda de la seva
sexualitat: mare essent verge i esposa desconeixent les
relacions sexuals amb el seu marit... Per això, “pura”. I
per això, només imitable en la seva submisa “entrega”
a Déu.
*Fa uns anys vaig descobrir que “on Déu és Home,
els homes es creuen déus”, i vaig entendre que l’arrel
religiosa del masclisme no només genera desigualtat
sinó també violència, encara més si ens imaginem a Déu
com un jutge totpoderós i castigador, un providencial
senyor que dissenya i controla les nostres vides, un rei
amb voluntat i plans inescrutables.
*Avui estem aprenent a rectiﬁcar aquestes miopies
tan greus. Però no ens podem conformar amb poc.

Amb invocar Déu com a “Pare i Mare” o amb desfer-nos
d’algunes paraules i expressions sexistes, molt menys
abusant del “tots i totes”, “els i les”, o encara pitjor en
el cas del castellà, intercalant per tot arreu les nefastes
@.
*No es pot ser socialista sense ser feminista. I ser
feminista, com ser socialista, és un repte descomunal.
Exigeix pensar, mirar, actuar, i parlar de manera
diferent. Amb quina freqüència, per exemple, parlem
de la inseguretat ciutadana com a una característica
actual de la violència estructural dels nostres països. I
ﬁns i tot en donem la culpa al capitalisme neoliberal...
¿Però, tenim en compte que hi ha estudis de l’ONU que
han demostrat que el lloc més insegur per a les dones
llatinoamericanes és la seva pròpia llar? Segons les
Nacions Unides, la violència contra les dones representa
la primera causa de mortalitat i invalidesa entre les
dones del món d’entre 15 i 45 anys i provoca més morts
que els accidents de trànsit, el càncer i les guerres.
*Amb quina freqüència, per exemple, parlem de
l’omnipresent impunitat en els nostres sistemes de
justícia i en les nostres societats. Però, ¿captem amb
el mateix èmfasi la impunitat en la qual romanen
la majoria de les agressions físiques i sexuals dels
homes contra les dones i les nenes dins de les llars
llatinoamericanes, on el maltractament, l’abús sexual i
l’incest són una autèntica epidèmia, que afecta una de
cada quatre dones, que s’atreveixen a reconèixer que van
patir abús sexual en la infantesa?
*Aquesta impunitat -la més quotidiana- és la de
seqüeles més duradores, la més silenciada, la més
“naturalitzada”. Amb quina facilitat tolerem en els
nostres dirigents –al capdavant de governs, partits o
sindicats, en el socialisme del segle XX i ara en el del
XXI-, que lluitin contra el poder injust en els espais
públics, però que abusin del seu poder masculí en
els espais privats. Amb quina “naturalitat” acceptem
que “allò que prediquen a fora no ho facin a casa”. El
feminisme ens ensenya que “allò privat és polític”.
*La “perspectiva de gènere” a de partir del cos, de
la sexualitat. En el cristianisme tradicional no hi ha res
més minimitzat, temut, menyspreat i rebutjat que el cos
i els seus instints –especialment, el de la dona-, i res
més sacralitzat que el cos mort.
*Totes les dones vivim en una “inseguretat
existencial” que neix de la inseguretat que ens provoca
el propi cos, a la vegada tan delejat i rebutjat en la
cultura patriarcal. Aquesta sensació no la coneixen
pas els homes, que han après, des que neixen, que del

seu cos i del seu sexe se’n deriva poder i amb el seu
sexe i el seu cos poden dominar. Aquesta cultura, que
torna insegures a totes i envalenteix a tots, fa encara
més captius els homes que les dones, perquè es veuen
obligats cultural i socialment a expressar constantment
la seva virilitat, tot sovint des dels seus òrgans genitals.
Aquí també hi ha una de les arrels de l’abús sexual.
*Des d’una perspectiva de gènere, tots els camins
ens duran als temes de la sexualitat. La discriminació de
gènere té les seves bases en la interpretació que fem del
cos, del sexe, de la sexualitat. La teologia tradicional no
va pas parlar d’”això”, i quan ho va fer només va ser per
reprimir i condemnar. La Teologia de l’Alliberament no
ho va tenir en compte. Però si volem construir societats
socialistes, on transformem les inequitatives relacions
de poder, hem d’aprendre a parlar de la sexualitat.
*Hi ha esperances. Per primera vegada la humanitat
parla de les relacions de gènere amb més llibertat i
més franquesa. Que ara apareguin amb més freqüència
fets de violència contra les dones no signiﬁca pas
que aquests fets siguin nous, que abans no passessin.
Signiﬁca que arreu del món hi ha un despertar de la
consciència de les dones. Signiﬁca que: “cada vegada hi
ha més dones sense por a la violència dels homes i més
homes amb por a les dones sense por”, com ho analitza
Eduardo Galeano.
*Encara queda molt de camí per fer. Per avançar
cal llegir molt, cal informar-se, cal qüestionar-se les
pròpies idees amb les idees de les que estan més
avançades i avançats que nosaltres. Cal imaginar. A la
magníﬁca pel·lícula “Solas” de Benito Zambrano, sentim
que: “les persones haurien de viure dues vegades, una
com a pobres per saber com pateixen els pobres i una
altra com a rics per gaudir de la vida”. Crec que potser
hauríem de viure dues vegades: una vida com a dones
i una altra com a homes. Aprendríem molt, creixeríem
com a Humanitat.
*El feminisme és una profunda forma de
l’humanisme, perquè busca com superar l’antagonisme i
la inequitat més arrelada en la història de la humanitat.
El feminisme és una nova cultura. Està provocant
sotracs en el sòl cultural en el qual estem dempeus des
de fa milers d’anys. El feminisme –que alimenta tants
de moviments de dones, i que també aporta la reﬂexió
d’unes quantes teòlogues nostres- és una proposta
integral de canvi per a les nostres societats. És tan
aglutinador i integral que ens permet fer quelcom
revolucionari, caminar vers la utopia, cada dia de la
nostra vida.
❑
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2009: Any internacional de l’ONU...
de la reconciliació, de l’astronomia, de l’aprenentatge
dels Drets humans, i de les ﬁbres naturals
altres mitjans d’arranjament, supressió de sancions,
bloqueigs, etc.
Entre gèneres: programes per eradicar la violència
La comunitat internacional ha anat instituint com
contra la dona i promoure la igualtat dels seus drets.
a tradició, dedicar cada any a un tema o causa, cap
Entre generacions: programa de promoció del
a la qual s’ha pretès mobilitzar la consciència de la
respecte i reconeixement dels drets i especiﬁcitats de
humanitat.
la infantesa i joventut, així com de la tercera edat.
L’Assemblea General...
Entre l’home i la natura: promovent en els sistemes
1. Expressa la seva ferma determinació d’impulsar
educatius i mitjans de comunicació, l’educació
processos de reconciliació en aquelles societats que
ambiental i accions de preservació del medi ambient i
es troben enfrontades i/o escindides per motiu de
el desenvolupament d’una consciència ecològica.
conﬂictes bèl·lics, econòmics, socials o culturals.
Entre el Nord i el Sud: iniciatives de condonació
2. Decideix proclamar Any Internacional de la
total o parcial del deute per part dels països del Nord
Reconciliació el 2009.
3. Invita els governs i organitzacions internacionals als països del Sud més pobres i menys avançats.
Entre religions, ètnies i cultures: programes
i no governamentals interessades a donar suport als
processos de reconciliació entre societats enfrontades sistemàtics que promoguin la tolerància, diàleg,
coneixement, intercanvi, i entesa entre elles. Reparar
i/o escindides i a planiﬁcar i dur a terme programes
la injustícia que han patit les poblacions indígenes en
culturals, educatius i socials adients. (...)
relació a la seva terra i cultura.
La reconciliació l’entenem com a processos
profunds de trobades entre parts enfrontades,
Any internacional de l’Astronomia
processos que porten al reconeixement de l’Altre en
les seves diferències, interessos, valors, i que suposen
L’Assemblea General...
reparar la injustícia o el dany que va originar la ruptura
Conscient que l’astronomia és una de les ciències
en la societat o entre nacions; també implica la creació
pures més antigues i que ha contribuït i continua
d’institucions que estableixin una nova mena de
relació, així com la promoció de una nova cultura que contribuint fonamentalment a l’evolució d’altres
ciències i aplicacions en una gran varietat d’àmbits,
faci irreversible la construcció de la pau.
Reconeixent que les observacions astronòmiques
L’objectiu d’aquesta proposta és promoure la
tenen profundes repercussions per al desenvolupament
creació en el món d’un ambient favorable a accions
de la ciència, la ﬁlosoﬁa, la religió, la cultura i la
i iniciatives de reconciliació en els diferents nivells
concepció general de l’univers,
de la societat humana: entre Estats, entre governs i
Observant que, malgrat que existeix un interès
ciutadans, entre religions; entre el Nord i el Sud, entre
cultures, gèneres, ètnies, generacions, individus i entre general en l’astronomia, sovint és difícil que el gran
públic tingui accés a la informació i als coneixements
l’home i la natura. (...)
sobre la matèria,
2. Accions que es podrien impulsar
Conscient que totes les societats han creat
Si bé les accions que es poden impulsar són
inﬁnites i s’han d’adequar a la realitat de cada societat, llegendes, mites i tradicions relacionats amb el cel,
els planetes i les estrelles, que formen part del seu
només desitgem assenyalar, a tall d’exemple, algunes
patrimoni cultural...
de les possibles iniciatives que podrien ser:
Convençuda que l’Any podria contribuir
Entre governs i ciutadans: amnistia a presos
decisivament, a augmentar la consciència pública de
polítics, programes per eradicar la pobresa crítica.
la importància de l’astronomia i les ciències pures
Entre Estats en conﬂictes: mesures de foment
per al desenvolupament sostenible, promoure l’accés
de la conﬁança, el cessament del foc, negociacions,
Any internacional de la Reconciliació
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selectivitat, i de diàleg i cooperació constructius entre
els països, amb la intenció d’intensiﬁcar la promoció i
la protecció de tots els Drets Humans i els drets civils,
polítics, econòmics, socials i culturals, inclòs el dret al
desenvolupament;
(...)
3. Exhorta els estats membres a cooperar entre ells
per promoure l’aprenentatge sobre els Drets Humans
i a realitzar, durant aquest any i en anys successius,
activitats a nivell local, nacional i internacional
encaminades a garantir el coneixement i l’aplicació
universals dels Drets Humans...
Any internacional
de les ﬁbres naturals

Any internacional de l’aprenentatge sobre els drets humans

Consulteu i amplieu informació a: www.un.org/spanish/events/calendario i organitzeu alguna activitat...

al coneixement universal de les ciències fonamentals
mercès a l’entusiasme generat per la matèria de
l’astronomia, donar suport a l’ensenyament acadèmic
i no acadèmic de les ciències a les escoles, i amb
centres i museus cientíﬁcs i altres mitjans pertinents,
fomentar a llarg termini la matriculació d’alumnes a les
matèries de la ciència i la tecnologia i donar suport a
la formació cientíﬁca.
1. Decideix proclamar el 2009 Any Internacional de
l’Astronomia; (...)
3. Anima tots els Estats Membres, el sistema de les
Nacions Unides i tots els altres agents a aproﬁtar l’Any
per fomentar activitats a tots els nivells destinades a
augmentar la consciència pública de la importància de
les ciències astronòmiques i promoure un ampli accés
als nous coneixements i experiències de l’observació
astronòmica.

L’Assemblea General...
Observant que l’extensa varietat de ﬁbres naturals
que
es produeixen a nombrosos països constitueix una
L’Assemblea General...
font
signiﬁcativa d’ingressos per als agricultors, que
Reconeixent que les organitzacions no
per tant poden desenvolupar una important funció en
governamentals desenvolupen un paper important en
la promoció i la protecció dels Drets Humans en els
contribuir a la seguretat alimentària i l’eradicació de la
plans nacionals, regionals i internacionals mitjançant
pobresa, amb la qual cosa ajuden a la consecució dels
l’educació i l’aprenentatge,
objectius de desenvolupament del Mil·lenni,
Considerant que el 60è aniversari de l’aprovació
1. Decideix declarar el 2009 Any Internacional de
de la Declaració Universal de Drets Humans el 2008
les
Fibres
Naturals;
és una ocasió apropiada per redoblar els esforços de
2. Convida l’Organització de les Nacions Unides
l’organització, encaminats a promoure una cultura
per a l’Agricultura i l’Alimentació a facilitar la
mundial dels Drets Humans mitjançant l’educació i
l’aprenentatge,
celebració de l’Any, en col·laboració amb els governs,
Convençuda que, per tal que cada dona, home, jove les organitzacions regionals i internacionals, les
i infant realitzi plenament el seu potencial, cal que
organitzacions no governamentals, el sector privat i les
adquireixi consciència de tots els seus Drets Humans i
organitzacions competents del sistema de les Nacions
llibertats fonamentals,
Unides, i convida també l’Organització de les Nacions
Convençuda que l’aprenentatge sobre els Drets
Humans ha de servir per transformar la visió integral de Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació a mantenir-la
la Declaració Universal de Drets Humans en una forma informada dels progressos que es realitzin al respecte;
de vida per a les persones d’arreu del món i una norma
3. Exhorta els governs i les organitzacions
per avaluar la legitimitat dels governs,
regionals i internacionals pertinents a fer contribucions
1. Decideix proclamar l’any que comença el 10 de
voluntàries i donar altres formes de suport per la
desembre de 2008 Any Internacional de l’Aprenentatge
celebració de l’Any;
sobre els Drets Humans, dedicat a realitzar activitats
4. Convida les organitzacions no governamentals i
per ampliar i aprofundir l’aprenentatge sobre els
el sector privat a fer contribucions voluntàries i donar
Drets Humans com a forma de vida, basant-se en els
principis d’universalitat, imparcialitat, objectivitat i no suport a la celebració de l’Any.
❑
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ANY 2009:
Any 6722 del període julià.
Año 5768 de l’era dels jueus (el 5769 comença el 19 de setembre de 2009).
Any 1430 de l’Hègira (el 1431 comença el 18 de desembre de 2009).
Hi ha un conversor de dates cristiano-islàmic a www.islamicﬁnder.org
Any amazig 2958 (el 2959 comença el 13 de gener de 2009).

11

22

Dijous

Divendres

33

Dissabte

1 Jn 2,29 - 3,6 / Sal 97
Jn 1, 29-34
Genoveva
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns
encapçalada per Agüeybanà el Brau, Puerto Rico.
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les organitzacions populars de Guatemala, desaparegut.
1994: Antulio Parrilla Bonilla, bisbe, lluitador independentista
i de la causa dels perseguits, “Las Casas” del segle
XX a Puerto Rico. 15 anys.

gener

1 Jn 2,22-28 / Sal 97
Num 6, 22-27 / Gàl 4, 4-7
Santa Maria Mare de Déu
Jn 1, 19-28
Sal 66 / Lc 2, 16-21 Basili el Gran
El nom de Jesús
Gregori Naciancè
1508: Comença la colonització de Puerto Rico.
J.K. Wilhelm Loehe
1804: Independència d’Haití. Festa nacional.
1904: Desembarcament de marines a la República Domini1959: Triomf de la revolució cubana. 50 anys.
cana «per protegir interessos nord-americans».
1977: Mauricio López, rector de la Universitat de Mendoza, 1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols, víctima
Argentina, membre del Consell Mundial d’Esglésies,
de la Seguretat Nacional al Brasil.
desaparegut.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol, víctima
1990: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses
dels «grileiros» de Parà, Brasil.
assassinades per la Contra a Nicaragua.
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador
1994: Alçament camperol indígena zapatista a Mèxic.
constant de la memòria dels màrtirs del seu poble
15 anys.
argentí. 15 anys.
2003: Lula assumeix el poder presidencial al Brasil.
Jornada mundial per la Pau

4
4

Epifania
Is 60,1-6 / Sl 71
Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

Rigobert
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i
militant polític, desaparegut a Xile.
2005: La Cort Suprema autoritza el processament de Pinochet
per crims de l’ Operació Còndor.
Creixent: 11h56m a Àries
Creixent: 11h56m a Àries

57

gener

55

58

Dilluns

6
6

Dimarts

1 Jn 4,7-10 / Sl 71
1 Jn 3,22-4,6 / Sl 2
Mc 6,34-44
Mt 4,12-17.23-25 Melcior, Gaspar, Baltasar
Telesfor i Emiliana
Kaj Munk
1848: Un decret de Carlos A. López declara els guaranís
1534.: Guarocuya «Enriquillo», cacic cristià de La Española
ciutadans paraguaians.
(Rep. Dominicana), primer en rebel·lar-se en defensa 1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució, primer
dels seus germans.
repartiment de latifundis a l’A.L.
1785: La Reina Maria I ordena suprimir tota la indústria 1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per combatre
brasilera excepte la de roba pels esclaus.
Sandino. No en sortiran ﬁns al 1933.
2007. † Axel Mencos, heroi de la resistència i la pastoral 1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca, màrtir
compromesa, Guatemala.
dels pobres, desapareguda.
1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en un
accident sospitós.
1992: Augusto María i Augusto Conte, militants, màrtirs de
la solidaritat i els DDHH a l’Argentina.
2006: Mor la comandant Ramona de l’EZLN.

77

Dimecres

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mc 6,45-52
Ramon de Penyafort
1835: Victoria de Cabanagem, “el moviment popular
més notable del Brasil”. Els rebels prenen Belém i
assumeixen el govern de la província.
1981: Sebastião Mearim, líder rural a Parà, Brasil, assassinat
per «grileiros».
1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians revolucionaris
assassinats per la Contra a Nicaragua.
1999: Mor Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, bisbe
d’Oaxaca, Mèxic, destacat en l’opció pels pobres i
els indígenes. 10 anys.

8
8

Dijous
1Jn 4,19 / Sl 71

11
11

Divendres

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16
Eulogi, Julià, Basília
1662: Lisboa ordena l’extinció dels indis Janduim del Brasil
(Estats de CE, RN i PB)
1858: Primera vaga coneguda del Brasil, la dels tipògrafs,
que hi són els pioners de la lluita obrera.
1959: Neix Rigoberta Menchú a Chimel, departament del
Quiché, Guatemala.

10 Dissabte
10

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30
Aldus
1911: Vaga de 5 mesos dels sabaters de São Paulo per la
jornada de 8 hores.
1920: Es crea la Lliga de les Nacions, després de les
matances de la Primera Guerra Mundial.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lluitador per les
llibertats contra la dictadura somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», militant, mestra de 23
anys, màrtir de la joventut estudiantil catòlica en
Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterà, màrtir dels
refugiats salvadorencs.

gener

Severí
1454: El papa Nicolau autoritza el rei de Portugal a esclavitzar
qualsevol nació del món africà, sempre que s’administri
el baptisme.
1642: Mor Galileu Galilei, comdemnat per la Inquisició. El
Vaticà no el rehabilitarà ﬁns tres segles i mig després
(el 30/12/1992).
1850: Juan, líder de la Revolució del Queimado, Espirito
Santo, Brasil, és penjat.
1912: Fundació del Congrés Nacional Africà.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
delegat de la Paraula, camperol, a Rabinal, Baixa
Verapaz, Guatemala.

9
9

Baptisme del Senyor
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Mt 3,13-1

Higini, Martí de León
1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluitador per
la independència de Puerto Rico. Filòsof, sociòleg,
periodista i pedagog. Ciutadà d’Amèrica. Va elaborar,
igual que Ramón Emeterio Betances i José Martí, la
idea de la «Confederació Antillana». 170 anys.
Plena: 03h27m a Càncer
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gener

12
12

60

Dilluns

13 Dimarts
13

14 Dimecres
14

Hb 1,1-6 / Sl 96
Hb 2,5-12 / Sl 8
Hb 2,14-18 / Sl 104
Mc 1,14-20 Hilari, Jorge Fox
Mc 1,21-28 Fulgenci
Mc 1,29-39
Benet, Tatiana
1694: 6500 homes comencen el setge de Palmares, que 1825. Frei Caneca, revolucionari republicà, heroi de la 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió de Drets
Humans, i Moisés Landaverde, Hondures.
resistirà ﬁns al 6 de febrer.
Confederació de l’Equador, és afusellat.
1948: La Cort Suprema dels EUA proclama la igualtat de 1879: Roca comença la campanya del Desert a la Patagònia 1997: Marxa de 700.000 sud-coreans a les vagues contra
la ﬂexibilització dels drets socials.
blancs i negres a la escola.
argentina.
2001: Terratrèmol de 7’9 Richter a El Salvador, amb
1200 morts, 4200 desapareguts i més de 500.000
damniﬁcats.
Idd Inneyer, any nou amazig (2959).

15
15

Dijous

16
16

Divendres

18
18

17
17

Dissabte

Hb 4,12-16 / Sl 18
Mc 2,13-17
Antoni Abad
1961: Lumumba, heroi de la independència d’Àfrica, és
assassinat al Congo.
1981: Silvia Maribel Arriola, infermera, primera religiosa
màrtir en un front de combat, acompanyant el poble
salvadorenc.
1981: Ana María Castillo, militant cristiana, màrtir de la
justícia a El Salvador.
1988. Jaime Restrepo López, sacerdot, màrtir de la causa
dels pobres, Colòmbia.
1991: Comença la guerra del Golf Pèrsic.
1994: Terratrèmol a Los Angeles.
1996: Juan Luis Segundo, teòleg de l’alliberament, mor
a l’Uruguai.

gener

Hb 3,7-14 / Sl 94
Hb 4,1-5.11 / Sl 77
Mc 1,40-45 Marcel
Mc 2,1-12
Eﬁsi
1992: Es ﬁrmen els Acords de Pau a El Salvador.
1929: Neix Luther King a Atlanta, Geòrgia, EUA.
1970: Leonel Rugama, en la lluita revolucionària contra la 2004: Comença a Mumbai el 4rt Fòrum Social Mundial.
dictadura de Somoza.
Dia internacional contra la esclavitud infantil
1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els registres
En memòria del nen Iqbal Mashib, antic esclau,
policials als Candomblés.
que unit al Front d’Alliberament del
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys, 11 ﬁlls,
Treball del Pakistan, va aconseguir tancar diverses
màrtir de la solidaritat, Perú. 1982. La llei constitucional
fàbriques de nens esclaus. (www.solidaridad.net)
del Canadà inclou els drets dels indis.
1988: Sarney llança el Pla Estiu: el Cruçado Nou.
1990: S’allibera la cotització del real brasiler i cau en picat.

2n Diumenge ordinari
1Sm 3,3b-10.19 / Sl 39
1Cor 6,13c-15a.17-20 / Jn 1,35-42

Beatriu, Prisca
La confessió de Pere
1535: Fundació de la Ciutat dels Reis (Lima).
1867: Neix a Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
1978: Germán Cortés, militant cristià i polític, màrtir de la
causa de la justícia a Xile.
1981: José Eduardo, líder sindical d’Acre, Brasil, assassinat
per encàrrec.
1982: Sergio Bertén, religiós belga, i companys, màrtirs de
la solidaritat, Guatemala.
Minvant: 02h46m a Lliura
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gener

19 Dilluns
19

62

20 Dimarts
20

Hb 5,1-10 / Sl 109
Hb 6,10-20 / Sl 110
Màrius, Marta
Mc 2,18-22 Fabià i Sebastià
Mc 2,23-28
Enric d’Upsala
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
1897: Batalla de Tabuleirinho: els sertanejos aturen l’exèrcit
mor per la policia portuguesa
a 3 km de Canudos, Brasil.
1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants i
catequistes, màrtirs a El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominic, màrtir entre els camperols
indígenes de Guatemala.

21 Dimecres
21

Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109
Mc 3,1-6
Agnès
Dia del Sacriﬁci a l’Islam (Eid-al-Adha).
1972: Gerardo Valencia Cano, bisbe de Buenaventura
(Colòmbia), profeta i màrtir de l’alliberament dels
pobres.
1974: Màrtirs camperols de l’Alto Valle, Bolívia.
1980: María Ercilia i Ana Coralia Martínez, estudiants,
socorristes de la Creu Roja i catequistes, màrtirs
d’El Salvador.
1984: Es funda a Cascavel (PR, Brasil) l’ MST, Moviment
dels Treballadors Sense Terra. 25 anys.
2000: Alçament indígena i popular a l’Equador.

22 Dijous
22

25
25

23 Divendres
23

24 Dissabte
24

Hb 8,6-13 / Sl 84
Hb 9,2-3.11-14 / Sl 46
Mc 3,13-19 Francesc de Sales
Mc 3,20-21
Ildefons
1914: Revolta de Juazeiro, Brasil. Victòria dels sertanejos, 1835: Els negres malês organitzen a Salvador la revolució
capitanejats pel P. Cícero.
urbana més gran del Brasil.
1958: Caiguda del darrer dictador de Veneçuela, General 1977: Primer Congrés Indígena d’Amèrica Central.
Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quítxua, màrtir de la
lluita per la terra a l’Equador.

gener

Hb 7,25-8,6 / Sl 39
Mc 3,7-12
Vicenç
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, bisbe de Michoacán,
precursor de les reduccions indígenes.
1982: Matança de camperols a Pueblo Nuevo, Colòmbia.
2006: Evo Morales, indígena aimarà, assumeix la presidència
de Bolívia.

3r Diumenge ordinari
Jon 3,1-5.10 / Sl 24
1Cor 7,29-31 / Mc 1,14-20

Conversió de Sant Pau
Jornada per la Unitat dels cristians
1524: Surten d’Espanya els «dotze apòstols de Mèxic»,
franciscans.
1554: Fundació de São Paulo.
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gener

26Dilluns
26

2Tim 1,1-8 / Sal 95
Lc 10,1-9
Timoteu, Titus i Siles
1500: Vicente Pinzón desembarca al nord-est brasiler,
abans que Pedro Alvares Cabral.
1813: Neix Juan Pablo Duarte, heroi nacional, precursor
de la independència dominicana.
1914: José Gabriel, “Cura Brochero”, sacerdot profeta entre
els camperols de l’Argentina.
2001: Terratrèmol a l’Índia amb 50.000 víctimes.
Eclipsi anular de Sol, visible a Àfrica,
l’Antàrtida i SE d’Àsia
Nova: 07h55m a Aquari
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27 Dimarts
27

28 Dimecres
28

Hb 10,1-10 / Sl 39
Hb 10,11-18 / Sl 109
Mc 3,31-35 Tomàs d’Aquino
Mc 4,1-20
Àngela de Mèrici
1853:
Neix
José
Martí
a
L’Havana.
Lídia
1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exiliat d’A. 1979: Inauguració de la Conferència de Puebla. 30 anys.
L. per defensar l’indi.
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdot salesià, màrtir de
la solidaritat i per lliurar-se a la joventut argentina,
desaparegut.

29
29

Dijous

30 Divendres
30

31
31

Dissabte

febrer

Hb 10,19-25 / Sl 23
Hb 10,32-39 / Sl 36
Hb 11,1-2.8-10 / Int.: Lc 1
Mc 4,21-25 Martina
Mc 4,26-34 Joan Bosco
Mc 4,35-41
Valeri
1895: José Martí comença la guerra per la independència 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les missions 1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida
de Cuba.
guaranís de Guaíra, PR, Brasil i esclavitza 4.000
l’esclavitud als EUA.
1985: Primer congrés nacional de l’MST.
indígenes.
1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya
1999: El dòlar arriba a 2’15 reals: moment més crític de la 1948: Mahatma Gandhi mor assassinat.
a Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví, Vicente
caiguda de la moneda brasilera.
Menchú i companys, màrtirs d’El Quiché.
Dia de la no-violència i la pau
2001: Pinochet és processat com a autor dels crims de la
“caravana de la Mort”.

11

4t Diumenge ordinari
Dt 18,15-20 / Sl 94
1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28

Cecili, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright és elegit a la Cort Suprema de
l’Estat, convertint-se en el primer negre que aconsegueix un lloc tan alt a la judicatura dels EUA.
1932: En el cementiri general de San Salvador afusellen
Agustín Farabundo Martí, juntament amb Alonso
Luna i Mario Zapata, la vigília d’una gran insurrecció
camperola.
1977: Daniel Esquivel, obrer paraguaià, màrtir, membre
de l’Equip de Pastoral d’immigrants paraguaians a
l’Argentina.

65

per un sistema econòmicOsocial alternatiu
qüestions fonamentals
Jung Mo Sung
São Paulo, Brasil
En la nostra lluita per superar el sistema
capitalista i construir un nou sistema social més
just i humà, ens cal prendre en consideració algunes
qüestions fonamentals.
1. Els ideòlegs del capitalisme insisteixen que no
hi ha cap altre camí fora del capitalisme i que “el que
és, és” i no hi ha possibilitat de ser diferent. Només
podria evolucionar però no podria crear-se res de
diferent. Aquest discurs sedueix el poble perquè dóna
una falsa sensació de seguretat: que el futur no és tan
amenaçador perquè ja estaria “escrit”.
Molta gent es resisteix a aquesta seducció, i malda
per un món que “ha de ser”. Mentrestant, entre “el
que és” i “el que hauria de ser” hi ha l’espai d’”allò
que pot ser”. No sempre el que “ha de ser” és possible,
ja que pot estar més enllà dels límits del que és
històricament factible. Nosaltres som éssers capaços
d’albirar i desitjar realitats que estan més enllà de les
nostres possibilitats humanes.
Els ideòlegs del capitalisme insisteixen tan sols
en la seva “evolució” o el seu “desenvolupament “. És
a dir: “del que és”. Els crítics que no volen assumir
la realitat humana enfoquen només cap al que “ha
de ser” i solen assumir una posició únicament de
crítica negativa. Els grups que lluiten no tan sols per
les idees del que ha de ser, sinó per millorar la vida
concreta de la gent i de la societat, reconeixen que
entre “el que és” i “el que ha de ser” hi ha el que “pot
ser”, i assumeixen una postura de crítica constructiva,
proposant o buscant alternatives concretes, possibles.
2. El nou sistema socioeconòmic, com tot sistema,
necessita resoldre les qüestions bàsiques de la
coordinació dels innombrables treballs i factors que
constitueixen un sistema social. Per entendre millor
el problema de la coordinació de la divisió social del
treball agafem aquesta Agenda Llatinoamericana com
un exemple. Estic escrivint aquest text perquè vaig
ser convidat pels coordinadors d’aquest projecte. La
invitació em va arribar a través del correu electrònic,
la qual cosa vol dir que ells es trobaven en un lloc
amb ordinador, electricitat i connexió a Internet.
Aquesta infraestructura no és produïda per l’equip
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de l’Agenda. És a dir: la producció de l’Agenda és un
procés de treball que s’insereix en un sistema molt
més gran i del qual depèn per realitzar el seu treball i,
alhora, alimenta el sistema en què està inserit.
Ara mateix estic fent servir un ordinador, alimentat
per electricitat i connectat a Internet, per tal de posar
per escrit, d’una forma intel·ligible, les idees que he
anat acumulant al llarg dels anys d’estudi i de debats.
Un cop rebuts els materials des dels més diversos
indrets del planeta, l’equip de l’Agenda haurà de fer-ne
la traducció, revisió, diagramació, edició, impressió,
distribució, divulgació i cobrament de les agendes
venudes i el pagament dels serveis contractats. I per
aquest efecte utilitzarà d’altres xarxes de contactes,
informacions, infraestructura, etc.
Aquest exemple d’una part ínﬁma del que
constitueix el conjunt de tots els treballs fets en
l’economia nacional i global ens mostra de quina
manera els sistemes necessiten tenir les seves parts
interconnectades, amb ﬂux de materials, informacions
i treballs adequat a la infraestructura, equipaments
i tecnologies utilitzades, dins d’un “cronograma
de temps” apropiat. Un desaﬁament fonamental
per qualsevol sistema social ample i complex és
exactament la coordinació de tot el conjunt de treballs
necessaris per reproduir la vida en els sistema.
3. Els sistemes socioeconòmics, més enllà de
l’articulació com un sistema, necessiten produir
almenys el mínim de béns necessari per la seva
reproducció. Això vol dir que la coordinació cal que
sigui eﬁcaç. En societats antigues i petites, la reunió
dels “ancians” coordinava el procés tot decidint què,
quan i qui plantaria, caçaria, etc. Era una forma de
coordinació conscient i planejada. Però, per exemple,
quan no plovia prou i quan havia de ploure, la
producció es quedava per sota del mínim necessari, i
el poble passava gana. D’aquí va sorgir la necessitat
de millorar les tècniques emprades per augmentar
la producció. L’augment de tecnologia va signiﬁcar
l’augment de la divisió del treball i de la complexitat
del sistema, ﬁns arribar al nivell de la tecnologia i
l’actual complexitat.

El capitalisme neoliberal proposa que el lliure
mercat sigui l’únic instrument de coordinació de
l’economia, sense interferència de l’estat o de la
societat civil en els rumbs de l’economia. Ells defensen
la idea que la lliure competència en el mercat torna
el sistema econòmic més eﬁcient, ja que els inexperts
anirien sent eliminats. A més, el sistema de preus
d’un mercat lliure seria la millor forma d’indicar què,
quant i per qui produir. Quan un producte és produït
més del que volen els consumidors, el seu preu cau,
fet que hauria d’indicar als productors la disminució
de la producció. Quan l’oferta dels productes és menor
que la demanda (el desig de compra dels qui poden
pagar per la mercaderia), el preu puja, i això hauria
d’indicar als productors que haurien d’augmentar-ne
la producció. És clar que tots nosaltres sabem que hi
ha monopolis, oligopolis i d’altres mecanismes a ﬁ
de manipular els preus. Però els neoliberals també ho
saben, i aﬁrmen que la solució no és pas intervenir
en el mercat sinó acabar amb aquests mecanismes
manipuladors garantint la lliure competència.
El resultat de la imposició del mercat com a
principal o únic coordinador de l’economia en el món
ha estat l’augment de l’eﬁciència i producció, fet que
ha derivat en grans lucres i concentració de renda, al
mateix temps que ha fet augmentar l’exclusió social
de les persones que no han pogut trobar un lloc en
aquest mercat o competir amb els poders econòmics.
L’alternativa pensada pel socialisme de model
soviètic va ser el planejament centralitzat com a
mecanisme de coordinació de tota l’economia. La
producció i la distribució estarien en mans de l’estat,
sota el règim de partit únic. El model de plantejament
és útil per tal de solucionar els greus problemes
socials, en la mesura en què no es produeix tan sols
per satisfer els desitjos dels consumidors (encara que
aquests siguin fútils), sinó per atendre les necessitats
bàsiques de la població. Però, a mitjà termini, el fet
de donar valor absolut al planejament crea d’altres
problemes. El planejament, perquè sigui eﬁcient,
pressuposa com a mínim dues coses: el coneixement
de tots els factors en qüestió, i l’estabilitat
dels factors del sistema, que permeti la previsió
d’esdeveniments futurs.
El problema és que és impossible conèixer
raonablement tots els factors relacionants amb
els grans sistemes socioeconòmics. Per exemple:
variacions en el clima, que afecten la producció, o el

sorgiment de noves tecnologies, que modiﬁquen tot el
procés productiu, són factors a tenir en compte, però
que no poden ser anticipats per planejaments de mitjà
i llarg termini. Quan al plantejament se li dóna un
valor absolut i, per tant, no es dóna la llibertat perquè
els agents econòmics (com ara empreses privades
o estatals, professionals liberals, treballadors, etc.)
s’adaptin a les noves condicions (cosa que succeeix
amb el capitalisme), el sistema es torna ineﬁcient i
la producció pot caure més avall del mínim necessari
per la supervivència de la població i del propi sistema
socioeconòmic.
A més, l’ésser humà és un ésser de desitjos i de
necessitats. La producció per satisfer les necessitats,
que són més estables (no pas immutables), pot ser
planejada de manera centralitzada per l’Estat, però els
desitjos no són estables i, per tant, no són previsibles,
i l’economia basada només en el plantejament no és
capaç de satisfer els desitjos de la població. La qual
cosa genera un grau elevat d’insatisfacció. En la nostra
lluita contra el capitalisme, no podem passar per alt
que som éssers de desig, i que entre aquests desitjos
es troba també el desig de llibertat i d’una vida millor.
4. El projecte d’una nova societat no pot reproduir
l’obsessió neoliberal d’atribuir valor absolut als
mecanismes del mercat, i caure en l’obsessió contra
tot allò que té a veure amb el mercat. Avui és
impossible que un sistema econòmic ample i complex
com l’economia global funcioni de manera eﬁcaç sense
un mínim de competència en les relacions mercantils,
la llibertat en la presa de decisions per agents
econòmics i l’esperit d’innovació tecnològica. Però el
fet de donar valor absolut al mercat (la idolatria del
mercat) també duu a la destrucció del medi ambient i
de les relacions socials.
Cal trobar una relació adequada (sempre en
tensió) entre: (a) el mercat (amb els diferents tipus
d’empreses, treballadors i consumidors); b) l’estat,
amb el paper de regulació del mercat i les seves metes
socials; (c) la societat civil com l’espai de lluita per
crear i sostenir una cultura en què el dret de tothom
a una vida digna sigui el fonament dels valors de la
societat.
❑
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febrer

22

70

Dilluns

Mal 3,1-4 / Sal 23
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40
Presentació del Senyor
1976: José Tedeschi, sacerdot i obrer, màrtir dels immigrants
i «villeros» a l’Argentina. Segrestat i mort.
1989: Alfredo Stroessner, dictador del Paraguai, és derrocat
mitjançant un cop incruent de l’alta oﬁcialitat.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, president del Sindicat
de Treballadors Rurals, a Rio Maria, Parà, Brasil,
assassinat.
Creixent: 23h13m a Taure

33

Dimarts

Blai i Óscar
Ansgar d’Hamburg
1795: Neix Antonio José de Sucre.
1929: Neix Camilo Torres. 80 anys.

4
4

Dimecres

Hb 12,1-4 / Sl 21
Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102
Mc 5,21-43 Andreu Corsino
Mc 6,1-6
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei
abolicionista a Amèrica Llatina.
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la defensa
de la terra a Colòmbia.
1979: Matança de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers morts i
dotzenes de ferits. 30 anys.
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68
camperols morts.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela

55

Dijous

Hb 12m18-19.21-24 / Sl 47
Mc 6,7-13
Àgata
1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat
contemplativa de Solentiname, compromesa amb la
revolució de Nicaragua.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical, assassinat
per encàrrec dels «fazendeiros» a Pancas, Brasil.

Divendres

77

Dissabte

Hb 13,1-8 / Sl 26
Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22
Mc 6,14-29 Ricard
Mc 6,30-34
Pau Miki
1694: Zumbí i els seus, assetjats a Palmares, i ja sense 1756: Matança de Sepé Tiarajú (São Sepé) i 1500 indis de
pólvora, fugen a la selva.
la República Cristiana dels Guaranís, a Caiboaté, São
1916: † Rubén Darío, nicaragüenc, príncep de les lletres
Gabriel, RS, Brasil, pels exèrcits d’Espanya i Portugal.
castellanes.
1974. Independència de Granada. Festa nacional.
1992: † Sergio Méndez Arceo, bisbe de Cuernavaca, Mèxic, 1986: Jean Claude Duvalier abandona Haití després de 29
Patriarca de la Solidaritat.
anys de dictadura familiar.
1997: El Congrés equatorià, amb el 95% dels vots, destitueix 1990: Raynal Sáenz, sacerdot, Perú.
el president Abdalá Bucaram en el segon dia de vaga
nacional massiva.

febrer

8
8

6
6

5è Diumenge ordinari
Jb 7,1-4.6-7 / Sl 146
1Cor 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39

Jeroni Emilià
1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
1812: Gran repressió contra els habitants dels quilombos
de Rosario, Brasil.
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febrer

9
9

72

Dilluns

10 Dimarts
10

11
11

Dimecres

Gn 1,1-19 / Sl 103
Gn 1,20-2,4a / Sl 8
Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103
Mc 6,53-56 Escolàstica
Mc 7,1-13 Lourdes
Mc 7,14-23
Miguel Febres Cordero
1986:
Alberto
Königsknecht,
bisbe
de
Juli,
Perú,
mort
en
1990:
Després
de
27
anys
empresonat,
Nelson Mandela,
Comença l’Any Xinès (Yüan Tan).
accident sospitós després d’haver estat amenaçat
màxim exponent de la resistència negra internacional
1977: Agustín Goiburú, metge, Paraguai.
de mort per la seva opció pels pobres.
contra l’Apartheid, és alliberat.
1985: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels
1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato (Colòmbia)
pobres, màrtir, Guatemala.
aconsegueixen del Govern un títol col·lectiu de 695.000
1995: Diamantino García Acosta, capellà jornaler andalús
hectàrees de terra.
identiﬁcat amb els pobres, fundador del Sindicat
d’Obrers del Camp, de l’ONG Entrepobles i l’AssociaDia mundial del malalt
ció pro Drets Humans d’Andalusia, Espanya.
Eclipsi penombral de Lluna, visible a Europa,
Àsia i nord-oest d’Amèrica.
Plena: 14h49m a Lleó

12
12

Dijous

15
15

13
13

Divendres

14 Dissabte
14

Gn 3,1-8 / Sl 31
Gn 3,9-24 / Sl 89
Mc 7,31-37 Valentí, Cirili i Metodi
Mc 8,1-10
Benigne
Any Nou Tibetà.
1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre
perseguida de Guatemala.
els pobres de l’Argentina.
1998: Manuel Pérez Martínez, sacerdot espanyol mor amb
1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-americà,
la guerrilla colombiana de l’ELN.
màrtir de l’educació alliberadora a l’Església indígena
Dia de l’amistat
guatemalenca.

febrer

Gn 2,18-25 / Sl 127
Mc 7,24-30
Eulàlia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Xile.
1542: Orellana arriba a l’Amazones.
1545: Els conqueridors arriben a les mines de plata de Potosí,
on moriran 8 milions d’indis.
1809: Naixement d’Abraham Lincoln.
1817: San Martín derrota les forces realistes a Chacabuco.
1818: Independència de Xile.
1894: L’exèrcit nicaragüenc ocupa Blueﬁelds i s’annexiona
el territori de la Mosquítia.
1905: Naixement de Federica Montseny, primera dona
ministra a Espanya.
2005: Dorothy Stang, màrtir de la terra i de la lluita ecològica,
assassinada a Amapú, Brasil, a mans dels sicaris
dels terratinents.

6è Diumenge ordinari
Lv 13,1-2.44-46 / Sl 31
1Cor 10,31-11,1 / Mc 1,40-45

Claudi
1600: José de Acosta, missioner, historiador i defensor
de la cultura indígena. Perú. 1966. Camilo Torres,
sacerdot, màrtir de les lluites d’alliberament del
poble, Colòmbia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdot màrtir entre els
camperols de Guatemala.
1991: Ariel Granada, missioner colombià assassinat per les
guerrilles a Massangulu, Moçambic.
1992: María Elena Moyano, dirigent popular màrtir de la pau,
a Villa El Salvador, Perú.
2003: Primera manifestació social mundial: 15 milions de
persones a 600 ciutats, contra la guerra dels EUA
contra l’Iraq.
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febrer

16 Dilluns
16

74

17 Dimarts
17

Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Juliana i Onèsim
Mc 8,11-13 Fundadors Servites
Mc 8,14-21
1929: Naixement de Pere Casaldàliga, bisbe de São Félix 1997: 1300 militants de l‘MST surten de São Paulo cap a
do Araguaia.
Brasilia, per la reforma agrària.
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort per 1997: Mor Darcy Ribeiro, escriptor militant, antropòleg
l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià.
brasiler, senador.
1985: Alí Primera, poeta i cantor veneçolà de la justícia per
al poble llatinoamericà.
1986: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes
camperoles, assassinats per la contrarevolució tornant
d’un viacrucis per la pau, Nicaragua.
Minvant: 21h37m a Escorpí

18 Dimecres
18

Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115
Mc 8,22-26
Simeó
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 / Sal 102
1Cor 15,45-49 / Lc 6,27-38
1519: Hernán Cortés salpa de Cuba cap a la conquesta
de Mèxic.
1546: Martí Luter mor a Alemanya.
1853: Félix Varela, lluitador de la causa de la independència
cubana.
1918: Neix Julia Manzanal, sindicalista i única dona comissària
política durant la Guerra Civil.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturat
il·legalment i desaparegut a Guatemala. 15 anys.

19
19

Dijous

Gn 9,1-13 / Sl 101
Mc 8,27-33
Àlvar i Conrad
1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic, protector
de la cultura dels nostres pobles.
1990: Els estudiants es prenen la Universitat de l’Estat de
Tennessee, tradicionalment afroamericana, per exigir
un tracte econòmic igual.

20 Divendres
20

21 Dissabte
21

febrer

Gn 11,1-9 / Sl 32
Hb 11,1-7 / Sl 144
Mc 8,34-9,1 Pere Damià
Mc 9,2-13
Eleuteri
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc,
Rasmus Jensen
assassinat a traïció per Somoza.
1524: El Memorial de Sololá testimonia que avui, «el dia
1-Ganel, van ser destruïts els quichés pels homes 1965: Malcom X, líder alliberacionista afroamericà, és
assassinat als EUA.
de Castella».
1974: Domingo Laín, sacerdot màrtir de les lluites 1985: Camperols cruciﬁcats a Xeatzan, enmig de la passió
del poble guatemalenc.
d’alliberament, Colòmbia.
1978: A Colòmbia el decret 1142 ordena tenir en compte la
llengua i la cultura dels indis.

22
22

7è Diumenge ordinari
Is 43,18-19.21-22.24b-25 / Sl 40
2Cor 1,18-22 / Mc 2,1-12

Càtedra de Pere
1910: Intervenció dels marines a Nicaragua.
1979: Independència de Santa Lucía. Festa nacional.
30 anys.
1990: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú.
2007: Mor a Nicaragua Carme Blanch, sindicalista i cooperant
catalana.
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23 Dilluns

24 Dimarts
24

febrer

Sir 1,1-10 / Sl 92
Sir 2,1-13 / Sl 36
Mc 9,14-29 Sergi
Mc 9,30-37
Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
Maties Apòstol
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado del Partit Naciona- 1821: Pla d’Iguala. Proclamació de la Independència
lista de Puerto Rico ajusticien el coronel Riggs, per la
de Mèxic.
mort de quatre nacionalistes.
1920: Nancy Astor, primera dona elegida parlamentària, fa
1970: Independència de Guyana.
el seu primer discurs a Londres.
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25 Dimecres
25

Dimecres de Cendra
Jl 2,12-18 / Sl 50
Just i Valeri
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Isabel Fedde
Dia Nacional de la dignitat de les víctimes del conﬂicte
armat, Guatemala.
1778: Neix José de San Martín.
1980: Cop militar a Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites dels
sindicalistes xilens.
1985: Guillermo Céspedes, militant i revolucionari, màrtir de
la lluita del poble colombià.
1989: Caincoñen, indígena toba, assassinat per defensar la
seva terra, a Formosa, Argentina. 20 anys.
1990: Derrota electoral de l’ FSLN a Nicaragua.
Dia de la solidaritat a les comarques gironines
Nova: 01h35m a Peixos

26 Dijous

Dt 30,15-20 / Sl 1
Lc 9,22-25
Paula Montal, Alexandre
1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua, màrtir en
la defensa dels indígenes.
1885: Les potències europees es reparteixen entre elles el
continent africà, a Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negre dels drets civils,
mor apallissat per la policia.
1992: Mor José Alberto Llaguno, bisbe, apòstol inculturat
dels indis Tarahumara, Mèxic.

27
27

Divendres

28 Dissabte
28

Is 58,1-9a / Sl 50
Is 58,9b-14 / Sl 85
Mt 9,14-15 Romà
Lc 5,27-32
Gabriel de la Dolorosa
1844: La República Dominicana s’independitza d’Haití. 1924: Els marines desembarquen a Hondures i ocupen
Tegucigalpa.
Festa nacional.
1985: Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès amb
1989: El «caracazo»: 400 morts i 2000 ferits. 20 anys.
els Cristians pel Socialisme i les CEBs, obrer, després
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4rt president de la Comissió
mestre, poeta. Assassinat per l’exèrcit mentre jugava
de DDHH assassinat, Antioquia, Colòmbia.
a futbol.
2005: 40 dels 57 països membres del Conveni Mundial
contra el tabaquisme comencen a quedar vinculats 1989: Teresita Ramírez, de la Companyia de Maria, assassinada a Cristales, Colòmbia. 20 anys.
jurídicament.
1989: Miguel Angel Benítez, sacerdot, Colòmbia.
2004: (29 de febrer) Aristide surt d’Haití davant l’avenç de la
resistència militar alçada en contra seu.

març

11

1r Diumenge de Quaresma
Gn 9,8-15 / Sl 24
1Pe 3,18-22 / Mc 1,12-15

Rosend, Albí
Jordi Herbert
1739: Es ﬁrma a Jamaica un tractat de pau de 15 punts entre
cimarrons i blancs.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero
i Rafael Cancel Miranda ataquen el Congrés dels EUA
per cridar l’atenció sobre el Puerto Rico colonial.
1959: Naixement de la CLAR, Confederació Llatinoamericana
de Religiosos. 50 anys.
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nou socialisme, aprofundiment de la democràcia
Joan Subirats
Institut de Govern i Polítiques Públiques - UAB
Barcelona, Catalunya
1. Democràcia?
La democràcia és avui una paraula, una expressió,
un terme que de tant ser emprat per propis i
estranys, cada vegada explica menys. L’ús i abús
de “democràcia”, la seva aparent inatacabilitat,
converteix aquest concepte en més i més redundant, i
acaba sent un element que no distingeix políticament
a gairebé ningú. Tots veiem com els grans organismes
internacionals i multilaterals, les grans potències
mundials, qualsevol estat i qualsevol actor polític
a qualsevol lloc, fa servir el terme i se’n serveix per
justiﬁcar allò que es fa o per criticar allò que no es
fa. Però, en canvi, el cert és que si recuperem el seu
sentit original, el profund sentit transformador que
va tenir, entendríem que no és pas possible que la
paraula democràcia aparegui tan sovint en boca de
molts dirigents polítics, econòmics i socials, que de
demòcrates en tenen ben poc si ens atenem a la seva
manera de fer i als interessos que serveixen.
No podem pas confondre democràcia amb les
regles bàsiques que ﬁxen l’elecció dels governants
(assemblea representativa, igualtat de vot, llibertat
d’elecció entre candidats i partits que competeixen
entre ells, decisions preses per majoria amb
respecte i garanties per a les minories, principi de
responsabilitat del govern). Aquestes regles són,
indubtablement importants, però no poden pas esgotar
el signiﬁcat profund de la democràcia. La lluita per la
democratització de les nostres societats ha estat llarga
i intensa. I aquí, quan parlem de democratització ens
referim a un altre dels seus signiﬁcats històrics: la
igualtat, una igualtat no només jurídica sinó també
social i econòmica. No podem pas oblidar que quan
la burgesia va aconseguir liderar la ﬁ dels monarques
absolutistes amb les revolucions anglesa i francesa,
allà mateix van sorgir persones i grups que lluitaven
per aconseguir una llibertat i una igualtat real. Els
primers demòcrates van ser clars adversaris de la visió
estrictament liberal i representativa de la política, i
varen reivindicar la utopia social, la igualtat real de
les persones de qualsevol condició.
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Des d’aleshores, els canvis dels darrers anys, el
gran canvi d’època al qual assistim, està provocant
que els vicis d’aquesta visió estrictament formal i
representativa de la política s’hagin posat encara
més de manifest. No podem pas confondre els valors
de la democràcia, la seva passió per la igualtat,
amb l’estricte compliment formal d’unes regles que
moltes vegades serveixen precisament per justiﬁcar la
desigualtat existent.
En molts casos, la visió que democràcia és només
“eleccions i partits”, ve acompanyada d’una pérdua
creixent de la nostra capacitat d’inﬂuir en l’acció
de govern. I això és així malgrat que formalment
mantinguem la nostra condició de ciutadans (la
qual cosa no passa pas sempre: recordem els milers
d’immigrants que compleixen els seus deures com
a ciutadans, però no tenen drets de ciutadania
política). Tot això porta que es vagi produint un
creixent debilitament de la capacitat popular d’inﬂuir
i condicionar decisions que ens afecten enormement,
i amb això es perd una bona part de la legitimitat
d’una democràcia que només manté obertes les portes
dels ritus formals i institucionals. D’altra banda,
la globalització econòmica ha provocat que els
poders públics siguin cada vegada menys capaços de
condicionar l’activitat econòmica i empresarial, i en
canvi les corporacions segueixin inﬂuint i pressionant
unes institucions que no disposen dels mateixos
mecanismes dels quals disposaven abans per equilibrar
aquest joc.
Al capdavall, allò que predomina és una
“democràcia de baixa intensitat”, en la qual
s’augmenta la consciència sobre les limitacions de
les capacitats reals del govern de les institucions en
el nou escenari de mundialització econòmica, mentre
els actors politico-institucionals semblen estar cada
vegada més tancats en el seu univers autosuﬁcient.
2. Socialisme i transformació social
La democràcia no té perquè considerar-se una
ﬁnalitat en ella mateixa. Allò que està en joc, la
pregunta que es podria fer, seria: ¿com avancem

cap a un món més just, en el qual els ideals de
llibertat i igualtat es puguin complir de manera
més satisfactòria? No crec que la resposta pugui
ser cap altra que democràcia. Però, una democràcia
que recuperi el sentit transformador, igualitari i
participatiu que tenia fa anys. I que per tant superi
aquesta visió utilitària, minimalista i encobridora
de profundes desigualtats i exclusions que té ara a
moltes parts del món. Una democràcia com a resposta
als nous reptes econòmics, socials i polítics als
quals ens enfrontem. I això entenc que ens porta
indefectiblement a qüestionar-nos el sistema econòmic
capitalista en el qual s’ha desenvolupat aquesta
visió restrictiva i formalitzadora d’una democràcia
domesticada.
Efectivament, recordem que capitalisme i
democràcia no han estat mai termes que convisquessin
amb facilitat. La força igualitària de la democràcia ha
casat més aviat malament amb un sistema econòmic
que considera la desigualtat com una cosa natural amb
què s’ha de conviure inevitablement, ja que qualsevol
esforç en sentit contrari seria vist com a distorsionador
de les condicions òptimes de funcionament del mercat.
No volem pas dir amb això que democràcia i mercat
siguin incompatibles. De fet existeixen mecanismes
de mercat amb arrels mil·lenàries. El que és molt més
recent és aquesta visió totalitzadora del capitalisme
que ha convertit qualsevol relació social en mercantil,
i que ha conduït que l’economia es converteixi en
quelcom divinitzat i naturalitzat, com si fos la pluja
o un accident geogràﬁc. No podem acceptar que
se’ns digui que tal alternativa “no és econòmicament
possible”, ja que hem de posar en qüestió que
existeixi una sola manera de fer les coses. L’economia
és un artiﬁci humà que ha d’estar al servei de les
persones, i no pas les persones al servei de l’economia.
Hem de cercar fórmules de desenvolupament que,
més enllà de les capacitats d’assignació de recursos
que disposa el mercat, recuperi capacitats de govern
que equilibrin i posin fronteres a allò que avui és una
expansió sense límits visibles del poder corporatiu a
escala mundial, amb quotes creixents de desigualtat i
de desesperança per a moltes persones i col·lectius.
I per això necessitem recuperar la dignitat i el sentit
transformador del socialisme com a renovada utopia
social.
Hem de dur el debat de la democratització a
esferes que avui semblen blindades: què s’entén

per creixement, què entenem per desenvolupament,
qui deﬁneix costos i beneﬁcis, qui guanya i qui
perd davant de cada opció econòmica aparentment
objectiva i neutra. Necessitem recuperar el sentit
polític i transformador de moltes experiències socials
que avui senzillament semblen “curioses” o resistents
a la individualització dominant. Entenent que hi ha
molta “política” en allò que aparentment es podria
senzillament deﬁnir com a “noves dinàmiques socials”.
La política no s’acaba pas a les institucions.
Política vol dir capacitat de donar resposta a
problemes col·lectius. Per tant, sembla important
avançar en noves formes de participació col·lectiva
i d’innovació democràtica que no es desvinculin del
canvi concret de les condicions de vida de la gent.
No té massa sentit continuar parlant de democràcia
participativa, de noves formes de participació
política, si ens limitem a treballar en l’estret camp
institucional, o en com millorem els canals de relacióinteracció entre institucions polítiques representatives
i societat. Democràcia transformadora i nou socialisme
estan avui inevitablement units en aquesta renovada
recerca de la justícia social.
Finalment, voldria destacar altres elements
signiﬁcatius des del meu punt de vista. La tradició
en la qual s’inscriu l’esquerra occidental, ha tendit
a connectar els processos de transformació social
amb processos de canvi que bàsicament passen des
de “dalt”, i a partir dels recursos i coneixements
“dels que saben”. En aquests moments, aquestes
dues perspectives són clarament limitadores en
la línia de democratització igualitària en la qual
estem reﬂexionant. Convé recordar que hi ha moltes
menes de coneixement i de sabers, i que per tant
és molt important recuperar les “memòries” de la
transformació i dels canvis socials, recuperar i valorar
el coneixement tàcit i implícit de molts d’actors
socials i de molts sectors populars, que aspiren només
a ser objecte d’atenció política i de preocupació
transformadora, sinó també subjectes polítics amb veu
pròpia. La democràcia transformadora, participativa
i igualitària per la qual apostem, ha de recuperar
la veu, la presència i els sabers dels que han estat
tradicionalment exclosos de les decisions que els
❑
afecten.
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22

Dilluns

33 Dimarts

març

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 25,31-46 Emeteri, Celdoni, Marí
Mt 6,7-15
Simplici
1908: Neix Juan Antonio Corretjer, poeta nacional de
Joan i Carles Wesley
Puerto Rico, patriota i revolucionari fundador de la
1791: Mor John Wesley a Anglaterra.
Lliga Socialista.
1897: Tercer atac contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga l’Estatut dels Treballadors, que en 1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà màrtir de
la solidaritat amb els exiliats de Guatemala.
el seu moment suposa un avenç.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula, màrtir
de la revolució nicaragüenca.
2000: Torna a Xile el dictador Pinochet després de 503 dies
de detenció a Londres.
2005: L’ OMC condemna els subsidis dels EUA al seu cotó,
els quals perjudiquen el lliure comerç.
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4 Dimecres
4

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
Casimir
1962: Els EUA comencen a operar un reactor nuclear a
l’Antàrtida.
1970: Record d’Antonia Martínez Lagares, màrtir de la
lluita universitària de 1970, assassinada per la policia
de Puerto Rico.
1990: Nahamán Carmona, nen del carrer, mort a cops per
la policia, Guatemala.
2004: L’armada argentina reconeix per primera vegada que
va torturar durant la dictadura.
Creixent: 07h46m a Bessons

55

Dijous

6
6

Divendres

8
8

77

Dissabte

Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48
Perpètua i Felicitat
Tomàs d’Aquino
1524: Avui, «el dia 7-Qat, els reis Ahpop i Ahpop Qamahay
van ser cremats per Tunatiuh (Pedro de Alvarado).
El cor de Tunatiuh no tenia compassió» (Anals dels
Cakchiquels).
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina i
Daniel de la Sierra, sacerdots de la diòcesi de Quilmes,
Argentina, profetes de la justícia.

març

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Adrià
Mt 7,7-12 Oleguer, Rosa de Viterbo
Mt 5,20-26
1996. 3000 famílies en l’ocupació més gran de l’ MST, a 1817: Revolució de Pernambuco, Brasil.
Curionópolis, Brasil.
1854: S’aboleix l’esclavitud a l’Equador.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunitat
autogestionària de Huaycán, assassinada a trets
i dinamitada al mercat Ate-Vitarte de Lima per no
avenir-se a les exigències del terrorisme.
2005: La Cort Suprema de l’Argentina conﬁrma la presó
perpètua d’Arancibia Clavel per haver assassinat
el general xilè Prats el 1974, com a delicte de lesa
humanitat, imprescriptible.
2007: † Ruﬁna Amaya Márquez, testimoni i única supervivent
de la matança del Mozote perpetrada el 1981 per
l’exèrcit salvadoreny.

2n Diumenge de Quaresma
Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Sl 115
Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10

Joan de Déu
Dia internacional de la dona.
Es va establir el 1910. Es va triar aquesta data perquè el
8 de març de 1857 van morir moltes treballadores de la
confecció, de Nova York, que exigien millors condicions
de treball i el dret al vot.
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9
9

Dilluns

10 Dimarts

11
11

Dimecres

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Is 1,10.16-20 / Sl 49
Jr 18,18-20 / Sl 30
Lc 6,36-38 Macari
Mt 23,1-12
Mt 20,17-28
Domènec Savi
Constantí, Vicenç, Ramir
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans Jesús 1797: Derrotats pels anglesos, els garífunes de San Vicente.
Francesca Romana
i Dolores Sierra, laics, assassinats durant la Revolució
1989: 500 famílies ocupen una hisenda i en són expulsades
Són deportats a Hondures.
dels Cristeros proclamant la seva fe.
per la policia militar: 400 ferits i 22 presos. Brasil.
1914: S’obre el canal de Panamà.
1990: Patricio Aylwin assumeix la presidència de Xile. La
dictadura de Pinochet dóna pas a una democràcia
«concertada».
2004: Atemptat d’un grup islàmic a Madrid. 192 morts i més
de 1400 ferits. 5 anys.

març

Plena: 02h38m a Verge
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12

Dijous

Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc 16,19-31
Innocenci, Gregori
1977: Rutilio Grande, capellà, i Manuel i Nelson, camperols,
màrtirs a El Salvador.
1994: L’Església anglicana ordena a Bristol, Anglaterra,
el primer grup de 32 dones que accedeixen al
sacerdoci.
2005: L’Argentina entrega Paul Schaefer a Xile, exnazi
col·laborador de Pinochet a «Colonia Dignidad»,
acusat de desaparicions, tortures i abusos sexuals
contra menors.

13
13

Divendres

Gn 37,3-28 / Sl 104
Mt 21,33-43.45-46
Roderic, Salomó, Eulogi
1957: José Antonio Echeverría, estudiant, militant d’Acció
Catòlica, màrtir de les lluites per alliberar Cuba de la
dictadura de Batista.
1983: Marianela García, advocada dels pobres, fundadora
de la Comissió de Drets Humans, màrtir de la justícia
a El Salvador.
1998: María Leide Amorim, líder camperola dels Sense Terra,
assassinada a Manaus en represàlia per haver dirigit
una ocupació de l’ MST.

14
14

Dissabte

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Matilde
1549: Mor el sant negre franciscà San Antonio de
Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé mor davant dels
anglesos durant la II Guerra del Carib.
1849: Arriben a Blueﬁeds (Nicaragua) els missioners moraus
que evangelitzaran la Mosquitia.
1997: Declaración de Curitiba: Dia internacional d’acció
contra els embassaments, i a favor dels rius, l’aigua
i la vida.

març

15
15

3r Diumenge de Quaresma
Ex 20,1-17 / Sl 18
1Cor 1,22-25 / Jn 2,13-25

Lluïsa de Marillac
1951: Mor a Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesià,
l’«infermer sant de la Patagònia»; beatiﬁcat el 14 de
abril de 2002.
1961: Es crea l’Aliança pel Progrés.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos
i companys, militants evangèlics, màrtirs del servei
a Guatemala.
1995: Condemnen el general Luis García Meza a 30 anys de
presó, per crims comesos després del seu cop d’estat
el 1980 a Bolívia. Primer cas de detenció dels militars
colpistes llatinoamericans.
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16 Dilluns
16

17 Dimarts
17

març

2Re 5,1-15a / Sl 41
Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Lc 4,24-30 Patrici
Mt 18,21-35
Raimon de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre en la lluita per la 1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià,
assassinat per la policia, Brasil.
llibertat, Colòmbia.
1977: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de la justícia 1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», i companys
periodistes, màrtirs per la veritat a Amèrica Llatina,
entre els camperols de Perugorría, Argentina.
El Salvador.
1990: María Mejía, mare camperola quiché, d’Acció Catòlica,
assassinada a Sacapulas, Guatemala.
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18 Dimecres
18

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19
Ciril de Jerusalem
1871: Comuna de París, primera revolució obrera de la
història.
1907: Desembarcament de marines a Hondures.
1938: El president mexicà Lázaro Cárdenas decreta la
nacionalització del petroli.
1981: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i companys,
màrtirs a la revolució nicaragüenca.
1989: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobedo, religiosa,
i companys, testimonis del Déu de la Vida entre els
pobres del Perú. 20 anys.
Minvant: 17h47m a Sagitari

19
19

Dijous

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
Josep
1849: Revolució del Quemado, (E.S., Brasil). Més de 200
negres s’organitzen per proclamar l’alliberament
dels esclaus.
1915: Alçament de Quítxues i Aimaràs al Perú encapçalats
per Rumi Maka.
1929: Naixement de Miquel Martí i Pol.
1980: Primera Trobada de Pastoral Afroamericana, a
Buenaventura, Colòmbia.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, assassinada a
Cauga, Veneçuela, Màrtir del servei als pobres i de
la solidaritat.

20 Divendres
20

Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12,28b-34
Serapió
1838: El govern de Sergipe (Brasil) prohibeix anar a l’escola
als «africans», esclaus o lliures, i als portadors de
malalties contagioses.
1982: Cop d’Estat de Rios Montt a Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta i poeta popular,
missioner ﬁdel de les comunitats de base d’El
Salvador.
2003: Els EUA comencen a envair l’Iraq, al marge de les
Nacions Unides.
Equinocci, de tardor al Sud, de primavera al Nord,
a les 12h44m.

21
21

Dissabte

Os 6,1-6 / Sal 50
Lc 18,9-14
Filemó, Nicolau
Any nou Baha’í
Dia forestal mundial.
1806: Neix Benito Juárez, Oaxaca, Mèxic.
1937: Matança de Ponce, Puerto Rico.
1975: Carlos Dormiak, sacerdot salesià, assassinat per la
seva línia alliberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, capellà, 29 anys, màrtir de
l’alliberament del poble mexicà.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, màrtir de la justícia
entre els camperols de Mèxic.
Dia internacional contra la discriminació racial

març

22
22

4t Diumenge de Quaresma
2Cro 36,14-16.19-23 / Sl 136
Ef 2,4-10 / Jn 3,14-21

Benvingut, Lea
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico.
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrtir de
les lluites del poble bolivià.
1988: Rafael Hernández, líder camperol, màrtir de la lluita per
la terra entre els seus germans de Mèxic.
Dia internacional de l’aigua
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23 Dilluns
23

març

Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 4,43-54
Toribi de Mogrovejo
1606: Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima, pastor del
poble inca, profeta de l’Església colonial.
1976: María del Carmen Maggi, professora, degana de
la Facultat d’Humanitats de la Universitat Catòlica
de Mar del Plata, màrtir de l’educació alliberadora,
Argentina.
2003: Rachel Corrie (23) nord-americana assassinada per
una aplanadora militar israeliana a Rafah, voluntària
de l’International Solidarity Movement.
2005: Xile reconeix que el 1976 la dictadura va assassinar
Carmelo Soria.
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24 Dimarts
24

25 Dimecres
25

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Jn 5,1-3.5-16
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Josep Oriol
1918: Les dones canadenques conquereixen el vot.
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula, i companys,
1976: Cop militar de Jorge Videla contra Isabel Perón a
màrtirs de la fe entre els seus germans pobres de
l’Argentina.
Nicaragua.
1980: «San Romero de América», arquebisbe de San 2002: Absolució de Saﬁya Hussaini, nigeriana condemnada
Salvador, profeta i màrtir.
a morir per lapidació.
2004: Kichner converteix l’ESMA, centre de tortura de la
dictadura argentina, en el Museu de la Memòria. El
terrorisme d’Estat militar va assassinar 4.000 ciutadans
i en va fer desaparèixer 30.000.
Visiteu avui la pàgina de Mons. Romero i les seves
homilies: http://servicioskoinonia.org/romero

26 Dijous
26

27
27

Divendres

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 7,1-2.10.25-30
Jn 5,31-47 Rupert
Brauli
Dia mundial del teatre.
1502: Colom arriba a Cariari, Costa Rica.
1989: María Gómez, mestra catequista màrtir pel servei al 1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera principal
seu poble Simití a Colòmbia. 20 anys.
exigint les seves terres sagrades al Xingú.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, líders de l’
MST, executats pels fazendeiros a Parauapebas,
Pará, Brasil.
Nova: 16h06m a Àries

28 Dissabte
28

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Sixte
1750: Neix Francisco de Miranda a Caracas.
1985: Héctor Gómez Calito, defensor de Drets Humans, capturat, torturat i brutalment assassinat a Guatemala.
1988: 14 indígenes tikunes assassinats i 23 de ferits pel
llenyataire Oscar Castelo Branco i 20 pistolers. Reunits
a Benjamin Constant, Brasil, esperaven l’ajuda de la
FUNAI davant de les amenaces del llenyataire.

març

29
29

5è Diumenge de Quaresma
Jr 31,31-34 / Sl 50
Hb 5,7-9 / Jn 12,20-33

Beatriu de Silva
Joan Nielsen Hauge
1904: Neix Consuelo Lee Corretjer, revolucionària,
poeta i mestra, líder del moviment independentista
portoriqueny.
1967: Per primera vegada brolla petroli a l’Amazònia
equatoriana.
1985: Rafael i Eduardo Vergara Toledo, germans, militants
cristians, màrtirs de la resistència contra la dictadura
a Xile.
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cap al socialisme quàntic
Rolando Araya Monge
San José, Costa Rica
El fracàs del materialisme i el nou paradigma
Descobriments recents, com la segona llei de la
termodinàmica, la relativitat, la física quàntica i la
mecànica ondulatòria, han possibilitat una cosmovisió
diferent al materialisme i a la cosmovisió mecanicista,
que feia èmfasi en l’individualisme, la separació i la
competència. La nova ciència quàntica, ecològica i
relativista, parteix d’unes altres premisses, i projecta
veritats sobre les quals construir noves interpretacions
del fenomen social. A partir d’un món en el qual es pot
convertir la no-matèria en matèria, el temps en espai,
la massa en energia i el pensament en molècules, no és
pas difícil comprendre com educació, harmonia social,
bellesa, solidaritat, valors, creences i cultura es poden
transformar en benestar material i, per descomptat,
espiritual. Amb aquestes nocions és possible pensar en
un model social més harmònic, basat en una llibertat
autèntica, com a base del camí del Socialisme Quàntic,
que no pretén pas ser un nou plantejament o programa
ideològic, tot i que aspira a donar resposta a moltes
preguntes.
Els sistemes socials i polítics més avançats no són
pas només el producte de revolucions o decrets, sinó,
principalment, el resultat de l’evolució de la ment i
l’esperit. La forma d’aconseguir l’ascens cap a un ordre
social superior, regit per valors com ara la justícia, la
llibertat i la solidaritat, haurà de venir mitjançant un
canvi en les persones, donant pas així a un ésser humà
nou. La transformació social s’aconseguirà, mercès a un
canvi de dins cap enfora; no necessàriament imposat
per lleis, decrets o revolucions, ja que les portes del
canvi només s’obren per dins, des de la transformació
del mateix individu.
L’economicisme dominant presumeix la racionalitat
del fet econòmic, la teoria que els mercats tendeixen
a l’equilibri, i la creença que dedicar la vida a generar
guanys és allò racional, allò natural. Però aquestes
són premisses falses. La implantació de les idees
materialistes mai no arribarà a produir l’equilibri en les
persones ni en les nacions, donat que la conducta dels
humans depèn d’una complexíssima gamma de factors
subjectius que no es poden predir ni estan subjectes
90

al determinisme materialista. Allò econòmic és només
una part de la cultura, i el progrés només pot ser fruit
del creixement humà, vist com una experiència mental i
espiritual.
El canvi tecnològic, ideològic, institucional
i econòmic, no tindrà pas efectes sostenibles en
el desplegament de la història si es duu a terme
prescindint de la dimensió espiritual. Les veritables
revolucions s’han gestat en el cor i la ment dels pobles
abans que en els carrers. Quan comprenguem que en
realitat el protagonista ha de ser el poble, un mateix
com a individu, i no pas les superestructures polítiques.
Quan ens adonem que la nostra individualitat està
teixida en un continu de vida, on cadascú constitueix
una ﬁbra d’aquesta xarxa, en aquest instant es perdrà la
nostra habilitat per actuar de manera nociva envers els
altres, envers la natura i envers nosaltres mateixos. Allà
renaixerà l’esperança i recobrarà sentit la lluita política.
L’ordre implicat social
La noció d’”ordre implicat” social, plantejada a
partir de l’obra de David Bohm, permet ubicar una de
les bases constitutives d’aquesta proposta; la qual
divergeix de la major part del treball dels polítics i els
seus partits, centrat en treballar en l’ordre explicat
d’una realitat social formada pels sistemes polítics,
els models econòmics, les institucions, les lleis i les
ideologies en general. Però la tesi bàsica del Socialisme
Quàntic consisteix a mostrar precisament com els fets,
els fenòmens socials i la història són manifestacions
d’un ordre implicat, el gresol on els valors, les creences,
les idees, les tradicions i d’altres factors semblants,
es fonen per manifestar-se després en els factors que
marquen el rumb històric. D’aquí la nostra insistència
en la necessitat d’entendre el canvi i la transformació
de les societats humanes més com a producte de la
dinàmica dins d’aquest ordre que no pas com a resultat
de les decisions racionals dirigides a incidir sobre els
problemes.
La humanitat ha donat uns quants salts quàntics:
l’aparició del llenguatge, la invenció de l’escriptura,
la revolució cientíﬁca de l’era moderna en el món
occidental, etc. I ara és a les portes d’un altre canvi,

basat en la transcendència conscient de la seva pròpia
ment. L’avenç durador haurà de venir com a efecte de
l’evolució de la consciència, com a salts de paradigma
que només es poden gestar en la part més profunda de
la consciència dels pobles. Seran socialistes els països
habitats per pobles solidaris, no pas els que tinguin
lleis socialistes.
Cap sistema social avançat es pot imposar si s’ha
estructurat segons un model estrany a la mentalitat
col·lectiva. El pensament decanta la realitat. Els canvis
en l’esperit, les idees i les creences de les persones, en
altres paraules, en l’ordre implicat social, han d’anar
abans que qualsevol canvi en els sistemes. El resultat
serà durador en la mesura en què la solidaritat derroti
l’egoisme. Si la solidaritat no ha derrotat l’egoisme, el
resultat no perdurarà.
Una de les claus del Socialisme Quàntic rau en la
concepció d’un socialisme de subjectes, d’individus
lliures que en exercitar la seva llibertat interpretin una
dansa col·lectiva i harmoniosa, nascuda de l’expressió
de la consciència i no pas de mercats manipulats ni de
la imposició estatal. El “principi de complementarietat”,
un dels pilars de la física quàntica ens permet pensar
que aquesta dansa d’individus lliures es pot descriure
amb elements suposadament contradictoris, com seria
parlar de socialisme individualista o individualisme
socialista. Allò que resulta una contradicció dins
del materialisme mecanicista, es converteix en una
complementarietat en el paradigma quàntic. Com ens ho
revela el fet que la llum es manifesta tant en forma de
partícules (fotons) com d’ones.
Abundància sense solidaritat no pot pas produir
felicitat. Una vegada més, valors espirituals com l’amor,
la veritat, la solidaritat, la unitat poden aconseguir la
plenitud i la felicitat. Només es pot considerar pròspera
aquella societat que gaudeixi alhora d’abundància
material i gaudi espiritual. La veritable via per a la
felicitat és l’amor. L’amor és a la base de l’escala de
valors del Socialisme Quàntic, i amb la llibertat i la pau,
és la base ètica d’un nou ordre social.
Democràcia Radical, Ecologia Profunda i
Transformació Educativa
El camí del Socialisme Quàntic porta a combatre
qualsevol concentració de poder pública o privada.
Distribuir el poder, polític, econòmic, burocràtic o
informatiu és la ruta més segura per aconseguir un ordre
més just. La democràcia radical és la resposta al repte
del capitalisme global i constitueix la cara d’un nou

concepte de socialisme, sense burocratisme, i implica la
disseminació del poder en els intersticis de la societat,
inserit en el tot social, i no acaparat per subjectes
ontològicament predeterminats, ni nomenclatures, ni
jerarquies privades. Això descriu el concepte d’Estat
hologràﬁc o holístic, no centrat en la part institucional,
sinó com a societat organitzada a través de comunitats,
institucions obertes, xarxes socials de tots els
estrats, etc. Es tracta de l’evolució de la democràcia
representativa a l’holocràcia.
Més que una bandera ideològica, el socialisme
és una categoria ètica. Per això, allò més contrari al
socialisme no és pas necessàriament el capitalisme en
la seva expressió econòmica, sinó la ruptura dels valors
que han mantingut la unitat i la cohesió entre els éssers
humans. De tota manera, el capitalisme és l’expressió
més propera a aquesta declinació espiritual, que permet
la destrucció del teixit social a través de l’obtenció de
l’energia de cadascú, en la forma de riquesa, poder,
prestigi, llibertat, temps i seguretat, prèviament presos
als altres.
Només la transformació de la mentalitat, l’imperi
d’una nova escala de valors, farà possible el salt cap un
ordre social superior.
La crisi política d’avui és essencialment una crisi
espiritual, i no es guarirà amb els remeis que només
ataquen els símptomes. La nova escala de valors
actuarà en la part més profunda de la consciència, en
l’ordre implicat social, per generar les forces capaces
d’il·luminar altres horitzons. Aquí arrenquen les
condicions bàsiques. Així es produeix l’argamassa
amb la qual es pot construir un ordre social més
feliç. La solidaritat, la germanor, la igualtat, la pau
interior i l’amor són els principis bàsics, les condicions
inexcusables en totes les realitats històriques o les
premisses culturals per moure el carro de la història cap
a un ordre social més just.
L’equació amb la qual més s’identiﬁca Einstein –qui
inspira la proposta del socialisme quàntic-, E = mc²,
té un valor simbòlic respecte a la revolució cientíﬁca
que va produir. Volem tancar aquesta reﬂexió dient:
Socialisme Quàntic = Democràcia radical per amor². Sq
= Dr.♥²
Socialisme és un estat de l’esperit humà. No es
podrà aconseguir mai per la via del materialisme. Florirà
de cent maneres diferents, segons la realitat cultural i
històrica de cada societat, però sempre haurà de ser el
producte d’una relació entre democràcia i amor.

❑
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març

Nm 21,4-9 / Sl 101
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Gladys
Jn 8,21-30
Jn 8,1-11 Benjamí, Amós
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els jueus Joan Donne
d’Espanya.
1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als EUA: 1866: Esclata la guerra entre Espanya per una part i Xile,
ratiﬁcació de la 15ª esmena.
Bolívia i el Perú per l’altra.
1985: José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria de la 1987: Roseli Correa da Silva, camperola, a Natalino,
Solidaritat; Santiago Natino, estudiant de dibuix i
Brasil.
Manuel Guerrero, líder sindical, Santiago de Xile.
2007: † María Julia Hernández, defensora dels DDHH a
El Salvador.
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11

Dimecres

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int. Dn 3
Hug
Hugo Jn 8,31-42
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al Brasil,
per inﬂuència d’Antonio Vieira.
1964: El president João Goulart és derrocat per militars
colpistes. Comencen 21 anys de dictadura militar
al Brasil.
1980: Comença la gran vaga de metal·lúrgics a São Paulo
i a l’interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militant, màrtir de la pau i la justícia
a Caquetá, Colòmbia.

22

Dijous

33

Divendres

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jr 20,10-13 / Sl 17
Francesc de Paula
Jn 8,51-59 Ricard, Sixte
Jn 10,31-42
1550: La Corona espanyola ordena ensenyar castellà als 1970: Cau en combat Luisa Amanda Espinoza, la primera
indígenes.
dona en morir lluitant contra el somocisme.
1982: L’exèrcit argentí ocupa les illes Malvines intentant 1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant, Argentina.
recuperar-les de la possessió britànica.
1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà
1993: Vaga conjunta a 8 països d’Europa contra la desocupala indústria nacional uns anys.
ció i l’ amenaça sobre les conquestes socials.
1992: Cop d’Estat institucional de Fujimori, Perú.
Creixent: 14h34m a Càncer

4
4

Dissabte

Ez 37,21-28 / Int. Jr 31
Gemma Galgani, Isidor de Sevilla
Jn 11,45-57
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments entre
indígenes, negres i blancs.
1984: Amb l’Acord de Valparaíso, Bolívia cedeix la seva
província costanera d’Antofagasta a Xile convertint-se
en un país mediterrani.
1968: Martin Luther King assassinat a Memphis, EUA.
1985: Rosario Godoy i família, màrtirs de la fraternitat a
El Salvador.
Dia contra la prostitució infantil

abril

55

Diumenge de Rams
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Mc 14,1-15,47

Vicenç Ferrer
1818: Victòria de San Martín a Maipú, que conclou la
Independència de Xile.
1976: Juan Carlo D’Costa, obrer, Paraguai.
1989: María Cristina Gómez, militant de l’Església Baptista,
màrtir de la lluita de les dones salvadorenques.
20 anys.
1992: Fujimori dissol el Congrés, suspèn la Constitució i
imposa la llei marcial.
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6
6

Dilluns

77

Dimarts

8 Dimecres
8

Iz 50,4-9 / Sl 68
Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Marcel·lí
Mt 26,14-25
Jn 12,1-11 Joan Baptista de La Salle
Jn 13,21-33.36-38 Dionís
Albert Durero
Festa de “Vesakh”, la més important del budisme, que recorda
Dia mundial de la salut
1976: Mario Schaerer, mestre, Paraguai.
el naixement de Buda (566 a.C.).
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i teòleg
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, Pare de la Pàtria
de l’alliberament peruà. 30 anys.
portoriquenya, revolucionari que va concebre la idea del
Crit de Lares, insurrecció contra el domini espanyol.
1977: Carlos Bustos, sacerdot caputxí argentí, testimoni de la
fe entre els pobres de Buenos Aires, assassinat.

abril

Dia de commemoració de l’Holocaust:
6 milions de jueus assassinats pels nazis.
Dia mundial del Poble Gitano.
Establert pel Primer Congrés Mundial Gitano,
celebrat a Londres, aquest mateix dia, el 1971.
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9
9

Dijous Sant

Divendres Sant
10 Divendres
11 Dissabte Sant
10
11

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Is 52,13-53,12 / Sl 30
Casilda, Ma. Cleofàs
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15 Ezequiel
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
Dietrich Bonhoeffer
Miquel Agrícola
1920: Desembarcament de marines a Guatemala per protegir 1919: Mor en una emboscada Emiliano Zapata, general dels
els ciutadans nord-americans.
camperols revolucionaris mexicans.
1948: Jorge Eliécer Gaitán és assassinat a Bogotà. Es 1985: Oscar Fuentes, estudiant, Xile.
desencadena una violenta rebel·lió reprimida cruelment 1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdot belga, rector a Cali,
per l’exèrcit: el «Bogotazo».
Colòmbia, mort per l’exèrcit a causa del seu compromís
1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.
amb els pobres.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón Julián,
Plena: 14h56m a Lliura
militants de l’Església Baptista, màrtirs de la llibertat
de consciència a Oaxaca, Mèxic.

Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mc 16,1-7
Estanislau
1927: Formació de la “Columna Prestes”, que recorrerà 30.000
km combatent els exèrcits dels latifundistes, Brasil.
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir
de la solidaritat a Bogotà.
2002: Cop d’Estat contra el president Hugo Chávez a
Veneçuela, que durarà 4 dies ﬁns a la seva reposició.
Tres presidents en 42 hores.
2002: Entra en funcionament la Cort Penal Internacional,
malgrat l’oposició dels EUA.

abril

12
12

Diumenge de PASQUA
Hch 10,34a.37-43 / Sl 117
Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Zenó
1797: Arriben a terra ferma, a Trujillo (Hondures), procedents
de l’illa de Roatán, uns 2.500 garífunes expulsats de
l’illa de San Vicente.
1925: Reunió a Foz d’Iguaçú, inicia la “Columna Prestes”,
que recorrerà 30.000 km a Brasil.

97

13
13

Dilluns

14 Dimarts
14

abril

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Hch 2,36-41 / Sl 32
Martí, Hermenegild
Mt 28,8-15 Telm
Jn 20,11-14 1-18
1999: Transferit a Belém el judici dels 155 policies acusats 1931: Proclamació de la II República Espanyola.
de la mort de 19 sense terra a Eldorado de Carajás, 1981: Màrtirs de la matança més gran que recorda la
Brasil.
història recent d’El Salvador, a Morazán: 150 nens,
600 ancians i 700 dones.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, màrtir de la lluita dels
marginats a Marabá, Brasil.
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15 Dimecres
15

Hch 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-35
Benet Josep Labre
1961: Invasió de Badia de Cochinos, Cuba.
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj, El Quiché,
Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys militants,
màrtirs de la solidaritat entre els joves de Cali,
Colòmbia.
1993: José Barbero, sacerdot, profeta i servidor dels germans
més pobres de Bolívia.

16
16

Dijous

Hch 3,11-26 / Sl 8
Engràcia
Lc 24,35-48
1952: Triomfa la revolució: camperols i miners aconsegueixen
la reforma agrària a Bolívia.
1984: 1’7 milions de persones es manifesten a São Paulo
per les “Direitas já”.
2002: Carlos Escobar, jutge paraguaià, ordena la captura
i extradició del dictador Alfredo Stroessner, asilat a
Brasília, per la mort el 1979 d’una dirigent sindical
del gremi docent

17 Divendres
17

Hch 4,1-12 / Sl 117
Jn 21,1-14
Anicet
1695: Mor Juana Inés de la Cruz, poetessa mexicana.
1803: Mor a la presó francesa de Joux, desatès pels metges,
Toussaint L’Ouverture, lluitador per l’alliberament
d’Haití.
1990: Tiberio Fernández, i companys, màrtirs de la promoció
humana, Trujillo, Colòmbia.
1996: Matança d’Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La policia
militar de l’Estat mata 23 persones que defensaven
el seu dret a la terra.
1998: César Humberto López, president de la Fraternitat
ecumènica per la Pau, assassinat a San Salvador pel
seu compromís amb la justícia.

18 Dissabte
18

Hch 4,13-21 / Sl 117
Perfecte, Galdí
Mc 16,9-15
1537: Francisco Marroquín, primer bisbe consagrat a les
Índies, fundador de les primeres escoles i hospitals,
pastor de Guatemala.
1955: Conferència de Bandung, Indonèsia, on es crea el
moviment de països no alineats.
1998: Assassinen Eduardo Umaña Mendoza, destacat
advocat defensor dels drets populars i denunciador
dels paramilitars.

Dia internacional de la lluita camperola.
És tracta del “Primer de maig” dels camperols.
Minvant: 13h36m a Capricorn

abril

19
19

2n Diumenge de Pasqua
Hch 4,32-35 / Sl 117
1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31

Lleó, Emma, Olavus Petri
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 va lluitar
per la seva terra, màrtirs d’El Quiché, Guatemala.
2005: Adolfo Scilingo, condemnat a Espanya a 640 anys de
presó per la seva participació en els «vols de la mort”
de la dictadura argentina.
Dia Panamericà de l’Indi
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20 Dilluns
20

21 Dimarts
21

Hch 4,23-31 / Sl 2
Hch 4,32-37 / Sl 92
Sulpici
Jn 3,1-8 Anselm
Jn 3,5a.7b-15
1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
Naixement de Mahoma. Dia de perdó per al món.
1871: La Província Franciscana de Brasil allibera 4 esclaus Naixement de Rama. Religió Sij.
adults i 12 menors; també declara lliures els ventres 1792: Els portuguesos pengen i decapiten Joaquín da Silva
de les esclaves de tots els seus convents.
Xavier, «Tiradentes», precursor de la Independència
1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeix Cuba,
del Brasil.
Puerto Rico, Guam i Filipines.
1960: Es constitueix Brasília com a capital del Brasil.
1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz, 1965: Mor torturat Pedro Albizu Campos, independentista
Mèxic.
de Puerto Rico.
1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i democratit- 1971: Mor F. Duvalier, Haití.
zadora dels amazigs de la Cabília algeriana contra el 1989: Juan Sisay, màrtir de la fe i de l’art popular a Santiago
poder central i arabitzador d’Alger.
de Atitlán, Guatemala. 20 anys.
1997: Gaudino dos Santos, indígena pataxó, que demanava
la demarcació de la seva terra, mor cremat a Brasília
per uns joves.

22 Dimecres
22

Hch 5,17-26 / Sl 33
Jn 3,16-21
Soter, Caius, Agapit
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca a Brasil. Comença
la invasió pel sud
1519: Cortés desembarca a Veracruz, Mèxic, amb 600
soldats, 16 cavalls i peces d’artilleria.
1638: Hernando Arias de Ugarte, bisbe de Quito i de Santa
Fe, Colòmbia, defensor dels indígenes.
1966: Assassinat de la líder sindical nicaragüenca Lidia
Maradiaga.
1982: Félix Tecu Jerónimo, camperol achí, catequista delegat
de la Paraula, Guatemala.
1990: Paulo i José Canuto, màrtirs de la lluita per la terra,
assassinats a Río María, PA, Brasil.
1997: L’exèrcit peruà pren per assalt l’ambaixada del Japó a
Lima assassinant els 14 ocupants de l’MRTA.

abril

Dia de la Terra
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23
23

Dijous

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jordi, Toyohico Kagawa
Jn 3,31-36
1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques que
contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor
«Per haver coincidit en aquesta data del 1616 la mort de
l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes i la de William Shakespeare». 28a Conferència
de la Unesco (París, novembre de 1995)

24 Divendres
24

25 Dissabte
25

1Pe 5,5b-14 / Sal 88
Hch 5,34-42 / Sl 26
Mc 16,15-20
Jn 6,1-15 Marc
Fidel
1915: Genocidi silenciat del poble armeni comès entre 1915 i 1667: Pedro de Betancourt, franciscà, apòstol dels pobres
a Guatemala, beatiﬁcat el 22.6.82
1917 per les autoritats turques. Va causar la deportació
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la República
i la mort de gairebé un milió i mig d’armenis.
Argentina (AIRA).
1965: Intervenció dels EUA a la República Dominicana,
amb 40.000 homes.
Nova: 03h22m a Taure
1985: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a l’Església
salvadorenca.

abril

26
26

3r Diumenge de Pasqua
Hch 3,13-15.17-19 / Sl 4
1Jn 2,1-5 / Lc 24,35-48

Anaclet, Marcel·lí, Isidor.
1994: Assassinat de Quim Vallmajó (Navata, Alt Empordà,
1941) a Rwanda, missioner a l’Àfrica.
1998: Assassinat a Guatemala Mons. Gerardi, després
de publicar l’informe «Nunca Más», que documenta
55.000 violacions de drets humans, atribuïdes en un
80% a l’exèrcit.
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nou socialisme i religió
Joaquín García Roca
València, Espanya
El socialisme va abandonar les vestimentes de les
ideologies polítiques, que amagaven maquinàries de mort;
va abandonar les vestimentes de les tradicions culturals,
que es distanciaven dels perdedors de la història; va
abandonar les vestimentes de les confessions religioses,
que sotmetien les consciències, per domiciliar-se en una
Utopia real i viable que no s’anul·la només en pràctiques
i institucions socioeconòmiques sinó que es desplega en
nous impulsos, valors emergents i brúixoles per a l’acció.
D’aquesta manera, transcendeix l’esfera de la gestió
política i genera valors, sentits per a la vida, expectatives
de futur i esperances per a una vida més humana.
Per això és “nou”, aquell socialisme que no està
tacat per totalitarismes sinó sostingut per multitud de
testimonis al voltant d’una Nova Humanitat; que no està
manipulat per interessos institucionals sinó alimentat per
moviments socials arrelats en les condicions històriques;
que no està contaminat per la inﬂació ideològica sinó
seduït per l’existència del patiment de la gent al voltant
d’una Terra sense Mals.
Es tracta d’una Utopia alliberadora, d’un profund
arrelament bíblic, que s’agermana amb el moviment de
Jesús de Natzaret. S’alimenta de la fam i set de justícia,
que va dur els primers cristians a generar noves formes
comunitàries de vida humana. S’enforteix en l’opció pels
empobrits, i s’acredita en les pràctiques alliberadores en
favor dels darrers. Qui faci seva la urgent i necessària
atenció als patiments i esperances dels pobres trobarà
en els moviments socialitzants un préstec per a la crítica
radical a les idees dominants avui en l’àmbit econòmic,
i una immunització davant les actuals justiﬁcacions
teològiques del neoliberalisme. Hi ha quelcom en el
socialisme que recull aquell esperit de Jesús que no es
pot clausurar ni amb restauracions ni amb pràctiques
inquisitorials.
Neixen condicions socials per a la novetat d’un
socialisme nou, construït des de sota, amb capacitat
transformadora, hereu de lluites populars i somnis
diürns, que ja camina embolcallat, com un germen en
temps d’hivern, i es desplega en accions concretes, en
moviments emergents, en protestes airades, en projectes
comunitaris, en nous dominis de la vida.
102

1.- Un altre món possible
Hi ha una consciència política i religiosa, que permet
imaginar que un altre món millor és possible com a
horitzó moral i sociopolític de la humanitat. És un procés
que universalitza la dignitat humana, la vida participada,
la justícia en pau, el desenvolupament sostingut.
Abans d’instituir-se en sistema polític i en
institucions socioeconòmiques, el socialisme es situa
en el desig que les coses puguin ser d’una altra manera.
És una Utopia del canvi permanent, que es presagiava
en l’anunci evangèlic de la conversió radical com a
nova residència mental i cordial, disposada ﬁns i tot a
canviar allò canviat. Un socialisme dogmàtic, una religió
inhumana i un socialisme i una religió estàtiques i
aïllades són esperances mortes. Els més grans portadors
d’esperança, avui, són aquells que anuncien que “un altre
món és possible i necessari”.
Aquí hi ha els moviments de dones que s’espolsen el
jou del patriarcalisme mil·lenari i busquen com deﬁnir
la seva identitat en reciprocitat amb allò masculí. Aquí
hi ha els moviments religiosos, que propugnen un
diàleg de religions més enllà de les seves respectives
ortodòxies. Aquí hi ha els moviments a favor de la terra,
que proclamen el destí universal del planeta. Aquí hi
ha els defensors dels Drets Humans que criden la
dignitat comuna dels humans. Aquí hi ha els moviments
de resistència altermundialistes, que s’aventuren a
preguntar “progrés vers què i progrés per a qui”.
2.- Un món interdependent
En el socialisme nou, batega la consciència,
profundament religiosa, que tots els éssers formen una
realitat orgànica i interconnectada pel projecte de Déu,
que crea una aliança de l’ésser humà amb la natura i
amplia el “nosaltres” a escala planetària. Es tracta no
només d’un canvi d’escala, sinó d’un canvi de residència
mental i cordial.
Aquesta interdependència es pot construir amb els
vímets del neoliberalisme, que provoquen desplaçament
de població i diàspores del terror i de la frustració; o
amb els vímets de la solidaritat, que produeixen cada
vegada més interaccions i vincles entre els pobles,
entre les seves cultures, les seves religions, les seves

tradicions. Ja no estem units només per la frustració dels
caiucos que arriben a les costes dels països del Nord, ni
pels “mojados” que passen els “Ríos Grandes”, ni pels
contenidors de mercaderies que surten de les fàbriques,
ni per les ﬁnances especulatives, que produeixen
guanys sense producció... Hi ha una construcció de la
interdependència que traspassa les fronteres i fa que la
sobirania estatal sigui una quimera. La interdependència
es podrà construir sobre la por o sobre la solidaritat,
sobre el xoc de civilitzacions o sobre el diàleg civilitzador
de la família humana, amb la seva diversitat de cultures
i religions, sobre el lliure mercat o sobre un nou ordre
internacional... L’experiència de la catolicitat ja és a
l’abast de la mà.
3.- Un món divers.
La geograﬁa d’allò social, com la terra mateixa, està
sotmesa a moviments sísmics, que acoblen les seves
peces; els continents viuen lliscaments que desplacen
persones i realitzen transvasaments de poblacions a força
de desequilibris. Protestava Mousa, un senegalès en
arribar a la frontera d’Europa: “Si vosaltres aixequeu murs,
nosaltres cavarem túnels”. Les derives produïdes per les
desigualtats socials i els desequilibris demogràﬁcs, estan
sotmesos a la força de la realitat. Que s’ajustin les peces
és qüestió de justícia; les migracions massives són els
rumors dels que reivindiquen, des de fa segles, respecte i
reconeixement.
Hi ha països que llisquen o s’enfonsen; els oblidats es
desplacen cap al Nord o baixen als inferns. Les pasteres i
els caiucos són les ones d’un camps magnètic sotmesos a
la gravetat.
L’era dels moviments poblacionals, interns i externs,
necessita una nova Utopia que no desplaci a ningú
sol·licitat com a mà d’obra pel capitalisme mundial o
induït per situacions intolerables. Cada vegada són més
les persones que imaginen la possibilitat que, en un
futur, ells o els seus ﬁlls visquin millor encara que això
signiﬁqui anar a treballar a d’altres llocs, lluny d’on ells
van néixer. Allà on és possible d’imaginar una major
llibertat, unes millors condicions de vida i un projecte
més satisfactori de realització personal i familiar s’activa
la condició migratòria. La mobilitat constitueix part del
món quotidià, local i global. Al costat de les migracions
per causa econòmica, avui neix la internacionalització
de la solidaritat. Neix una societat civil mundial que
connecta els pobles i produeix allò transnacional.
La identitat única ja no és pas un model viable, ni

necessari, ni possible. Tot allò que és únic, ha fracassat.
En el seu lloc emergeixen actors plurals, identitats
múltiples, religions i històries compartides.
4.- Un món de persones.
La nova utopia socialista no pot prescindir del
subjecte com a ésser personal, comunitari i històric. Més
aviat ha d’arreglar la desvaloració que certes ideologies
i institucions han fet de les capacitats personals.
Aquesta devaluació és el pas previ al sotmetiment i a
la dominació. En aquesta tasca el socialisme nou i el
cristianisme hi convergeixen. El primer, perquè creu que
les estructures i els sistemes es poden transformar; el
segon perquè postula que sempre és possible arribar al
dolor de l’altre. Ambdós estan obligats a tenir fe en els
éssers humans i a crear un llenguatge, unes pràctiques i
un sistema conceptual que captin les inﬁnites capacitats
creadores dels humans.
La capitulació més greu de la Utopia consisteix a
convertir les persones en objecte de control, consumant
així una política sense participació i sense reconeixement
dels Drets Humans. La Utopia del nou socialisme, des
de l’experiència alliberadora de la fe, no destitueix les
persones en proﬁt de processos estructurals, ni les priva
de capacitat d’elecció en els seus projectes vitals. A la
llum i per la força d’una Terra sense Mals, els perdedors no
es senten pas angoixats per determinacions econòmiques,
per denses que siguin, ni seduïts per les comoditats
del benestar, per seductores que siguin, sinó que es
senten protagonistes del seu propi alliberament i lligats
a un poder que venç la impotència. I encara que es
multipliquin les trames estructurals, els empobrits són
subjectes que estimen i esperen, lluiten i resisteixen,
resen i es desesperen junts.
La Utopia humana i cristiana es compadeix malament
amb la ﬁgura del dominat i impotent que s’arreplega
sobre seu i no arrisca la seva vida per l’altre, en la creació
de vida comuna, en l’enfortiment de xarxes de suport, en
la participació associativa, en la cura dels rebutjats, en la
gestió d’allò públic.
La religió ofereix al nou socialisme capacitat de
resistència i voluntat de comunitat davant el desencís
i la desesperança, aquestes ombres inevitables de
qualsevol projecte històric. Es necessita tota la il·lusió
possible, que genera el socialisme, i tot el desencís
necessari, del que n’adverteix la religió, per tal que
l’acció transformadora no dugui al derrotisme ni a la
desesperança, sinó a tanta vida com puguem il·luminar.
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27
27

Dilluns

28 Dimarts
28

29 Dimecres
29

abril

Hch 6.8-15 / Sl 118
Hch 7,51-8,1a / Sl 30
Hch 8,1b-8 / Sl 65
Jn 6,22-29 Pere Chanel
Jn 6,30-35 Caterina de Siena
Jn 6,35-40
Zita, Montserrat
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
1688: Carta Regia de Portugal restablint l’esclavitud i guerra 1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, màrtir de la
1999: El Tribunal del Deute Extern de Río de Janeiro, Brasil,
justa contra l’indígena.
violència i la impunitat, Guatemala.
determina que no es pagui.
1965: Lyndon Johnson ordena envair la República 1982: Enrique Alvear, bisbe, pastor i profeta de l’Església
Dominicana.
a Xile.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina missionera
recoleta, assassinada per la seva defensa dels
indígenes a la Prefectura Apostòlica de Lábrea,
Brasil. Va desaparèixer el 28 d’abril i van trobar-ne el
cadàver el 3 de maig.
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30
30

Dijous

Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51
Pius V
1948: Vint-i-un països ﬁrmen a Bogotà la carta constitutiva
de l’OEA.
1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza de
Mayo, Argentina.

11

Divendres

22

Dissabte

Hch 9,1-20 / Sl 116
Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,52-59 Atanasi
Jn 6,60-69
Josep Obrer
1979: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys, màrtir de la
Felip i Santiago
dictadura somocista, Nicaragua.
1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes, catequista, segrestats i morts, màrtirs, a Guatemala. 1981: Es crea la Unió de Nacions Indígenes del Brasil
(UNI).
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, a Soyapango, El Salvador, capturat i 1994: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màrtir de la
solidaritat entre els pobres del Paraguai.
desaparegut pel seu compromís cristià, amb el seu
1997: Mor Paulo Freire, fundador de la pedagogia alliberadora
amic Edwin Laínez.
llatinoamericana
Dia internacional dels treballadors
Creixent: 20h44m a Lleó

maig

33

3r Diumenge de Pasqua
Hch 4,8-12 / Sl 117
1Jn 3,1-2 / Jn 10,11-18

Felip i Santiago
Primer diumenge de maig: Dia dels màrtirs d’Hondures.
1500: Fra Henrique de Coimbra, primer missioner europeu
que trepitja terra brasilera.
1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre companys, màrtirs de la Reforma Agrària, a El Astillero,
Hondures.
Dia (de l’ONU) de la llibertat de premsa
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4 Dilluns
4

maig

Hch 11,1-18 / Sl 41
Ciriac, Mònica
Jn 10,1-10
1493: Butlla Inter Caetera per la qual el Papa fa donació de
les terres del nou Continent als Reis Catòlics.
1521: Pedro de Córdoba, primer apòstol missioner dels
dominics a Amèrica. Autor del primer catecisme a
Amèrica.
1547: Cristóbal de Pedraza, bisbe d’Hondures, “Pare
dels Indis”.
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55 Dimarts

Hch 11,19-26 / Sl 86
Jn 10,22-30
Màxim
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legió
de Maria, màrtir salvadorenca.
2001: És assassinada Bàrbara Ann Ford, 64, religiosa
nord-americana. Vivia al Quiché des de 1989.

6
6

Dimecres

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 12,44-50
Heliodor
1977:Oscar Alajarín, militant de l’Església metodista, màrtir
de la solidaritat a l’Argentina.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdot, Colòmbia.
1994: La Cort Constitucional de Colòmbia legalitza la «dosi
personal» de narcòtics.

77

Dijous

8
8

Divendres

9 Dissabte
9

Hch 13,13-25 / Sl 88
Hch 13,26-33 / Sl 2
Hch 13,44-52 / Sl 97
August, Flàvia, Domitila
Jn 14,1-6 Pacomi, Gregori Ostienc
Jn 14,7-14
Jn 13,16-20 Víctor i Acaci
1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
1753: Neix Miguel Hidalgo, pare de la Pàtria, Mèxic.
1982: Luis Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco. Perú, amenaçat
1991: Capturen el fazendeiro Jerônimo de Amorim, per 1770: Carles III ordena «que s’extingeixin els diferents
de mort per la seva opció preferencial pels pobres,
ordenar la mort d’un sindicalista, Brasil.
idiomes indis i s’imposi el castellà».
mor en «accident».
1987: Vicente Cañas, missioner jesuïta, assassinat pels que 1994: Pren possessió de la Presidència de Sud-àfrica, després
cobejaven les terres dels indis que ell acompanyava,
de les primeres eleccions multiracials de la història del
a Mato Grosso, Brasil.
país, en les quals va obtenir el 62% dels vots, Nelson
1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen holandès
Mandela, primer president negre del seu país, i el pres
assassinat pe un militar a Santa María, Chiriquí,
polític amb més anys a la presó.
Panamà. 20 anys.
Plena: 04h01m a Escorpí
Dia de la Creu Roja Internacional

maig

10
10

4t Diumenge de Pasqua
Hch 9,26-31 / Sl 21
1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8

Joan d’Àvila, Antoní
1795: El zambo José Leonardo Chirino encapçala la insurrecció de Coro, Veneçuela, amb indis i negres, “per la
llibertat dels esclaus i l’eliminació dels impostos”.
1985: Irne García, sacerdot, i Gustavo Chamorro, militant,
màrtirs de la justícia i la promoció humana a Guanabanal, Colòmbia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdot, assassinat pels
latifundistes, màrtir de la pastoral de la terra, a
Imperatriz, Brasil.
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11
11

Dilluns

12 Dimarts
12

maig

Hch 14,5-18 / Sl 113
Hch 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,21-26 Nereu, Aquil·les, Pancraci
Jn 14,27-31a
Anastasi
1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de les «villas Dia atribuït a l’esclava Anastasia, que simbolitza totes
miseria». www.carlosmugica.com.ar
les negres torturades i violades ﬁns a la mort pels
1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luis Torres, escolà,
propietaris blancs de les hisendes.
màrtirs a El Salvador.
1957: L’OIT adopta el Conveni 107 sobre Poblacions
Indígenes i Tribals, que protegeix l’indi.
1980: Walter Voodeckers, missioner belga, compromès
amb els camperols pobres, màrtir a Escuintla,
Guatemala.
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13 Dimecres
13

Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8
Fàtima
1829: Naixement de Segundo Ruiz Belvis, patriota i
revolucionari portoriqueny.
1888: S’aboleix jurídicament l’esclavitud al Brasil, quan ja el
95% dels negres havien
aconseguit la llibertat per ells mateixos (llei àurea).
1977: Luis Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els
pobres de l’Argentina.
1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió de
Justícia i Pau de la Conferència Nacional de Religiosos
de Colòmbia.

14
14

Dijous

Hch 1,15-17.20-26 / Sal 112
Jn 15,9-17
Maties
1811: Independència del Paraguai. Festa nacional.
1904: † Mariano Avellana, missioner popular, claretià, Xile.
1980: Matança del riu Sumpul, El Salvador, on hi moren
més de 600 persones.
1980: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima de la
repressió policial al Perú.
1981: Carlos Gálvez, sacerdot, màrtir a Guatemala.
1988: Camperols màrtirs per la causa de la Pau, Cayara,
Perú.
1991: Porﬁrio Suny Quispe, militant i educador, màrtir de la
justícia i solidaritat a Perú.

15
15

Divendres

16
16

Dissabte

Hch 16,1-10 / Sl 99
Hch 15,22-31 / Sl 56
Jn 15,18-21
Jn 15,12-17 Joan Nepomucè, Ubald
Isidre Llaurador, Joana de Lestonnac
1903: Afusellen a Panamà, el general i guerriller Victoriano 1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos cap a l’actual
Nova Friburg (estat de Rio de Janeiro), després de la
Lorenzo, heroi nacional.
fam de 1817 a Suïssa.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangèlic, màrtir de
1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat, Guatemala.
la llibertat d’expressió a Guatemala.
1987: Màrtirs indígenes, víctimes de la despossessió de les
seves terres, a Bagadó, Colombia.
Dia Internacional dels objectors de consciència.

maig

17
17

6è Diumenge de Pasqua
Hch 10,25-26.34-35.44-48 / Sl 97
1Jn 4,7-10 / Jn 15,9-17

Pasqual Bailón
1961: Comença el bloqueig comercial dels EUA contra
Cuba, en resposta a la Reforma Agrària realitzada
per la revolució cubana.
Dia mundial de les telecomunicacions
Una crida a evitar els enormes desequilibris en la
producció de missatges i programes.
Minvant: 07h26m a Aquari
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18 Dilluns
18

maig

Hch 16,11-15 / Sl 149
Jn 15,26-16,4a
Rafaela Ma Porras , Erik
1525: Fundació de Trujillo (Hondures).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, lluitador
del Perú i Bolívia, esquarterat.
1895: Neix Augusto C. Sandino a Nicaragua.
1950: Es reuneix a Rio de Janeiro el Consell Nacional de
Dones Negres.
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19 Dimarts
19

20 Dimecres
20

Hch 16,22-34 / Sl 137
Hch 17,22-18,1 / Sl 148
Jn 16,5-11 Bernardí de Siena
Jn 16,12-15
Pere Celestí
1895: Mor en combat, lluitant per la independència de 1506: Colom mor a Valladolid (Espanya).
1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, militants
Cuba, José Martí.
uruguaians, màrtirs de la lluita del poble.
1995: Mor Jaime Nevares, bisbe de Neuquén, veu profètica
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir de la causa
de l’Església argentina.
dels pobres, Guatemala.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sense terra,
1993: Destitució del President de la República de Veneçuela,
assassinat a São Miguel de Taipú, Brasil.
Carlos Andrés Pérez. 1998: Assassinat, a Pesqueira,
Pernambuco, Brasil, Francisco de Assis Araújo,
Cacic Xukuru.

21
21

Dijous

22
22

Divendres

23 Dissabte
23

Hch 18,9-18 / Sl 46
Hch 18,1-8 / Sl 97
Hch 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,16-20 Joaquima Vedruna, Rita de Casia
Jn 16,23b-28
Jn 16,20-23a Desideri, Ludwig Nommensen
Felícia i Gisela, Joan Eliot
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir dels
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de la 1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA, en
pobres, Buenos Aires, Argentina.
independència de la República Dominicana.
suport al cop a Santo Domingo.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir, Guatemala.
Setmana de solidaritat
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religiós, Colòmbia.
Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat
amb els pobles de tots els territoris colonials.
1991: Irene McCormack, missionera, i companys, màrtirs
per la causa de la pau, Perú.
Dia mundial (de l’ONU) de la diversitat cultural
pel diàleg i el desenvolupament

maig

24
24

Ascensió
Hch 1,1-11 / Sl 46
Ef 1,17-23 / Mc 16,15-20

Vicenç de Lerins
1822: Batalla del Pincincha, plena independència de
l’Equador.
1986: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i companys
camperols, màrtirs de la solidaritat a San José de
Bocay, Nicaragua.
2000: Miguel Gil, reporter, assassinat a Sierra Leone.
2005: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la reforma
agrària, assassinat a Progreso, Hondures.
Nova: 12h11m a Bessons
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25 Dilluns
25

26Dimarts
26

27 Dimecres
27

maig

Hch 19,1-8 / Sl 67
Hch 20,17-27 / Sl 67
Hch 20,28-38 / Sl 67
Vicenta López Vicuña
Jn 16,29-33 Felip Neri, Mariana Paredes
Jn 17,1-11a Agustí de Cantorbery
Jn 17,11b-19
Gregori VII
1966: Independència de Guyana.
Joan Calví
1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, màrtir de la 1975: S’oﬁcialitza el quítxua al Perú.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià màrtir
justícia a Recife, Brasil. 40 anys.
a mans de terratinents i militars.
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28
28

Dijous

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 17,20-26
Emili i Just
1926: Cop d’Estat que porta el dretà Salazar al poder a
Portugal, ﬁns a la seva mort el 1970.
1993: Javier Cirujano, missioner, màrtir de la pau i la
solidaritat a Colòmbia.
2001: La justícia francesa crida Henry Kissinger, exsecretari
d’Estat dels EUA, implicat en assassinats de ciutadans
francesos sota el règim de Pinochet.
2004: Amèrica Central ﬁrma un TLC amb els EUA que han de
ratiﬁcar els Congressos dels respectius països.

29
29

Divendres

30 Dissabte
30

Hch 25,13-21 / Sl 102
Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,15-19 Ferran, Joana d’Arc
Jn 21,20-25
Maximí
1961: El dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo mor
Jiri Tranovsky
assassinat.
1969: El «cordobazo»: explosió social contra la dictadura
1994: María Correa, religiosa paraguaiana, germana dels
d’Onganía, a Córdoba, Argentina.
indígenes Mby’a i profeta de la denúncia a la seva
1978: Matança d’un centenar d’indígenes quechís a Panzós,
terra. Paraguai.
Guatemala.
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», camperol, 1996: La comissió de desapareguts polítics aprova la
indemnització a la familia de Fiel Filho, Brasil.
sindicalista, agent de pastoral, màrtir a Conceição
do Araguaia, Brasil.
2001: La jutgessa Servini, de l’Argentina, reitera a Xile la
sol·licitud d’extradició de Pinochet per jutjar-lo per
l’assassinat del general Prats.

maig

31
31

Pentecosta
Hch 2,1-11 / Sl 103
1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23

Visitació de Maria
1979: Teodoro Martínez, camperol, militant cristià, màrtir
a Nicaragua.
1986: Primera Trobada d’Agents de Pastoral Negres
de la diòcesi de Duque de Caxias i São João de
Meriti, Brasil.
1990: Clotario Blest, profeta cristià al món sindical xilè.
Dia mundial sense tabac.
Creixent: 03h22m a Verge
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Jesús i el socialisme
Jon Sobrino
San Salvador, El Salvador
1. No em sembla correcte fer de Jesús, pura i
simplement, un socialista, tot i que sí que se’l pot
considerar amb raó inspirador i simpatitzant dels seus
millors somnis, i tot i ser un mínim, és important.
No es pot pas dir el mateix del capitalisme, malgrat
els esforços de Michael Novak, ni de l’imperialisme
en qualsevol de les seves formes, nord-americana o
soviètica. En Jesús allò central és la idea i l’ideal del
soci-germà, no pas la del capital-diner, ni la del podersotmetiment. Ambdues coses les rebutja frontalment.
Davant de Jesús no hi ha tripijocs.
El socialisme no és pas el mateix que Jesús de
Natzaret, però en posar-lo al seu costat xerrica
menys que el capitalisme i l’imperialisme. Fins i tot
comparteix “un cert aire de família”. “Obrers” –“i
camperols”, s’afegeix a la missa nicaragüenca- no
solen haver vist en Jesús un estrany, i menys un
enemic –una altra cosa és com veuen les esglésies. En
el molt catòlic País Basc, una dona ja entrada en anys,
catòlica de tota la vida, deia amb convenciment i
entusiasme: “Crist va ser socialista”. I si no ho recordo
malament, Bonhoeffer deia que els obrers, que ben
poc o res sabien de dogmes, “entenien Jesús”. Teòleg
de família d’extracció burgesa va donar testimoni que
hi ha coses per les que mereix la pena comprometre’s
del tot. I en un mateix respir, ajuntava el sermó de la
muntanya i la justícia social.
I no es pot pas ignorar que Marx, com Jesús,
provenia dels profetes de la tradició jueva. En ells
Déu apostrofava reis i rics amb el “vosaltres, els que
veneu el pobre per un parell de sandàlies”. Mentre que
als dèbils, pobres i forasters els anomenava “el meu
poble”. La paràbola sobre “Epuló i Llàtzer” i el “no es
pot servir Déu i el diner” poden passar desapercebuts
–i de fet són olímpicament menyspreats- més en el
capitalisme que en el socialisme. Les benaurances,
el compartir solidàriament, la compassió, el treball
per la justícia ﬁns a donar la vida, poden trobar més
parentiu en el socialisme. Rarament passen en nom
del capitalisme.
Aquí a El Salvador, fa uns 30 anys, molts van
fer una opció pels oprimits, també esquerranosos
de diverses menes, amb gran generositat. El 1985
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el pare Ellacuría, parlant dels marxistes, va dir amb
tota claredat i amb llenguatge provocatiu: “Aquesta
fonamental eticitat [del marxisme]... va causar
entre els cristians una miqueta de rubor pel que
es suposava d’oblit de quelcom essencial a la fe i
una mica de complex d’inferioritat en comparar el
compromís ètic dels marxistes revolucionaris amb els
més pobres davant el compromís, en el millor dels
casos purament verbal i caut –no pas arriscat-, dels
homes de l’Església”.
2. El socialisme no té per què xerricar, doncs,
en comparar-lo amb Jesús. Com a mínim de la
manera estrepitosa com ho fa el capitalisme. Però,
comparat amb Jesús, hi ha diferències i a vegades
contradiccions. Intentem dir-ho en una breu síntesi.
En primer lloc, és evident la contradicció amb
Jesús quan el socialisme acaba en formes polítiques
d’imperi, dictatorials, cruels. Òbviament. Però també
quan, més enllà de les paraules, queda conﬁgurat
com una força política, en connivència essencial
amb el capitalisme, encara que hi hagi present algun
percentatge de democràcia convencional. Socialment,
això signiﬁca fomentar activament l’individualisme
personal i l’egoisme insolidari. Allò que cerca i
ofereix, en eleccions per exemple, és “el bon viure”
i “l’èxit”. Des de la perspectiva jesuànica aquí hi ha
deshumanització.
En segon lloc, a això, que és evident, s’hi ha
d’afegir, la recerca del poder. És inevitable, i pot ser
bona pels seus fruits, però sempre és cosa delicada,
perquè no per ser polític deixa de ser poder –reﬂexió
que s’estén a qualsevol poder, i recordem, ja que
parlem de Jesús, que també s’estén i amb molta
cruesa al poder sagrat, religiós, eclesial-.
Jesús no va pas ser indolent, ni merament
contemplatiu. Va parlar amb autoritat, va actuar amb
energia i es va encarar amb poders reals. Es va arribar
a dir que d’ell en sortia “força”, però no es va pas dir
que emprava “poder”. Ell no va pas ser això. No el va
buscar ni el va fomentar. Li horroritzava la tendència
del poder a la dominació i el sotmetiment. Va rebutjar
que la gent el coronés rei i que Pilat el tingués per
un. La ﬁgura de Jesús pot remetre a la “força” d’un

conﬁgura la persona i la polis. És una opinió personal,
però els socialismes democràtics occidentals, amb
tot el que han guanyat pels ciutadans i els obrers,
mostren que s’ha perdut quelcom important. Potser
ho puguin retrobar en el pathos de socialistes i
comunistes que varen ser humanitzadors. La meva
esperança és que no excloguin la possibilitat de
poder-lo trobar també en tradicions religioses, com la
de Jesús.
No es tracta pas d’una subtil recaiguda en
el clericalisme, sinó en prendre’s seriosament la
dimensió més profunda de la realitat dels éssers
humans. Es pot discutir si la profunditat es pot donar
amb religió o sense religió. Uns poden parlar amb
Ernst Bloch d’”ateisme en el cristianisme” o amb
Alfonso Comín de “cristianisme dins del comunisme”.
El que no hauria de ser objecte de debat és prendre’s
seriosament la profunditat d’allò humà, sense el
qual degenerem, ﬁns i tot si augmenten la qualitat
de vida i les llibertats constitucionals. Això és en
opinió meva problema fonamental del socialisme
d’avui en societats occidentals d’abundància –i, per
descomptat, del capitalisme.
I també ho és per les esglésies. No n’hi ha prou
amb moure’s en un àmbit formalment religiós. S’ha
de practicar la religió que sorgeix de i porta a allò
profund. Sortir d’un mateix, per no acabar encadenat
en un mateix, com ens diria Pau. I visitar orfes i
vídues, el que Jaume en deia la veritable religió.
3. A diversos països d’Amèrica Llatina hi ha
moviments importants que d’una o altra forma es
relacionen amb el socialisme. No és pas poc que frenin
una mica la crueltat de l’imperialisme capitalista.
Bo serà també que donin passos positius, encara
que siguin petits, cap a la idea-ideal del socialisme.
En això, com va ocórrer en dècades passades, el
socialisme podrà coincidir amb el cristianisme. En la
tasca hi haurà cristians i socialistes.
Per a nosaltres l’esperança és que Jesús els
conﬁguri a tots ells. I la utopia és que la civilització
de la pobresa, o dit en paraules més acceptables, “una
civilització de l’austeritat compartida i solidària”,
❑
sigui el regne de Déu.
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profeta o al “sacseig” que produeix el serf de Jahvé
que es dol, però pas al “poder” d’un Moisès cabdill.
I això és summament central en la seva visió del
món i en la seva actuació personal. El seu judici sobre
el poder és lapidari i sense escapatòria: “Els prínceps
de les nacions les tiranitzen i els grans les oprimeixen
amb el seu poder. No sigui així entre vosaltres”. Això
s’aplica a qualsevol poder: capitalista i socialista,
econòmic i militar, religiós i eclesiàstic. La temptació
de caure-hi –a la qual Jesús hi afegiria la de caure
en la seducció de les riqueses i dels honors, i la
insensibilitat davant les víctimes- amenaça tot allò
humà. Vicia les relacions dels ésser humans entre ells.
Això òbviament no signiﬁca pas que els
socialistes no puguin buscar poder polític, guanyar
eleccions, promulgar lleis –tant de bo en beneﬁci
dels pobres i dels dèbils-. Però Jesús insisteix, amb
absoluta seriositat, en el perill que el poder acabi en
prepotència i corrupció –com si aquest fos el seu lloc
natural, que diria sàviament Aristòtil.
En darrer terme, encara que sorprendre parlarne, s’ha d’analitzar l’experiència religiosa de Jesús,
o el seu equivalent, en el socialisme. Això pot
estranyar, perquè el socialisme no té per què ser
formalment religiós o cristià. Moltes vegades no ho
és, i històricament ha estat anticlerical; sovint amb
raó, a vegades sense. Però allò religiós sí que va
ser en Jesús una força profunda, sense la qual no
s’entenen la seva visió i actuació positives, no només
personalment sinó amb relació a la societat.
Per Jesús la nova societat que s’ha de construir
no ve acompanyada de grans signes, apocalíptics es
deia aleshores; no s’identiﬁca amb la força històrica
d’un grup, ni amb la victòria sobre enemics i el seu
aniquilament. En una concepció postmaquiavèlica de
la política res d’això té per què ser positiu per a la
polis. Però sí que pot ser-ho una experiència religiosa,
adequadament socialitzada en una comprensió de la
política com a cura de la polis. Aquesta pot créixer
en humanització en acceptar la realitat que podem
anomenar misteri, la superació del pur positivisme, de
la infantilització, la trivialització d’allò real. Aquest
misteri és allò que dóna aire a l’existència.
El socialisme no té per què ser religiós –ni té per
què anomenar el misteri de la realitat Abba, com ho
feia Jesús- però no s’ha de donar per descomptat
que la dimensió religiosa de l’existència humana no
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11

Dilluns

22 Dimarts

juny

Tob 1,3;2,1b-8 / Sl 111
Tob 2,9-14 / Sl 111
Justí
Mc 12,1-12 Pere i Marcel·lí
Mc 12,13-17
1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de l’alliberament 1537: Butlla Sublimis Deus de Pau III, que condemna
dels camperols de Tierralta, Colòmbia.
l’esclavitud.
1991: João de Aquino, president del Sindicat de Nueva 1987: Sebastián Morales, diaca de l’Església evangèlica,
Iguazú, Brasil, assassinat.
màrtir de la fe i la justícia a Guatemala.
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3 Dimecres

Tob 3,1-11a.16-17a / Sl 24
Mc 12,18-27
Carles Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, protector
dels indis.
1758: La Comissió de Límits troba els Yanomami de
Veneçuela.
1885: São Carlos Luanga i companys, màrtirs d’Uganda.
Patrons de la joventut africana.
1963: Mor Joan XXIII.

4
4

Dijous

Gn 14,18-20 / Sl 109
Francesc Caracciolo
Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17
1559: L’Oïdor Fernando Santillán informa de les matances
d’indis a Xile.
1980: José María Gran, missioner, i Domingo Batz, sagristà,
màrtirs a El Quiché, Guatemala.
Dia internacional dels nens víctimes
innocents de l’agressió.

55

Divendres

Tob 11,5-17 / Sl 145
Bonifaci
Mc 12,35-37
1573: Execució del cacic Tanamaco (Veneçuela).
1981: Es descobreix el primer cas de SIDA de la història,
a Los Angeles, EUA.
1988: Agustín Ramírez i Javier Sotelo, obrers màrtirs
de la lluita dels marginats del Gran Buenos Aires,
Argentina.
2000: La Cort d’Apel·lacions de Santiago retira la immunitat a
l’expresident de facto Pinochet, acusat per 109 querelles als tribunals xilens i buscat internacionalment.
Dia mundial del medi ambient

6
6

Dissabte

Tob 12,1.5-15.20 / Int. Tob 13,2-8
Norbert
Mc 12,38-44
1940: Mor Marcus Garvey, líder negre jamaicà, mentor del
panafricanisme.
1980: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apuriña,
assassinat, Brasil.
1989: Pedro Hernández i companys, líders indígenes, màrtirs
del reclam de la pròpia terra a Mèxic.

juny

77

Trinitat
Dt 4,32-34.39-40 / Sl 32
Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20

Robert Seattle
1494: Castella i Portugal signen el Tractat de Tordesillas
negociant les seves respectives àrees d’expansió a
l’Atlàntic.
1978: Comença l’organització del Moviment Negre Uniﬁcat
(MNU).
1990: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les faveles, Nova
Iguaçú, Brasil, assassinada.
1998: Centenars de soldats cauen sobre representants indígenes
reunits a El Charco, Guerrero, Mèxic, als quals confonen
amb guerrillers: moren 10 camperols i un estudiant.
Plena: 18h12m a Sagitari
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8 Dilluns
8

juny

2Cor 1,1-7 / Sl 33
Mt 5,1-12
Salustià, Medard
1706: Una carta reial ordena segrestar la primera tipograﬁa
del Brasil, instal·lada a Recife.
1982: Luis Dalle, bisbe d’Ayaviri, Perú, amenaçat de mort
per la seva opció pels pobres, mor en un «accident»
provocat i mai aclarit.
2001: Tres militars i un sacerdot són condemnats per
l’assassinat de Mons. Gerardi, tot i que queden alguns
dubtes per aclarir en el cas.
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9
9

Dimarts

2Cor 1,18-22 / Sl 118
Efrem, Columbà, Aidà, Bede
Mt 5,13-16
1597: José de Anchieta, canari d’origen, evangelitzador del
Brasil, «Gran Pare» dels guaranís.
1971: Héctor Gallego, sacerdot colombià, desaparegut a
Santa Fe de Veraguas, Panamà, per la seva defensa
dels camperols.
1979: Juan Morán, sacerdot mexicà, màrtir en defensa dels
indígenes mazahues.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigent camperola víctima
de la repressió al Perú.

10 Dimecres
10

2Cor 3,4-11 / Sl 98
Mt 5,17-19
Críspul i Maurici
1521: Els indis destrueixen la missió de Cumaná (Veneçuela),
construïda per Las Casas.
1835: S’aprova al Brasil la pena de mort inapel·lable contra
l’esclau que mati o molesti al seu senyor.
1993: Norman Pérez Bello, militant, màrtir de la fe i l’opció
pels pobres, Colòmbia.

11
11

Dijous

12
12

Divendres

13 Dissabte
13

Hch 11,21b-26;13,1-3/ Sal 97
2Cor 4,7-15 / Sl 115
2Cor 5,14-21 / Sl 102
Mt 10,7-13 Gaspar, Joan de Sahagún
Mt 5,33-37
Mt 5,27-32 Antoni de Pàdua
Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors de 1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» (al 1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per expulsar
cacique Catarapa), en la veu de Juan Ayora, a la
Càrites a San Salvador, desapareguts a El Salvador.
el domini holandès del Brasil.
costa de Santa Marta, Colòmbia.
1997: Condemnat a 26 anys de presó José Rainha, líder de
2003: El Suprem de Mèxic concedeix l’extradició a Espanya
1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat de
l’MST, per un suposat homicidi.
de Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura
Treballadors Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil,
argentina, per ser jutjat per Garzón.
assassinat.

juny

14
14

Corpus Christi
Ex 24,3-8 / Sl 115
Hb 9,11-15 / Mt 14,13-16.22-26

Eliseu, Basili el Gran,
Gregori Naciancè, Gregori de Niça
1977: Mauricio Silva, sacerdot uruguaià, germanet de
l’Evangeli, escombriaire a Buenos Aires. Segrestat
i desaparegut.
1980: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir a
El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdot missioner al servei dels
camperols, Perú.
2005: El Suprem argentí declara inconstitucionals les lleis
d’obediència deguda i punt ﬁnal.
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15 Dilluns
15

16 Dimarts
16

2Cor 6,1-10 / Sl 97
2Cor 8,1-9 / Sl 145
Mt 5,38-42 Joan Francesc de Regis
Mt 5,43-48
M. Micaela, Vito
1932: Comença la guerra del Chaco entre Bolívia i el 1976: Matança de Soweto, Sud-àfrica: 700 nens assassinats
per negar-se a aprendre «afrikaans», la llengua de
Paraguai.
l’opressor.
1952: Víctor Sanabria, arquebisbe de San José de Costa
Rica, fundador de l’Acció Catòlica i defensor de la 1976: Aurora Vivar Vásquez, militant, sindicalista, màrtir de
les lluites obreres del Perú.
justícia social.
1987: Dotze persones són assassinades a Santiago de 1978: Se signa el Tractat Torrijos-Carter pel qual els EUA
cediran el Canal a Panamà.
Xile per serveis de seguretat del que es va anomenar
«Operació Albània» o «Matança de Corpus Christi».
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdot, Perú.
2005: La Suprema Cort de Mèxic declara no prescrit el
delicte de l’expresident Echeverría per genocidi, per
la matança d’estudiants de 1971.

juny

Minvant: 22h14m a Peixos
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17
17

Dimecres

2Cor 9,6-11 / Sl 111
Mt 6,1-6.16-18
Ismael i Samuel
1703: Neix John Wesley a Anglaterra.
1983: Felipa Pucha i Pedro Cuji, camperols indígenes, màrtirs
del dret a la terra a Culluctuz, Equador.
1991: S’acaba l’apartheid a Sud-àfrica.
Dia internacional contra la desertiﬁcació

18
18

Dijous

19
19

Divendres

2Cor 11,1-11 / Sl 110
Cor de Jesús
Mt 6,7-15
Os 11,1b.3-4.8c-9 / Int. Is 12,2-6
Germà
Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz renuncia Romuald
davant d’una invasió fomentada per la CIA.
1764: Neix José Artigas, alliberador de l’Uruguai i “pare” de
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar les
la Reforma Agrària.
comunicacions.
1867: Maximilià, emperador imposat als mexicans, és
afusellat.
1986: Matança a les presons de Lima, Perú.

20 Dissabte
20

Cor de Maria
Is 61,9-11 / Int. 1Sm 2,1.4-8
Silveri
Lc 2,41-51
Dia del refugiat africà.
1820: Mor Manuel Belgrano, prohom argentí.
1923: Mor assassinat Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionari mexicà.
1979: Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les comunitats
de base salvadorenques.
1995: Greenpeace, amb el suport de l’opinió pública,
aconsegueix que Shell i Esso renunciïn a enfonsar a
l’oceà la plataforma petrolera Brent Spar, evitant que
se n’enfonsin 200 més.
Dia mundial (de l’ONU) dels refugiats

juny

21
21

12è Diumenge ordinari
Jb 38,1.8-11 / Sl 106
2Cor 5,14-17 / Mc 4,35-40

Lluís Gonçaga
Onèsim Nesib
1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la persecució contra
l’Església a Guatemala. 25 anys.
2005: La Comissió Balenera Internacional rebutja la
proposta del Japó de ﬁnalitzar la moratòria de la
cacera de balenes.
Any nou aimarà
Solstici d’hivern al Sud i d’estiu al Nord,
a les 7h45m
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22 Dilluns
22

Gn 12,1-9 / Sl 32
Joan Fisher, Tomàs Moro
Mt 7,1-5
1534: Benalcázar entra a Quito i la saqueja.
1965: Arturo Mackinnon, d’origen canadenc i Missioner
de Scarboro, assassinat als 33 anys a Monte Plata
pels militars per defensar els pobres, màrtir a la Rep.
Dominicana.
1966: Manuel Larraín, bisbe de Talca, president del CELAM,
pastor del poble xilè.
1993: Aprovació a Nicaragua de la “Ley de Lenguas” que
cooﬁcialitza i afavoreix les llengües indígenes.

juny

Nova: 19h35m a Càncer
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23 Dimarts
23

Gn 13,2.5-18 / Sl 14
Mt 7,6.12-14
Zenó, Marcial
1524: Arriben a les costes mexicanes els «dotze apòstols
de la Nueva España», franciscans.
1936: Neix Carlos Fonseca.
1967: Matança de Sant Joan, al centre miner «Siglo XX»,
Bolívia, on hi moren miners i les seves famílies.

24 Dimecres
24

Is 49,1-6 / Sal 138
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
Naixement de Joan Baptista
Dia d’any nou andí.
1541: Rebel·lió indígena a l’oest de Mèxic (Guerra de
Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Veneçuela.
1823: Es constitueix la Federació de les Províncies Unides
de Centre Amèrica, que durarà ben poc.

25
25

Dijous

26 Divendres
26

Gn 16,1-12.15-16 / Sl 105
Gn 17,1.9-10.15-22 / Sl 127
Mt 7,21-29 Pelai
Mt 8,1-4
Guillem, Màxim
1541: Mort violenta de Pizarro.
Confessió d’Augsburg
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a
Felip Melancton
Guayaquil.
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb els
1945: Es signa la Carta de las Nacions Unides a San
«Dotze Apòstols de Mèxic».
Francisco, que començarà a existir oﬁcialment el
1975: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt, colombià,
24.10.1945.
Miguel «Casimiro», sacerdots i 7 companys camperols
1987: Es crea la Confederació dels Pobles Indígenes
hondurenys.
de Mèxic.

27 Dissabte
27

Gn 18,1-15 / Int. Lc 1
Mt 8,5-17
Ciril d’Alexandria
1552: Domingo de Santo Tomás i Tomás de San Martín,
dominics, primers bisbes de Bolívia, defensors
dels indis.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdot indígena, màrtir
de la justícia a Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de L’Haia declara els EUA
«culpables de violar el Dret Internacional per la seva
agressió contra Nicaragua».

Dia internacional de lluita contra l’ús indegut
i el comerç il·lícit de drogues.
Dia internacional de suport
a les víctimes de la tortura.

juny

28
28

13è Diumenge ordinari
Sb 1,13-15;2,23-24 / Sl 29
2Cor 8,7.9.13-15 / Mc 5,21-43

Ireneu
1890: El govern republicà, en obrir les portes del Brasil als
emigrants europeus, estableix que els africans i asiàtics
només podran entrar amb autorització del Congrés.
1918: Desembarcament de marines a Panamà.
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz és
derrocat.
2001: Wlademiro Montesinos ingresa a la presó de la base
naval d’El Callao, on ell mateix havia fet construir cel·les
especials per als líders terroristes, Perú.
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nous agents de socialització
eLs moviments socials
José Coronado Cobeñas
Minga Informativa / pasalavoz@movimientos.org
L’historiador peruà Alberto Flores Galindo, la
prematura desaparició del qual va constituir una gran
pèrdua no tan sols per al pensament socialista sinó també
per al pensament polític en general, va abordar gairebé
amb obsessió el tema de la “utopia”, com a possibilitat
de trobar les esquives respostes o potser les propostes
que puguin concretar els somnis d’un món diferent al que
ha vingut conﬁgurant el sistema dominant, i que avui
s’expressa en la globalització neoliberal excloent. Es va
referir a la crisi, però no en els termes tradicionals que
vinculen el terme a una situació de descomposició gairebé
irreversible, com el que d’alguna manera ens tracten de
vendre els darrers anys els apòstols del neoliberalisme
o els il·lusos defensors de la ﬁ de la història. Ens va
plantejar la crisi en una dimensió que a la llum dels
esdeveniments històrics de la darrera dècada, assoleix més
vigència: la crisi, deia “Tito” Flores, s’ha d’entendre com
aquelles situacions en les quals alguna cosa vella s’està
morint i alguna cosa nova no pot néixer.
També va proposar moltes més coses que avui toquen
d’alguna manera les ﬁbres sensibles d’allò que poc a poc
s’ha anat construint a moltes parts d’Amèrica Llatina,
amb menor o major intensitat, amb les seves pròpies
particularitats i també amb no pas poques diﬁcultats.
I en diversos dels seus audaços assaigs, es referia
justament als autors socials, a aquells que estan persistint
en demostrar que les rodes de la història sempre giren
endavant, que poden recular, però que al capdavall van
endavant. Donar cabuda a d’altres sectors socials i al
jovent, plantejava.
Quins són aquests nous actors socials?
En els darrers anys, molts països d’Amèrica Llatina
han estat víctimes de les reformes neoliberals del
Consens de Washington, les polítiques del qual no
només han empobrit la població sinó que han enriquit
encara més les poderoses multinacionals i han fet molt
més gran la distància que separa rics i pobres. Però
alhora, aquestes polítiques han anat covant, procreant
respostes, en principi aïllades o ignorades, però perﬁlant
una inadvertida potencialitat, que en encaminar-se
col·lectivament, sens dubte, han començat a ser els grans
responsables dels canvis que avui es viuen en aquesta
part del món.
Aquests moviments, que en principi van sorgir per
128

respondre a qüestions molt més locals o regionals, amb
plataformes d’aspiracions nacionals, ﬁns i tot amb una
clara tendència sectorial, s’han anat conﬁgurant de mica
en mica ﬁns adonar-se que molts dels seus problemes són
comuns, de la mateixa manera que les seves aspiracions.
La crisi dels actors tradicionals, sobretot dels partits
polítics que en el seu moment van alçar la bandera del
canvi i no només van plantejar reformes sinó que ﬁns i
tot reivindicaven el socialisme, ha vingut a ser d’alguna
manera un factor que ha estimulat el sorgiment d’aquests
actors socials, amb un renovat protagonisme.
L’agressió constant que es deriva de l’irracional
sistema productiu, principalment extractiu, ha covat
moviments de defensa del medi ambient i dels recursos
naturals, que constaten que en realitat, allò que està en
joc no és només la seva supervivència, sinó la del mateix
planeta. L’apropiació, o més ben dit, la “privatització de
la terra i l’aigua” que vol perpetrar la política neoliberal,
ha propiciat que sorgissin amplis moviments camperols i
indígenes, que cada vegada busquen majors mecanismes
de coordinació i interacció conjunta que van més enllà
de les seves fronteres. Els renovats intents de convertir
en vulgars mercaderies serveis tan bàsics i elementals
com l’educació, també han incentivat el ressorgiment
d’un esperit no només contestatari, sinó sobretot solidari
i conscient de milions de joves disposats a defensar la
gratuïtat de l’ensenyament.
Se’ls han continuat sumant un cada vegada més
creixent i divers moviment de dones camperoles,
indígenes, ecologistes, feministes, que no només
reclamen i conquereixen igualtat amb els homes, sinó
que qüestionen el sistema dominant, i que ocupen cada
vegada un espai més gran en els àmbits dirigents i en
el propi aparell de poder públic. Enmig de les diﬁcultats
pròpies que suposa la unitat dintre de la diversitat,
s’han anat incorporant també sectors tradicionalment
exclosos, com els moviments de diversitat sexual, aquells
que lluiten per desterrar la ignomínia del racisme, o per
recuperar el sentit autèntic de democràcia participativa
i real, l’exercici vital de la ciutadania, o els que lluiten
per evitar que Amèrica Llatina es converteixi en terra
d’impunitat i regne de la corrupció, i per descomptat,
molts més que postulen, més enllà de matisos propis,
una cosa que una consigna ha aconseguit sintetitzar o

conjugar com a justa i legítima aspiració: “Un altre món
és possible”.
Tota aquesta torrentada ha aconseguit construir
també els espais de trobada que els han permès
reconèixer-se, compartir somnis i esperances,
construir col·lectivament, marxar, debatre i reﬂexionar
fructíferament i multitudinària, i també, per què no,
debatre i discrepar civilitzadament, perquè d’això també
s’alimenta l’anhelada unitat dels pobles. I si en principi,
un d’aquests espais fonamentals per unir totes aquestes
veus van ser els Fòrums Socials Mundials, també s’han
anat creant altres espais, altres formes de trobada, que es
recreen i s’enriqueixen.
Les cimeres socials, que han constituït formidables
respostes a aquelles cites oﬁcials en les quals la gran
majoria dels mandataris es reunien per signar buits,
trivials i grandiloqüents documents que no servien per
a res als pobles, s’han anat legitimant cada vegada més
i constituint-se en espais gairebé obligats per no dir
imprescindibles per escoltar la veu dels exclosos. Les
trobades de divers contingut sectorial o temàtic, i ﬁns
i tot els mateixos actes de les coordinadores socials o
camperoles, han contribuït a enriquir aquest procés de
trobada d’aquests nous actors socials que cada vegada són
més protagonistes.
Seria injust no reconèixer no obstant això, que a
aquesta presència del moviment social que es fa cada
vegada més creixent i l’acció de la qual traspassa les
fronteres d’Amèrica Llatina, hi ha contribuït en els darrers
anys el sorgiment de governs que no es sotmeten als
designis del neoliberalisme i del capitalisme transnacional.
I tot això és producte d’una dinàmica dialèctica que es
retroalimenta i interactua. Alguns d’aquests governs han
estat fruit precisament d’una presència activa i combativa
d’aquests moviments socials, que han aconseguit frenar
o fer caure les expressions polítiques de les oligarquies,
i que implementen governs que fan camí, enmig de no
pas poques diﬁcultats, com ara lluitar contra la pobresa
i donar beneﬁcis justament a aquests sectors socials que
van fer possible aquesta mena de governs nous. I aquests
dirigents busquen la manera de demostrar que hi ha una
nova forma de governar que escolta la veu d’aquests
moviments, participant també d’aquests espais socials i
populars.
La comunicació, arma vital del moviment social
Els moviments socials no marxen ni avancen sols.
De la mateixa manera que es doten d’instruments
organitzatius que els permeten continuar actuant més
enllà dels seus espais físics de trobada, també han sabut
construir les seves pròpies xarxes que els possibiliten

estar cada vegada més intercomunicats, no només els
mitjans alternatius que des de ja fa un bon temps van
donar veu i espai a aquests actors socials, i són sens
dubte una gran aportació. Ara, han avançat a construir
també des d’ells mateixos, els seus propis mitjans
que diuen i difonen la seva pròpia veu, el seu propi
pensament, les seves propostes, que no són sinó els seus
anhels i esperances.
Teixeixen les seves pròpies xarxes i s’apropien cada
vegada més de tots els mitjans possibles que multipliquen
l’eco de les seves accions, trobades, mobilitzacions,
protestes i propostes. Utilitzen les seves emissores
de ràdio i televisió comunitàries, miren de mantenir i
incrementar els seus butlletins, revistes i diaris; han fet
d’Internet un camp en el qual també es debaten les seves
propostes polítiques, es fonamenten i es crea consciència
de les seves demandes sectorials i de les seves propostes
globals per enfrontar el poder dels grans monopolis de
desinformació que, ﬁns fa poc temps, van pretendre ser
l’única i exclusiva caixa de ressonància de la ideologia
neoliberal.
Són diverses les experiències de la nova comunicació
que cada vegada més van de la mà amb els seus propis
moviments, recollint i compartint aquestes múltiples i
variades veus incansables que pregonen que Un Altre
Món és Possible; però que no tan sols ho pregonen sinó
que donen més mostres palpables del que han avançat
i assolit, que han frenat i derrotat les expressions
neoliberals que pretenien continuar desnacionalitzant
els països i lliurar les seves riqueses a la voracitat de les
multinacionals.
Aquestes experiències són les que vénen demostrant
que la comunicació no és pas només un instrument
per difondre fets, sinó per construir pensaments nous
i propostes, que la comunicació és una estratègia que
ha d’anar de la mà i ser part d’aquest moviment social,
d’aquests nous actors; que, en qualsevol cas, “una altra
comunicació és possible”, perquè també és en aquest
camp on es juga una de les batalles transcendentals
perquè un altre món sigui possible. Al cap i a la ﬁ, i
tornat a Tito Flores, crec que és això el que ens permetrà
“discutir el poder, no només la producció i els mercats,
sinó també on és el poder, quines persones el tenen i com
arribar-hi. Qüestionar el discurs liberal. El jovent ho pot
fer”.
Només hi afegiria: el jovent, com a protagonista
fonamental dels moviments socials. Això és part de la
Utopia, i també de la crisi, i per tant, ells poden fer que
❑
ﬁnalment allò nou pugui néixer.
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29 Dilluns
29

30 Dimarts
30

juny

Hch 12,1-11 / Sl 33
Gn 19,15-29 / Sl 25
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19 Protomàrtirs de Roma
Mt 8,23-27
Joan Olof Wallin
Pere i Pau
1995: Conﬂicte de terres a São Félix do Xingú, Brasil. Moren Dia dels màrtirs de Guatemala (abans, de l’exèrcit)
1520: La «noche triste», derrota dels conqueridors a
6 camperols i un policia.
Mèxic.
1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien ordenat
1975: Dionisio Frías, camperol, màrtir de les lluites per la
l’assassinat de Josimo Tavares (Brasil, 1986).
terra a la Rep. Dominicana.
Creixent: 11h28m a Lliura
1978: Hermógenes López, rector, fundador de l’Acció Catòlica Rural, màrtir dels camperols guatemalencs.

132

11

Dimecres

Gn 21,5.8-20 / Sl 33
Cast, Secundí, Aaron
Mt 8,28-34
Caterina Winkworth, John Mason Neale
Festa nacional del Canadà.
1974: Mor Juan Domingo Perón, tres vegades president
de l’Argentina.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luis Navarrete,
catequista, màrtirs a Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de l’educació
alliberadora a Haití.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, malgrat
l’oposició dels EUA.

22

Dijous

33

Divendres

Gn 22,1-19 / Sl 114
Ef 2,19-22 / Sl 116
Mt 9,1-8 Tomàs apòstol
Jn 20,24-29
Vidal, Marcial
1951: S’aprova al Brasil la llei Alfonso Arinos, que condemna
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
com a contravenció penal la discriminació de raça,
1823: Conclou la guerra de independència de Bahia, Brasil,
color i religió.
amb la conquesta de Salvador.
1978: Pablo Marcano García i Nydia Cuevas assalten el
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
Consolat de Xile a San Juan, per denunciar l’absurditat
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa la seva
de celebrar la independència del país (EUA) que la
primera Conferència legal després de 30 anys.
nega a Puerto Rico.
1987: Tomás Zavaleta, franciscà salvadorenc, màrtir de la
solidaritat, a Nicaragua.

4 Dissabte
4

Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134
Isabel de Portugal
Mt 9,14-17
1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdot diocesà espanyol,
detingut i desaparegut sota el règim de Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador
Barbeito i José Barletti, màrtirs de la justícia,
Argentina.

juliol

55

14è Diumenge ordinari
Ez 2,2-5 / Sl 122
2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6

Antoni Ma Zaccaria
1573: Execució del cacic Tamanaco, Veneçuela.
1811: Independència de Veneçuela. Festa nacional.
1920: Bolívia ordena donar terra als «naturals».
1981: Emeterio Toj, camperol indígena, segrestat a
Guatemala.
1999: Alliberament de Dita Indah Saries, feminista i sindicalista
indonèsia.
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6
6

Dilluns

Gn 28,10-22a / Sl 90
Maria Goretti
Mt 9,18-26
1415: Mor John Huss, a la República Txeca.
1943: Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de les
religioses «Cruzadas de la Iglesia» i, a Oruro
(Bolívia), del primer sindicat obrer femení d’A.L, mor
a Buenos Aires.
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la
democràcia del poble xilè.

77 Dimarts

Eclipsi penombral de Lluna, visible a Austràlia,
l’Oceà Pacíﬁc i Amèrica.

juliol

Plena: 09h21m a Capricorni
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8 Dimecres
8

Gn 32,22-32 / Sl 16
Gn 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sl 32
Mt 9,32-38 Eugeni, Adrià, Priscil·la
Mt 10,1-7
Fermí
1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les Lligues 1538: Mort violenta d’Almagro.
Agràries, mort per la tortura, Paraguai.
1991: Martín Ayala, màrtir de la solidaritat dels marginats
1991: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a
del seu poble salvadorenc.
Citlaltepetl, Mèxic.
2005: Un triple atemptat suïcida causa 56 morts al metro
de Londres.

9
9

Dijous

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104
Mt 10,7-15
Roser de Chiquinquirá
1816: En el Congrés de Tucumán, Argentina, les Províncies
Unides del Riu de la Plata declaren la seva independència d’Espanya. Festa nacional.
1821: San Martín proclama la independència del Perú.
1880: Joaquín Nabuco funda la Societat Brasilera contra
l’esclavitud, que va tenir una gran actuació a places
públiques i clubs.
1920: Pedro Lersa, estibador a Recife, lluitador pels drets
dels treballadors, engarjolat i mort a la presó.

10
10

Divendres

11
11

Dissabte

Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104
Mt 10,16-23 Benet
Mt 10,24-33
Cristòfol
1968: Fundació del Moviment Indígena dels EUA (American
1509: Naixement de Calví, a França.
Indian Movement).
1973: Independència de les Bahames. Festa nacional.
1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, màrtir al 1977: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás, màrtir
de la justícia a l’Argentina.
servei del poble indígena quitxé, Guatemala, cosit a
trets al seu despatx parroquial.
Dia mundial de la població
1988: Joseph Lafontant, advocat, màrtir de la defensa dels
Drets Humans a Haití.
1993: Mor Rafael Maroto Pérez, lluitador incansable per la
justícia i la llibertat a Xile, sacerdot.
2002: Es descobreix al Txad un crani de 7 milions d’anys,
de l’homínid conegut més antic.

juliol

12
12

15è Diumenge ordinari
Am 7,12-15 / Sl 84
Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13

Joan Gualbert
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colòmbia.
1917: Vaga general i insurrecció a São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants dels
tuguris a Colòmbia.
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13
13

Dilluns

Ex 1,8-14.22 / Sl 123
Enric
Mt 10,34-11.1
1900: Neix Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús
dels Andes, carmelita descalça xilena.
1982: Fernando Hoyos, jesuïta, educador entre els camperols
i Chepito, de 15 anys, escolà, morts per l’exèrcit,
Guatemala
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 anys, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada i assassinada per
militars, símbol de la lluita del Poble d’Hondures contra
la impunitat militar.

14 Dimarts
14

15
15

Dimecres

Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102
Ex 2,1-15a / Sl 68
Francesc Solano
Mt 11.20-24 Bonaventura
Mt 11,25-27
Camil de Lelis
Vladimir
1616: Francisco Solano, missioner franciscà, apòstol dels 1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del poble
indis al Perú.
uruguaià, torturat.
1630: Hernandarias publica al Paraguai les primeres 1976: Rodolfo Lunkenbein, missioner i Lorenzo Simão, cacic
ordenances en defensa dels indis.
bororo, màrtirs del poble indígena al Brasil.
1969: Esclata la «guerra del futbol» entre El Salvador i Hon- 1981: Misael Ramírez, camperol, animador de comunitats,
dures, causada per l’expulsió de colons salvadorencs
màrtir de la justícia, Colòmbia.
de territori hondureny. 40 anys.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diòcesi
d’El Quitxé, assassinat per les forces de seguretat
de l’Estat, Guatemala.
Dia internacional de l’ONU de la Família

juliol

Minvant: 09h53m a Àries
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16
16

Dijous

17
17

Divendres

18 Dissabte
18

Ex 11,10-12,14 / Sl 115
Ex 3,13-20 / Sl 104
Ex 12,37-42 / Sl 135
Mt 11, 1, 28-30 Aleix
Mt 12,14-21
Mt 12,1-8 Arnulf, Frederic
Carme
1750: José Gumilla, missioner defensor dels indis, conreador Bartolomé de las Casas
1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
de les llengües indígenes, Veneçuela.
1566: Bartolomé de Las Casas, 82 anys, primer sacerdot 1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville, sacerdots,
1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo André,
segrestats i morts, màrtirs de la justícia a La Rioja,
ordenat al Continent, profeta llatinoamericà, defensor
São Paulo, Brasil.
Argentina.
de la Causa dels indis i dels negres.
1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma, Argentina.
1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel general
Luis García Meza.

juliol

19
19

16è Diumenge ordinari
Jr 23,1-6 / Sl 22
Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34

Justa i Ruﬁna, Arseni
1824: Itúrbide, emperador de Mèxic, és afusellat.
1936: Els obrers armats de Barcelona i altres poblacions
aturen l’alçament militar contra la República. Comencen
3 anys de Guerra Civil.
1979: Triomfa la Revolució Sandinista.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.
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20
20

Dilluns

juliol

Ex 14,5-18 / Int. Ex 15,1-6
Elías Mt 12,38-42
Elies
1500: Reial Cèdula que ordena alliberar tots els indis
venuts com a esclaus a la Península, i tornar-los a
les Índies.
1810: Independència de Colòmbia. Festa nacional.
1923: Doroteo Arango, «Pancho Villa», general revolucionari
mexicà, mor assassinat.
1969: L’ésser humà, en la persona del comandant Neil
Amstrong de l’Apol.lo XI, trepitja la Lluna per primer
cop.
1981: Matança de Coyá, Guatemala: tres-cents morts,
dones, ancians i nens.
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21 Dimarts
21

22 Dimecres
22

Ex 14,21-15,1 / Int. Ex 15,8-17
Cant 3,1-4 / Sl 62
Mt 12,46-50 Maria Magdalena
Jn 20,1-11
Llorenç de Brindis
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluitador a 1980: Jorge Óscar Adur, sacerdot assumpcionista, exprefavor dels camperols pobres, assassinat a Brasiléia
sident de JEC; Raúl Rodríguez i Carlos Di Pietro,
(AC), Brasil.
seminaristes, desapareguts, Argentina.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
Eclipsi total de Sol, visible a Àsia i a l’oceà Pacíﬁc.
1987: Alejandro Labaca, vicari d’Aguaricó, i Inés Arango,
missonera, a la selva equatoriana.
Nova: 02h34m a Càncer

23
23

Dijous

24
24

Divendres

Ex 20,1-17 / Sl 18
Ex 19,1-2.9-11.16-20b / Int.Dn 3,52-56
Mt 13,18-23
Mt 13,10-17 Cristina
Brígida
1978: Mario Mujía Córdoba, “Guigui”, obrer, mestre, agent de 1783: Neix Simón Bolívar a Caracas.
pastoral, màrtir de la causa obrera a Guatemala.
1985: Ezequiel Ramim, missioner combonià, màrtir de la
1980: Mor en combat la infermera i alfabetitzadora nicaraTerra, defensor dels «posseiros» a Cacoal, Rondônia,
güenca Juana Cruz.
Brasil. Assassinat.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, màrtir de la fe i de la
solidaritat amb el seu poble salvadorenc.
1987: Màrtirs camperols de Jean-Rabel, a Haití.
1993: 8 nens del carrer, assassinats per un esquadró de la
mort, mentre dormien, a la plaça de l’església de la
Candelària de Río de Janeiro.

25
25

Dissabte

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2
2Cor 4,7-15 / Sal 66 / Mt 20,20-28
Santiago
1524: Es funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
1567: Fundació de «Santiago de León de Caracas».
1898: Els EUA envaeixen Puerto Rico.
1901: Els EUA imposen a Cuba l’esmena Platt (la base de
Guantánamo).
1952: Puerto Rico: «Estat Lliure Associat dels EUA».
1976: Wenceslao Pedernera, camperol dirigent pastoral,
màrtir a la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví i Arnaldo Darío Rosado,
assassinats per la policia, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, i els seus 13
companys, màrtirs a El Salvador.
1981: Angel Martínez Rodrigo i Raúl José Léger, catequistes
missioners laics, Guatemala.
1983: Luis Calderón i Luis Solarte, militants, màrtirs de la lluita
dels “destechados” de Popayán, Colòmbia.

juliol

26
26

17è Diumenge ordinari
2Re 4,42-44 / Sl 144
Ef 4,1-6 / Jn 6,1-15

Joaquim i Anna
1503: El cacic Quibian (Panamà), destrueix la ciutat de Santa
María, fundada per Colom.
1927: Primer bombardeig aeri de la història del Continent,
a càrrec dels EUA, contra Ocotal, Nicaragua, on unes
hores abans s’hi havia instal·lat Sandino.
1953: Assalt contra la caserna Moncada a Cuba.
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27
27

Dilluns

28 Dimarts
28

29 Dimecres
29

Ex 32,15-24.30-34 / Sl 105
Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sl 102
Mt 13,31-35 Innocenci
Mt 13,36-43 Marta
Celestí
1909: Setmana Tràgica a Barcelona, reivindicacions obreres Johan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, George Frederic Maria, Marta i Llàtzer de Betània, Olaf
Handel
fortament reprimides.
1821: Independència del Perú. Festa nacional.
1991: Eliseo Castellano, sacerdot, Puerto Rico.
1980: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal,
Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, nord-americà, assassinat,
després de 13 anys de servei sacerdotal compromès a
favor dels pobres a Santiago de Atitlán, Guatemala.

juliol

Creixent: 22h00m a Escorpí
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1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jn 11,19-27

30 Dijous
30

31
31

Divendres

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
Sl 80 / Mt 13,54-58
Pere Crisòleg
Mt 13,47-53 Ignasi de Loyola
1502: Colom arriba a Hondures.
1566: Mor a Madrid Bartolomé de Las Casas.
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi 1970: Guerrillers tupamaros segresten el cònsol del Brasil
de la independència de Mèxic.
a Montevideo.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la Segona 1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a São
Església Baptista de Cuba, compromès en la lluita
Paulo.
revolucionària, és cosit a trets al carrer per la policia
de Batista.

11

Dissabte

Lv 25,1-8-17 / Sl 66
Mt 14,1-12
Alfons Ma de Ligorio
1920: Gandhi comença la seva campanya de desobediència
civil a l’ Índia.
1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, militant cristiana, màrtir
a la revolució nicaragüenca.
1979: Matança de Chota, Perú. 30 anys.

agost

22

18è Diumenge ordinari
Ex 16,2-4.12-15 / Sl 77
Ef 4,17.20-24 / Jn 6,24-35

Eusebi Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels malalts
i els presos, lluitador per la justícia, desaparegut a
Guatemala.

141

LA NOVEtAt DEL SOCIALISMe Nou
François Houtart
Bèlgica - Amèrica Llatina
El concepte de “socialisme nou” implica, com
a punt de partida, la necessitat de deslegitimar el
capitalisme i de canviar la lògica de l’organització
econòmica, social, política i cultural del món; i en
segon lloc,es necessiten trobar noves orientacions
sobre la base dels assoliments, errors i greus defectes
del socialisme realitzat anteriorment.
1. Deslegitimar el capitalisme
Estem assistint a un procés inèdit en la història de
destrucció del medi ambient i de desigualtat humana.
El clima està en perill. Els gasos d’efecte hivernacle,
especialment el CO2 (diòxid de carboni) creixen a
l’atmosfera, conseqüència de l’activitat industrial, del
transport de l’hiperconsum. La Terra s’està escalfant:
0,7 graus centígrads durant el segle XX, i podria ser
que d’1 a 4 durant el XXI. La biodiversistat s’està
destruint a gran velocitat. En els pròxims 40 anys,
si no es prenen les mesures oportunes, entre el 20
i el 40% de les espècies vivents, vegetals i animals
podrien desaparèixer. El problema de l’aigua ja és
seriós a diversos indrets del món, i el model de
creixement la contamina greument en el subsòl. Els
efectes econòmics i socials de l’escalfament de la
Terra comencen a adquirir proporcions inquietants.
D’altra banda, les desigualtats socials continuen
creixent. Mai s’ha produït tanta riquesa al món, i mai
hi ha hagut un nombre tan elevat de pobres. Més
de 800 milions de persones viuen sota la línia de la
pobresa (2 dòlars al dia). A l’Amèrica Llatina, el seu
nombre ha augmentat en 10 milions entre el 1990 i
el 2000.
Aquesta situació és el resultat de la lògica del
capitalisme, amb efectes accelerats durant el període
neoliberal. L’augment dels gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera, i de la temperatura de la Terra, registren
un ritme molt més alt a partir dels anys 70, quan
va començar l’orientació neoliberal de l’economia
mundial, que va implicar un major ús de recursos
naturals, sobretot en el camp de l’energia.
El creixement econòmic espectacular del període
va ser absorbit pel 20% de la població mundial, que
usa el 84% de tots els recursos; mentre que el 20%
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inferior comparteix tan sols l’1,4% de la riquesa
mundial. Aquest 20% forma part de la “multitud
inútil” per al capital, perquè no produeix valor afegit,
ni té poder de compra. En realitat, en la lògica del
capitalisme, tot ha de contribuir a l’acumulació de
capital, i per això tot s’ha de convertir en mercaderia,
l’única font de guany. D’aquí l’afany per privatitzarho tot, inclosos els béns essencials de la vida, com
l’aigua, la salut o l’educació.
Davant d’aquesta situació, totalment irracional des
del punt de la vida de la Humanitat, podem concloure
que mai a la història hem conegut un sistema més
ineﬁcaç. Aquesta és la base de deslegitimació
del capitalisme: no correspon a les exigències de
l’economia, ni tampoc a una ètica de la vida. El
capitalisme produeix mort.
2. Construir un socialisme
El socialisme “nou” a vegades és anomenat el
“socialisme del segle XXI”. No pot ser nou en el sentit
de no contradir la lògica del capitalisme... Es tracta
necessàriament d’una lògica postcapitalista. Per
això, ha de quedar molt clar que els compromisos de
l’anomenada “tercera via” o de la socialdemocràcia,
no corresponen pas a la noció de “socialisme nou”.
Representen un esforç per humanitzar el sistema,
però no pas per canviar-lo en profunditat. Les
conseqüències que té el capitalisme no permeten
acceptar una política econòmica tan destructiva.
Encara que cal un període de transició, s’han
de prendre mesures immediates, perquè la gent no
pateix o mor de gana demà, sinó avui. Però aquestes
mesures s’han d’inscriure en la perspectiva general
de la construcció del postcapitalisme, i no ser només
iniciatives d’adaptació.
Així doncs, el “socialisme” nou consisteix a
construir una veritable alternativa al capitalisme,
aﬁrmant que els recursos de la Terra, que ens
pertanyen a tots, s’han de protegir, i que la solidaritat
entre els éssers humans ha de prevaler sobre
l’individualisme. Si diem socialisme “nou”, signiﬁca
que reconeixem tant els èxits com els errors i ﬁns i
tot els crims del socialisme del passat, i que volem

aproﬁtar el pensament i les experiències socialistes
per donar un pas endavant.
3. Els quatre eixos fonamentals del socialisme nou
Les metes del socialisme nou, o la seva “utopia”,
en el sentit positiu de la paraula, es poden expressar
en quatre grans eixos.
El primer és l’ús renovable dels recursos
naturals. Això signiﬁca una ﬁlosoﬁa de les relacions
entre els éssers humans i la natura completament
diferent de la que va orientar el capitalisme. Hem de
passar del concepte d’”explotació” al de “simbiosi”.
La lògica capitalista es va recolzar en la idea
d’un progrés lineal possibilitat mercès a una font
il·limitada de matèries primeres per satisfer les
necessitats humanes. D’altra banda, els processos de
producció i de distribució no tenien en compte els
danys ecològics, considerant que queien fora dels
càlculs del mercat. El resultat ha estat el que avui
sabem.
Contràriament, el respecte a la natura signiﬁca
el reconeixement que els éssers humans en formem
part, i que el concepte tradicional de la “Pachamama”
correspon a una exigència de saviesa molt més adient
per a la situació del món contemporani. És per això
que el caràcter de “renovable” s’ha de respectar
estrictament, en el sentit més ampli, des de l’ús dels
recursos ﬁns a la realització de l’equilibri ecològic i
climàtic. L’ús dels recursos no renovables s’haurà de
controlar col·lectivament en funció d’una racionalitat
adient.
Certament, el socialisme del segle passat també
va provocar catàstrofes naturals enormes, i és també
per això que hem de parlar d’un socialisme “nou”, que
pren distàncies davant d’una modernitat deﬁnida com
un projecte antropocèntric sense límits.
El segon consisteix a privilegiar el valor d’ús
sobre el valor de canvi, és a dir, les necessitats
humanes per sobre dels guanys. El capitalisme
valora de manera gairebé exclusiva el valor de canvi,
perquè només es pot produir un guany –que és la
base de l’acumulació del capital- quan un bé o un
servei es transforma en mercaderia. El capital està
considerat com l’actor clau del creixement. Donar el
predomini del valor d’ús té conseqüències pràctiques
considerables, tant sobre la producció com sobre
la distribució dels béns i serveis. Produirem béns
més duradors. S’usarà menys el transport. Així

consumirem menys recursos naturals, i la producció
de gasos d’efecte hivernacle serà menor. Això també
signiﬁcarà un control col·lectiu de la producció i de
la distribució, segons fórmules que no es redueixen
a l’estatització. Es tracta, doncs, d’una lògica
d’organització econòmica oposada al pensament
del capitalisme, i regida pel reconeixement que
l’economia és l’activitat destinada a produir les bases
de la vida física, cultural i espiritual de tots els éssers
humans de l’univers.
En aquest sentit el socialisme del passat havia
tingut èxits reals, que es podrien recordar...
El tercer eix és la democràcia generalitzada,
estesa a totes les relacions humanes. En el pla polític,
evidentment, amb una democràcia participativa
que completa una democràcia parlamentària (no
corrompuda pel capital). En el camp de l’economia,
el procés antidemocràtic de la presa de decisions en
la lògica de l’hegemonia del capital, s’ha de canviar.
La democràcia també ha d’afectar, profundament,
totes les institucions polítiques, socials, culturals,
religioses, i les relacions de gènere.
Sens dubte, el socialisme del segle passat, malgrat
la seva insistència inicial en la participació popular,
es va transformar, per diverses raons, tant internes
(burocràcia) com externes (guerres fredes o calentes),
en un sistema autoritari i de privilegis. Un socialisme
nou serà democràtic o no serà.
El quart eix és la multiculturalitat, que vol dir
donar la possibilitat a totes les cultures, -incloses
les dels pobles indígenes-, a tots els sabers, totes
les ﬁlosoﬁes, totes les religions... de participar en
aquest procés. La cultura occidental no pot seguir
essent la única valuosa i hegemònica, imposant
models de pensar i de consumir. El capitalisme ha
estat el principal mitjà de transmissió d’aquesta
superioritat. El socialisme del passat ha patit la
mateixa herència, i haurà de reorientar la seva meta
en aquest camp.
Sobre aquesta base, les estratègies de lluita es
❑
precisaran i els actors del procés es deﬁniran.
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33

Dilluns

agost

Nm 11,4b-15 / Sl 80
Lídia
Mt 14,13-21
1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu primer
viatge cap a les Índies occidentals.
1980: Matança de miners a Caracoles, Bolívia, després d’un
cop d’Estat: 500 morts.
1999: Tí Jan, sacerdot compromès amb la causa dels pobres,
assassinat a Port-au-Prince, Haití. 10 anys.
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4 Dimarts
4

55

Dimecres

Nm 12,1-13 / Sl 50
Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35
Joan Ma Vianney
Mt 14,22-36
Sl 105 / Mt 15,21-28
1849: Anita Garibaldi, heroïna brasilera lluitadora per la 1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira, Colòmbia.
llibertat a Brasil, Uruguai i Itàlia.
1976: Enrique Angelelli, bisbe de La Rioja, Argentina, profeta
i màrtir dels pobres.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdot màrtir a El Salvador,
metrallat damunt l’altar. 30 anys.
1982: És destruït per l’alcaldia de Salvador, el «terreiro»
Casa Blanca, el primer de Brasil.

6
6

Dijous

77

Divendres

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
Dt 4,32-40 / Sl 76
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9 Sixte i Gaietà
Mt 16,24-28
Transﬁguració
1819: Amb la victòria de Boyacá, Bolívar obre el camí per
1325: Es funda Tenochtitlán (Mèxic DF).
l’alliberament de Nueva Granada.
1538: Fundació de Santa Fe de Bogotà.
1985: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de la
1524: Batalla de Junín.
fe i la solidaritat a El Salvador.
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional.
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Hiroshima.
120.000 morts.
1961: Conferència de Punta del Este: es funda l’«Aliança
pel Progrés».
1962: Independència de Jamaica. Festa nacional.
1978: Mor Pau VI.
1987: Els 5 presidents de C.A. ﬁrmen el tractat Esquipulas II.
2000: Detenen a Itàlia el major argentí Jorge Olivera per
ordre de captura internacional, en relació amb la
desaparició d’una jove francesa durant la dictadura
militar argentina.
1932-2007: Naixement i mort de Lluís Maria Xirinacs.
Eclipsi penombral de Lluna, visible a la
península Ibèrica (màxim a les 13h39m).

8 Dissabte
8

Dt 6,4-13 / Sl 17
Domènec de Guzmán
Mt 17,14-20
1873: Neix Emiliano Zapata, el dirigent camperol de la
Revolució Mexicana, que va posar deﬁnitivament la
reforma agrària en el programa de les lluites socials
llatinoamericanes.
1997: Vaga general a l’Argentina, amb el 90% d’adhesió.
2000: La Cort Suprema de Xile retira la immunitat parlamentària a l’expresident i dictador, Pinochet.

Plena: 00h55m a Aquari

agost

9
9

19è Diumenge ordinari
1Re 19,4-8 / Sl 33
Ef 4,30-5,2 / Jn 6,41-51

Fabi, Romà
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Nagasaki.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, franciscans,
missioners al Perú.
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conﬂicte amb
els treballadors sense terra a la Hisenda Santa Elena,
la Policia Militar mata 10 treballadors i arresta 192
persones, amb crueltat.
2000: Mor Orlando Orio, exdesaparegut, testimoni, profeta de
la vida, ﬁgura de referència de l’Església compromesa
de l’Argentina.
Dia de l’ONU de les poblacions indígenes
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10 Dilluns
10

11
11

Dimarts

agost

Dt 31,1-8 / Int. Dt 32,3-12
Dt 10,12-22 / Sl 147
Mt 18,1-5.10.12-14
Mt 17,22-27
Llorenç
Clara d’Asís
1809: Primer crit de independència a l’Amèrica Llatina
1992: Comença la marxa de 3000 sense terra a Rio Grande
continental, el de l’Equador. Festa nacional.
do Sul, Brasil.
1974: Tito de Alencar, dominic, torturat ﬁns al suïcidi,
1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a les
Brasil.
ﬁnances de tot el món.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del moviment comunal,
segrestat i desaparegut, Perú.
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12 Dimecres
12

Dt 34,1-12 / Sl 65
Julián Mt 18,15-20
Julià
1546: Mor Francisco de Vitòria a Salamanca.
1976: 17 bisbes, 36 sacerdots, religioses i laics llatinoamericans són detinguts per la policia en una reunió religiosa
a Riobamba, Equador.
1983: Margarita Maria Alves, presidenta del Sindicat rural
d’Alagoa Gande, Brasil, màrtir de la terra.
Dia internacional de l’ONU de la joventut

13
13

Dijous

Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A
Mt 18,21-19,1
Policarp, Hipòlit
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de 80 dies
de setge, cau Mèxic-Tenochtitlán, Cuauhtémoc és fet
presoner i moren uns 240.000 guerrers.
1961: Es construeix el mur de Berlín.
Minvant: 18h55m a Taure

14
14

Divendres

Jos 24,1-13 / Sl 135
Mt 19,3-12
Maximilià Kolbe
1816: Mor a presó Francisco de Miranda, prohom veneçolà,
precursor de la independència.
1983: Mor Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”,
escriptor, ﬁlòsof, militant cristià.
1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament
d’Ayacucho, Perú. 25 anys.
1985: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament
d’Ayacucho, Perú.

15
15

Dissabte

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sal 44
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56
Assumpció
1914: Inauguració del Canal de Panamà.
1980: José Francisco dos Santos, president del Sindicat
dels Treballadors Rurals a Corrientes (PB), Brasil,
mor assassinat.
1984: Luis Rosales, líder sindical, i companys, màrtirs de
la lluita per la justícia entre els obrers bananers de
Costa Rica.
1989. María Rumalda Camey, catequista i representant
del GAM al departament d’Escuintla, Guatemala,
capturada il·legalment i desapareguda davant del seu
espòs i ﬁlls. 20 anys.

agost

16
16

20è Diumenge ordinari
Pro 9,1-6 / Sl 33
Ef 5,15-20 / Jn 6,51-58

Roc, Esteve d’Hongria
1976: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de les
lluites del poble argentí.
1993: Màrtirs indígenes yanomamis, de Roraima, Brasil.
2005: Assassinat de Roger Schutz, fundador del moviment
ecumènic de Taizé, França.
2006: † Alfredo Stroesner, dictador paraguaià, acusat de
crims contra la Humanitat, exiliat al Brasil.
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17
17

Dilluns

18 Dimarts
18

19 Dimecres
19

agost

Jue 2,11-19 / Sl 105
Jue 6,11-24a / Sl 84
Jue 9,6-15 / Sl 20
Mt 19,16-22 Helena
Mt 19,23-30 Joan Eudes
Mt 20,1-16
Jacint
1527: El cacic Lempira és assassinat durant una conferència 1991: Intent de cop d’Estat a la Unió Soviètica.
1850: San Martín mor a França.
de pau (Hondures).
1997: El Moviment dels Sense Terra ocupa dues hisendes
1952: Alberto Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels pobres,
a Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.
beatiﬁcat el 1993.
1993: Màrtirs indígenes ashàninkes, Tziriari, Perú.
2000: Dos policies militars de Rondônia són considerats
culpables pel jutge de la matança de Corumbiara
contra els sense terra, Brasil.
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20 Dijous
20

21
21

Divendres

22 Dissabte
22

Rt 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
Jue 11,29-39a / Sl 39
Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sl 127
Mt 22,1-14 Pius X
Mt 22,34-40 Maria Reina
Mt 23,1-12
Bernat
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, assas- Dia mundial del folklore.
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom xilè.
sinat durant un cop d’Estat a Bolívia.
1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic, màrtir de
1998: Els EUA bombardegen Afganistan i Sudan.
la solidaritat amb El Salvador.
Nova: 10h01m a Lleó
Comença el Ramadà

agost

23
23

21è Diumenge ordinari
Jos 24,1-2a.15-17.18b / Sl 33
Ef 5,21-32 / Jn 6,60-69

Rosa de Lima
1948: Fundació del Consell Mundial d’Esglésies.
1975: A Paraguai es crea l’Institut Nacional de l’Indi.
Dia internacional de l’ONU del record del tràﬁc
d’esclaus i la seva abolició
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24 Dilluns
24

25Dimarts
25

agost

Ap 21,9b-14 / Sl 144
1Ts 2,1-8 / Sl 138
Jn 1,45-51 Josep de Calasanç
Mt 23,23-26
Bartomeu
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa canonitzada Lluís de França
1825: Independència de l’Uruguai. Festa nacional.
d’Amèrica.
1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe
1882: Mor l’abolicionista Luiz Gama.
i la promoció humana, Perú.
1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les
Amèriques.
1980. 17 dirigents sindicals reunits a la ﬁnca del bisbat
d’Escuintla, Guatemala, desapareguts.
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26 Dimecres
26

1Ts 2,9-13 / Sl 138
Mt 23,27-32
Teresa Jornet
1968: Inauguració de la Conferència de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista,
assassinat pels militars, El Salvador.
2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’exdictador
Pinochet.

27
27

Dijous

28 Divendres
28

1Ts 3,7-13 / Sl 89
1Ts 4,1-8 / Sl 96
Mt 24,42-51 Agustí
Mt 25,1-13
Mònica
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran Bretanya, 1994: Jean-Marie Vincent és assassinat a Port-au-Prince,
religiós montfortià, compromès amb els Drets Humans.
assegura la independència de l’Uruguai.
Durant els 3 anys del govern colpista de Raoul Cédras,
1847: El superintendent anglès i el rei mískito anuncien
més de 100 sacerdots, religiosos i religioses van
l’abolició de l’esclavitud, a la Costa Atlàntica de
ser empresonats o obligats a abandonar les seves
Nicaragua.
parròquies. 15 anys.
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa dels
DDHH a Medellín, Colòmbia.
1993: La llei 70/93 reconeix els drets territorials, ètnics,
econòmics i socials de les comunitats negres de
Colòmbia.
1999: Mor Mons. Hélder Câmara, germà dels pobres, profeta
de la pau i l’esperança, Brasil. 10 anys.
Creixent: 11h42m a Sagitari

29 Dissabte
29

Jr 1,17-19 / Sl 70
Mc 6,17-29
Martiri de Joan Baptista
1533: «Bateig i execució» d’Atahualpa.
1563: Es crea la Reial Audiència de Quito.
1986: Malgrat la prohibició del cardenal de Rio de Janeiro, es
desenvolupa la III Trobada de Religiosos, Seminaristes
i Sacerdots negres de Rio de Janeiro.

agost

30
30

22è Diumenge ordinari
Dt 4,1-2.6-8 / Sl 14 / St 1,17-18.21b-22.27
Mc 7,1-8.14-15.21-23
Fèlix, Esteve Zudaire
1985: 300 agents de l’ FBI envaeixen Puerto Rico i
arresten a més d’una dotzena de lluitadors per la
independència.
1993: Policies i un esquadró de la mort executen 21 persones
a la favela «do Vigário Geral», a Rio de Janeiro.
Dia internacional dels desapareguts
(Amnistia Internacional i FEDEFAM)
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El decreixement sostenible
Joan Surroca i Sens
Els programes polítics actuals, tant li fa que
siguin liberals o socialistes, defensen el creixement
sostenible a ﬁ de fer content a tothom, sense
adonar-se que les dues pretensions, creixement i
sostenibilitat, són antònims. El conegut informe
encarregat pel Club de Roma Els límits del creixement
(1972), tenia una idea principal: “en un planeta
limitat, no és possible créixer de manera il·limitada”.
Hem viscut els trenta-sis anys que ens separen
de l’informe sense fer massa cas de les seves
recomanacions i el resultat és que estem començant
a patir els efectes negatius anunciats. Ningú no posa
en dubte que serien necessaris quatre o cinc planetes
si tota la població mundial consumís i contaminés
al mateix ritme que ho fan els habitants dels Estats
Units. Un 80% de la població mundial viu sense
automòbil, sense nevera ni telèfon i un 94% dels
humans no ha pujat mai a un avió. Aquestes dades són
suﬁcients per reﬂexionar sobre què pot passar en el
futur si seguim els criteris del creixement sense ﬁ.
L’obsessió del creixement il·limitat està en
contradicció amb una bona harmonia entre el planeta
Terra i la vida animal i vegetal. El creixement biològic
de qualsevol ésser viu, també el dels humans, es
produeix durant un temps limitat de la seva vida i,
una vegada aconseguida la maduresa, deixa de créixer
per evitar una monstruositat. L’economia depredadora
exercida per una part del món, de manera especial
des de mitjans del segle passat, ha tingut unes
conseqüències nefastes: desigualtats escandaloses,
guerres, catàstrofes ecològiques i un preocupant
malestar social que provoca una forta desesperança.
No es troba cap sentit a la vida, i ﬁns i tot aquells que
gaudeixen de comoditats i d’abundants béns materials,
que semblava que eren la panacea, confessen que
pateixen una buidor ben amarga.
Ens hem quedat sense programes alternatius des de
l’esquerra, perquè no hi ha possibilitat d’acabar amb la
precarietat sense revisar l’opulència. Sense modiﬁcar la
carrera cap al consumisme dels que neden en l’abundor
no és possible solucionar els problemes de la pobresa
d’una part de la humanitat. Davant el panorama més
aviat tenebrós d’aquesta albada del nou segle, va
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agafant credibilitat el missatge del decreixement, un
pensament fresc que pot suposar una actualització del
socialisme tantes vegades traït. Nicholas GeorgescuRoegen (1906-1994), nascut a Romania, està
considerat el pare d’aquesta nova manera d’entendre
l’economia. Malgrat que les seves idees es coneixen
d’ençà de l’any 1966, quan es va publicar el seu
primer llibre sobre el tema, és en aquests darrers anys
quan ha arribat la teoria que la ﬁnalitat del procés
econòmic és essencialment immaterial, seguint John
Ruskin (1819-1900), el gran crític de l’industrialisme
de l’Anglaterra victoriana que va intuir prematurament:
“No hi ha altra riquesa que la vida”.
Decreixement signiﬁca una cosa ben diferent que
tornar al segle XVI i, molt menys, a la prehistòria.
Decréixer per donar signiﬁcat espiritual a la vida
humana i possibilitats reals del gaudi joiós de
l’existència. L’esperit del decreixement es pot
sintetitzar en un programa de les “R”: revaluar
(reconsiderar els nostres valors), reestructurar
(adaptar la producció als valors), redistribuir (repartir
la riquesa), reduir (disminuir l’impacte de la nostra
contaminació), reutilitzar i reciclar (per no malgastar
el nostre capital natural, no esgotar els recursos
naturals i acabar amb el canvi climàtic).
Però decréixer ha de superar els hàbits personals
i no vol dir quedar-se en una disminució del consum,
signiﬁca també un canvi de la producció. No és
una proposta d’un simple retoc de l’economia. És
un salt qualitatiu d’importància, com ho varen ser
les mutacions que la societat va viure a ﬁnals de
l’època feudal, per exemple, malgrat que els qui
aleshores vivien adaptats a les seves circumstàncies
no aconseguien entreveure que eren possible altres
maneres de viure diferents a les seves. Sense descartar
que una catàstrofe planetària pot obligar a aplicar amb
urgència els principis del decreixement, l’aposta és
per un canvi gradual, admès i amb participació activa
de la ciutadania. Aquesta voluntat de consolidar cada
pas del procés justiﬁca el qualiﬁcatiu de decreixement
“sostenible”. Passar d’un consum exagerat de béns
contaminants a satisfer els béns relacionals i
convencionals no admet cap tipus d’improvisació. Les
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Torroella de Montgrí, Catalunya

etc. Aquest nou plantejament, a més d’acabar amb els
abusos de desplaçament de mercaderies, mitjançant
una bona xarxa de trens de rodalies, acabarà amb
l’aberració dels desplaçaments humans d’una societat
dominada per la ideologia de l’automòbil.
Per posar punt ﬁnal a tant de despropòsit de
l’actual sistema econòmic, seran determinants
les mesures sobre la publicitat, la producció
armamentística i, per damunt de tot, una renovació
a fons del sistema educatiu. El “nou socialisme” al
qual no podem pas deixar d’aspirar, no és altre que
el que tantes dones i homes han somniat al llarg de
la història, com molt bé descriu González Faus: “La
vida de l’home és com una fuga musical de promesa i
frustració. Tot just neix la melodia esplendorosa de la
benaurança, comença a fer-se sentir, pocs compassos
després, una tonada gairebé idèntica de frustració”.
Conèixer la limitació humana és imprescindible per
tenir coratge i seguir cercant sense defallir, malgrat els
possibles desenganys, noves possibilitats que portin
pa als afamats, refugi als desheretats, consol als
desesperançats i a tots el goig d’un viure compartit.
Que quedi clar que si ens atrevim a parlar de
decreixement com a solució a una bona part dels
mals que avui aﬂigeixen el món, ho fem sabent que
són especialment les àrees del planeta que avui
viuen al mig de la riquesa les que han de revisar els
seus estils de vida. Potser per no caure en errors del
passat, el decreixement no vol convertir-se en una
nova ideologia tancada, una bandera a seguir; tot
el contrari, el decreixement és un marc en el qual
hi tenen cabuda els diferents moviments socials
especialitzats que desitgen construir un nou món
alternatiu al capitalisme.
El canvi solament pot arribar des de baix. I no
arribarà ﬁns que hi hagi una recuperació ètica en la
societat, perquè sense aquest canvi no és possible
sortir de l’estil de vida del nou esclavatge. La
simplicitat voluntària farà possible la transformació
del món, perquè és evident que els polítics solament
canviaran les seves ofertes quan vegin que hi ha una
pressió social que va en un sentit diferent del que ara
els empeny a formular les seves ofertes electorals. És
enormement atractiu i apassionant tenir la seguretat
que tot pot canviar i que està a les nostres mans
fer-ho ¡Visquem i treballem amb entusiasme per
aconseguir aquest nou pas de la humanitat!

www.decreixement.net / www.decrecimiento.blogspot.com / www.decrescita.it / www.decrescitafelice.it / i consultar els buscadors de la xarxa.

propostes que trenquen amb el passat solen generar
escepticisme però, en aquest cas, el canvi potser no
serà tan difícil, perquè tots notarem ben aviat les
millores en la nostra vida del dia a dia.
La reducció del temps de treball és una de les
bases del decreixement. Les llargues jornades laborals
del nostre sistema no deixen temps per a l’educació
dels ﬁlls, per tenir cura com cal de les persones grans
ni per a la dedicació a la creativitat i pel creixement
espiritual, aspectes que donen sentit i dignitat a la
vida humana. Ja l’any 1930, John Maynard Keynes
va proposar una setmana laboral de 15 hores, perquè
amb un creixement d’un 2% en producció laboral, si
la millora del treball revertís en reducció del temps
treballat en lloc d’ingressos més alts, seria totalment
possible passar d’una setmana de 40 hores de treball
a una de 15 en un període de 50 anys. Si s’hagués
fet cas a aquest economista, com en altres casos se’n
va fer, portaríem més de vint-i-cinc anys gaudint de
jornades de treball que ara ens semblen utòpiques.
Produir i consumir localment és un altre dels
factors que revolucionaran el futur. Tornar a tenir la
capacitat de gaudir d’autonomia alimentària. Això
no signiﬁca eliminar el comerç per tornar a societats
totalment autosuﬁcients; el que es desitja és que la
producció estigui molt més propera al consumidor,
sense caure en despropòsits. En el ram alimentari es
produeixen aberracions absurdes que les paguem a
un preu molt alt: Nova Zelanda envia pomes a Europa
i a Amèrica del Nord, on n’hi ha producció suﬁcient.
En els locals comercials de Mongòlia, on solament
hi ha una persona per cada deu animals productors
de llet, es troben productes lactis importats. El
raïm de Califòrnia es porta a Alemanya en avió...
Aquestes situacions es defensen amb el pretext
que el que interessa és que els productes siguin
econòmics, independentment d’on arribin, però no
es comptabilitzen les subvencions, el transport,
aeroports, ferrocarrils, productes energètics, autopistes
de la informació... ,necessaris per satisfer aquest
comerç desmesurat.
Hi ha molts altres factors que milloraran amb
la nova economia: limitarà les migracions a les
estrictament voluntàries, facilitarà l’equilibri ecològic
planetari, la població estarà més ben alimentada,
tindrà un impacte positiu sobre la varietat dels
conreus per l’autoconsum i es deixarà de ser dependent
de les multinacionals, que obliguen al monocultiu,
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31 Dilluns
31

11

Dimarts

22

setembre

1Ts 4,13-18 / Sl 95
1Ts 5,1-6.9-11 / Sl 26
Lc 4,16-30 Gil
Lc 4,31-37 Antolí, Elpidi
Ramon Nonat
1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació d’Haití Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La Meca a
de deu anys.
Jerusalem, d’on va pujar al cel.
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant cristià,
1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a Ríobamba,
màrtir de les lluites del
Equador.
poble uruguaià, assassinat per la policia.
2001: La Cort Interamericana de DDHH condemna a 1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir de la
Nicaragua per haver violat els drets dels indígenes
Causa dels pobres, Buenos Aires.
mayagna de la Costa Atlàntica.
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra, després
dels Agents de Pastoral Negres.
1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la Paraula,
màrtir de la Bona Notícia als pobres a El Salvador,
assassinat. 30 anys.
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Dimecres
Col 1,1-8 / Sl 51
Lc 4,38-44

33

Dijous

Col 1,9-14 / Sl 97
Gregori el Gran
Lc 5,1-11
1759: Lisboa expulsa de la colònia als jesuïtes, acusats d’
“usurpar tot l’Estat de Brasil”.
1976: Mor Ramón Pastor Bogarín, bisbe, fundador de
la Universitat d’Asunción, profeta de l’Església al
Paraguai.

Divendres
4 Divendres
4

5 Dissabte

Col 1,15-20 / Sl 99
Col 1,21-23 / Sl 53
Lc 5,33-39 Llorenç Justinià
Lc 6,1-5
Rosalia
1782: Execució de Bartolina Siza Maturama, guerrera africana
Albert Schweitzer
opositora al règim colonial.
1970: Triomf electoral de la Unitat Popular, Xile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès, mor per 1972: La censura brasilera prohibeix publicar notícies sobre
una bala disparada per policies a la població militant
Amnistia Internacional.
de La Victoria, Santiago, Xile.
1983: Els aturats acampen a l’Assemblea Legislativa de
1995: Conferència Mundial de Pequín sobre la Dona.
São Paulo.
2005: El jutge Urso imposa presó a Jorge Videla i altres 17
repressors de la dictadura militar argentina.
Plena: 16h02m a Peixos

setembre

6
6

23è Diumenge ordinari
Is 35,4-7a / Sl 145
St 2,1-5 / Mc 7,31-37

Joan de Ribera
Zacaries
1839: Pengen Manuel Congo, cap del Quilombo a la Serra do
Mar, destruït pel futur Duc de Caxias. Brasil.
1995: 2.300 sense terra ocupen la hisenda Boqueirão, Brasil.
En seran expulsats.
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77

Dilluns

8 Dimarts
8

setembre

Col 1,24-2,3 / Sl 61
Mq 5,1-4a / Sl 12
Regina
Lc 6,6-11 Nativitat de Maria
Mt1,1-16.18-23
1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit dels 1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera volta
Exclosos” al Brasil.
al món.
1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut per tots
1981: Assemblea Nacional de creació del Grup d’Unió i
els delictes que hagués pogut cometre quan ocupava
Consciència Negra.
la presidència».
Dia internacional de l’alfabetització.

160

9 Dimecres
9

Col 3,1-11 / Sl 144
Pere Claver
Lc 6,20-26
1613: Alçament de Lari Qäxa, Bolívia (aimaràs i quítxues
s’enfronten als espanyols).
1654: Pedro Claver, apòstol dels esclaus negres a Cartagena,
Colòmbia.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, i Ramón Rojas,
catequista, màrtirs de la fe i el servei als camperols
colombians.

10
10

Dijous

Divendres
11 Divendres
11

Col 3,12-17 / Sl 150
1Tm 1,1-2.12-14 / Sl 15
Nicolau de Tolentino
Lc 6,27-38 Prot i Jacint
Lc 6,39-42
1924: Els marines ocupen diverses ciutats hondurenyes per 1714: Barcelona cau assetjada per les tropes borbòniques
donar suport a un candidat presidencial.
després de tres mesos de resistència. Pèrdua de les
1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula, catequista.
llibertats i persecució de la llengua catalana. Diada
A Verapaz, Guatemala, és segrestat i torturat per les
Nacional de Catalunya.
forces de seguretat. 25 anys.
1973: Cop d’Estat a Xile contra el president constitucional
Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, màrtir de
la solidaritat, Guatemala.
1988: Màrtirs de l’església de Sant Joan Bosco, a Portau-Prince, Haití.
1990: Myrna Mack, antropòloga, lluitadora pels Drets
Humans, assassinada a Guatemala.
2001: Atemptat terrorista contra les Torres Bessones de
Nova York i el Pentàgon de Washington.

12
12

Dissabte

1Tm 1,15-17 / Sl 112
Leonci i Guido
Lc 6,43-49
1977: Martiri de Steve Biko a la presó del règim blanc de
Sud-àfrica.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, màrtir del servei als
desplaçats d’El Salvador.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Pedro Canário (ES), Brasil.
2001: L’endemà de l’atac a les Torres Bessones, Barbara Lee,
congresista per California, vota en contra de concedir a
Bush poders especials per envair l’Afganistan.
Minvant: 02h16m a Bessons

setembre

13
13

24è Diumenge ordinari
Is 50,5-9a / Sl 114
St 2,14-18 / Mc 8,27-35

Joan Crisòstom
1549: Juan de Betanzos es retracta de la seva opinió que
els indis no eren humans.
1589: Rebel·lió sagnant dels maputxes a Xile.
1978: L’ONU aprova una resolució en la qual es reaﬁrma
el dret de Puerto Rico a la independència i a la lliure
determinació.
1980: Premi Nobel de la Pau a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecte argentí, empresonat i torturat.
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14 Dilluns
14

setembre

La Creu
Nm 21, 4b-9 / Sal 77
Jn 3, 13-17
Exaltació de la Creu
1843: Naixement de Lola Rodríguez, autora de l’himne de
la insurrecció del 23.9.1868 contra el domini espanyol
a Puerto Rico, «la Borinqueña».
1856: Batalla de San Jacinto, derrota dels ﬁlibusters de
William Walker a Nicaragua.
1992: Comença la I Assemblea del Poble de Déu (APD). Es
crea el terme «macroecumenisme».
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15 Dimarts
15

16 Dimecres
16

Heb 5,7-9 / Sal 30
1Tm 3,14-16 / Sl 110
Jn 19,25-27 Corneli i Cebrià
Lc 7,31-35
Dolors
1501: El rei dóna autorització al governador de les illes del
1810: «Crit de Dolores» a Mèxic.
Carib per dur-hi esclaus negres.
1821: Independència d’Amèrica Central. Festa nacional a
1821: Independència de Mèxic. Festa nacional.
tots els països d’Amèrica Central.
1842: Afusellen a San José de Costa Rica, Francisco de 1931: Fundació a São Paulo del Front Negre Brasiler, més
tard violentament clausurat per Getulio Vargas.
Morazán, unionista centreamericà.
1973: Arturo Hillerns, metge, màrtir del servei als pobres 1955: Insurrecció cívico-militar que derroca al president
constitucional Perón.
a Xile.
1974: Antoni Llidó, sacerdot català, desaparegut, màrtir a 1973: Assassinat del cantautor xilè Víctor Jara.
1983: Guadalupe Carney sj, assassinat per l’exèrcit
les presons de Xile.
hondureny.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la Paraula,
Baja Verapaz, Guatemala.
Dia internacional (ONU) per la capa d’ozó

17
17

Dijous

1Tm 4,12-16 / Sl 110
Lc 7,36-50
Robert Belarmí
1645: Juan Macías, germà dominic, confessor de la fe i
servidor dels pobres al Perú colonial.
1980: Mor en accident Augusto Cotto, baptista militant
salvadorenc.
1981: John David Troyer, missioner menonita dels EUA,
màrtir de la justícia a Guatemala.
1982: Alirio, Carlos i Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez i
Marcos Marín, camperols, catequistes de Cocorná,
Colòmbia, assassinats.
1983: Julián Bac, celebrador, i Guadalupe Lara, catequista,
màrtirs a Guatemala.

Divendres
18 Divendres
18

19 Dissabte
19

1Tm 6,2c-12 / Sl 48
1Tm 6,13-16 / Sl 99
Lc 8,1-3 Genari
Lc 8,4-15
Josep de Cupertino
Dag Hammarskjold
1973: Joan Alsina, sacerdot missioner català, assassi1810: Independència de Xile. Festa nacional.
nat; Omar Venturelli, exsacerdot italià detingut i
1945: Decret de Getulio Vargas que només permet la
desaparegut; Etienne Marie Louis Pesle de Menil,
immigració al Brasil a persones que «preservin i
exsacerdot francès afusellat a Valdivia, per la policia
desenvolupin en la composició ètnica del país la seva
de Pinochet.
ascendència europea».
1983: Independència de San Cristóbal i Nevis.
1969: El «Rosariazo». La ciutadania doblega les forces 1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de l’educació
policials.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdot xilè rector a
alliberadora, Haití.
Valparaíso, Xile, assassinat per la dictadura de 1994: Els EUA desembarquen a Haití per reposar el president
Pinochet.
Jean Bertrand Aristide.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, assassinat per 2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la
paramilitars, Chocó, Colòmbia.
diòcesi de Tumaco, Colòmbia, assassinada pel seu
compromís amb els Drets Humans.
Nova: 18h44m a Verge
Acaba el Ramadà
Any nou jueu (5769)

setembre

20
20

25è Diumenge ordinari
Sb 2,12.17-20 / Sl 53
St 3,16-4,3 / Mc 9,30-37

Andreu Kim, Fausta
1519: Hernando de Magallanes salpa de Sanlúcar.
1976: És assassinat a Washington l’excanceller del règim
popular d’Allende Orlando Letelier. Gairebé 20 anys
després en serà declarat culpable el director de la
DINA Manuel Contreras.
1977: Els pobles indis d’Amèrica Llatina fan sentir la seva
veu per primera vegada al Palau de les Nacions
de Ginebra.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdot i companys màrtirs
a Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas i Patricia
Puertas, camperols i dirigents sindicals màrtirs a El
Salvador. 30 anys.
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21
21

Dilluns

22Dimarts
22

setembre

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sl 121
Mateu
Mt 9,9-13 Maurici
Lc 8,19-21
1526: Arriba el primer europeu a les costes equatorianes. 1862: Els esclaus dels EUA són alliberats jurídicament.
1956: El dictador Anastasio Somoza mor a mans de Rigoberto 1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir de la
López Pérez, Nicaragua.
justícia, Santa Maria da Vitória, Brasil.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesià xilè, assassinat
Equinocci, de primavera a l’hemisferi Sud
a Iquique per la dictadura de Pinochet.
i de tardor al Nord, a les 23h19m
1981: Independència de Belice.
Dia internacional (de l’ONU) de la Pau
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23 Dimecres
23

Esd 9,5-9 / Int Tob 13,2-8
Lino y Tecla Lc 9,1-6
Lli i Tecla
1868: El «crit de Lares», (Puerto Rico): Ramón E. Betances
inicia el moviment independentista i emancipador
de l’esclavitud.
1905: Mor Francisco de Paula Víctor, negre, considerat sant
per la comunitat negra brasilera.
1973: Mor Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militant, màrtir de la solidaritat
amb el jovent, a Bogotà, Colòmbia.
1993: Sergio Rodríguez, obrer i universitari, màrtir de la lluita
per la justícia a Veneçuela.

24
24

Dijous

Ag 1,1-8 / Sl 149
Lc 9,7-9
Pere Nolasc
1553: Executen el líder maputxe Caupolicán.
1976: Independència de Trinidad i Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la fe i el
servei entre els universitaris de La Plata, Argentina.

Divendres
25 Divendres
25

26 Dissabte
26

Ag 2,15b-2,9 / Sl 42
Zc 2,5-9.14-15a / Int. Jr 31,10-13
Lc 9,18-22 Cosme i Damià
Lc 9,43b-45
Cleofàs
Sergi de Radonezh
1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols màrtirs
1849: Pengen Lucas da Feira, esclau negre fugitiu, cap de
del poble equatorià, líders cristians de les seves
sertanejos. Brasil.
comunitats en lluita per la reforma agrària, assassinats
1963: Cop militar pro-EUA a la República Dominicana. Bosch,
a Riobamba, Equador.
admirador de la revolució cubana, és derrocat.
Creixent: 04h50m a Capricorn

setembre

27
27

26è Diumenge ordinari
Nm 11,25-29 / Sl 18
St 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48

Vicenç de Paul
Dia d’Enriquillo, cacic quisqueià que va resistir la conquesta
espanyola a la República Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe obrera, mort
per la repressió policial a Minas, Brasil.
1990: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor,
màrtir a La Florida, Perú.
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Socialisme xinès: utopia i realitat
Wladimir Pomar
Rio de Janeiro, Brasil
El socialisme amb característiques xineses és fruit
d’un prolongat procés revolucionari. Les seves arrels
es troben en la revolució nacional (contra el domini
de la dinastia manxú i de les potències imperials
capitalistes) i la revolució democràtica burgesa (contra
el domini dels senyors feudals, per la reforma agrària
i per llibertats polítiques) empresa per Sun Yatsen,
a ﬁnals del segle XIX, unint la burgesia nacional, els
camperols, els operaris i d’altres capes urbanes.
Aquesta aliança i les metes nacionals i
democràtiques es van mantenir en la revolució dirigida
pels comunistes. L’any 1946, en el seu programa d’una
Nova Democràcia, els comunistes van negar l’existència
de la muralla de la Xina entre la revolució nacional i
democràtica, i la revolució socialista, i van reiterar
que la burgesia nacional participaria, durant un llarg
temps, en la construcció econòmica de la Xina. En
altres paraules: la propietat capitalista nacional tindria
un paper positiu en el desenvolupament de les forces
productives del país.
Això va resultar utòpic, ja que els interessos de la
burgesia de la societat xinesa van posar entrebancs.
La burgesia es va llançar a moviments especulatius,
que van dur a la bancarrota les seves empreses,
transformades aleshores en estatals per tal de continuar
funcionant. Paral·lelament, les disputes dels camperols
pobres contra els camperols adinerats van portar a un
moviment d’ajuda mútua, seguit per un intens procés
de cooperativització. Els camperols pobres van vèncer
la disputa i van imposar als camperols rics i mitjans el
seu tradicional igualitarisme per baix.
Enfrontats al bloqueig econòmic, polític i militar de
les potències capitalistes, i a les polítiques erràtiques
soviètiques, els xinesos van mirar d’aproﬁtar les seves
mobilitzacions socials per intentar la construcció
socialista amb l’autoesforç massiu dels camperols i
operaris. Totes les polítiques i mobilitzacions socials
entre el 1953 i el 1976 –Cooperació Agrícola, Cent
Flors, Gran Salt, Comunes Populars i Revolució Culturalvan tenir com a ciment ideolològic i bandera política
l’igualitarisme camperol per baix.
Aquestes mobilitzacions van garantir els Drets
Humans bàsics d’alimentació, habitatge, educació i
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salut per la majoria del poble xinès. Ser pobre era
digne, sempre i quan tots fossin igualment pobres. Tot
i que aquesta concepció de socialisme de la pobresa es
va tornar predominant, hi havia la utopia que l’immens
esforç de més d’un bilió de xinesos permetés un salt en
la producció o en la distribució de la riquesa social.
Amb tot, a principis dels 70, ja era evident
que aquestes mobilitzacions no havien reduït
l’endarreriment relatiu de la Xina. L’obertura
diplomàtica cap a Occident, promoguda en aquest
període, apuntava que el país s’havia endarrerit encara
més, davant de la revolució cientíﬁca i tecnològica
i de la reestructuració capitalista en curs. Era
també evident, per als líders xinesos, que la Unió
Soviètica i els països socialistes de l’est europeu ja no
aconseguien desenvolupar les seves forces productives,
i anaven de dret cap a una crisi.
A més, hi havia la percepció que la gran ascensió
revolucionària, esdevinguda durant el segle XX, havia
arribat al seu auge amb la victòria vietnamita. A
partir d’aquí s’iniciava un llarg període de descens. I
l’esgotament de la pròpia revolució cultural demostrava
que l’igualitarisme, ﬁns i tot estimulat per fortes crides
ideològiques i polítiques, i espontàniament practicat
per grans masses, era incapaç de resoldre el problema
del desenvolupament de les forces productives.
Va ser davant d’aquesta situació que el Partit
Comunista Xinès es va decidir per una retirada
estratègica, tan gran i perillosa com la Llarga Marxa,
entre el 1935 i el 1936. A més de reconèixer el fracàs
de les temptatives fetes, el P.C. va tenir en compte
que la propietat privada i el mercat són instruments
històrics de la necessitat humana de desenvolupar les
forces productives. Segons aquesta descoberta de Marx,
tals instruments tan sols serien superats quan l’alt
nivell de producció social, en contradicció amb l’alta
concentració de l’apropiació privada, arribés a un grau
en què els capitalistes es veiessin en la necessitat de
proveir la subsistència dels productors que haurien de
produir la seva riquesa. Aquesta contradicció duria a la
revolució social en els països capitalistes avançats. La
societat resultant encara seria de transició, socialista,
amb restes capitalistes, abans que fos erigida una

societat sense classes, sense explotació i sense estat.
Marx no podia preveure que les revolucions dirigides
per partits comunistes i socialistes tindrien lloc en
països endarrerits des del punt de vista capitalista.
Cosa que ha dut molta gent a suposar que Marx estava
equivocat i que seria possible evitar el capitalisme
en el desenvolupament de les forces productives en
el socialisme. L’experiència dels països socialistes al
segle XX va demostrar que Marx s’havia equivocat en
l’accessori, però que tenia raó en el fonamental.
La Xina va recular cap a la previsió de Marx, i cap
a la proposta de la Nova Democràcia. Va reprendre la
propietat capitalista i el mercat com a instruments de
desenvolupament de les forces productives, i l’aliança
amb la burgesia nacional com a política a llarg termini.
A més, va proﬁtar les diﬁcultats de reestructuració del
capitalisme desenvolupat, que ja no podia mantenir les
altes taxes mitjanes de lucre, o marges de rendibilitat,
necessàries per a la seva reproducció ampliada en els
seus països d’origen.Aquest fet va portar a crear noves
corporacions empresarials, de cadenes productives
complexes, amb indústria, ﬁnances, comerç i logística,
a utilitzar amplament l’especulació ﬁnancera i la feina
esclava, i a realitzar una profunda fragmentació o
segmentació de la producció industrial, tot transferint a
països de la perifèria les plantes industrials dels països
desenvolupats.
Els xinesos van decidir aproﬁtar, de forma
calculada, aquestes necessitats de les grans
corporacions, i del capitalisme en general. Van obrir
la seva economia, i van presentar com atracció
el baix cost relatiu de la seva mà d’obra, la bona
infraestructura d’energia, transports i comunicació,
la poca burocràcia en els processos d’inversions i
l’estabilitat social i política. Però ho van fer de manera
progressiva, tot condicionant les inversions externes a
l’associació amb empreses xineses, a la transferència
de noves i altes tecnologies, i a la participació en el
comerç internacional.
Al contrari de les prèdiques neoliberals, no van
abandonar els macroplantejaments, ni les empreses
estatals. Fan servir tots dos com a instruments
per corregir desviaments del mercat o orientar la
industrialització. En comptes de privatitzar, van
modernitzar les estatals. En comptes d’elevar els
impostos per tal d’atreure capitals a curt termini,
els van rebaixar per tal de disseminar el crèdit, i van
establir controls sobre el moviment de capitals. I, en

lloc de canvi desregulat, el van utilitzar com a eina de
política industrial, tot desvaloritzant la seva moneda
a ﬁ d’elevar la competitivitat dels productes xinesos i
participar en la globalització.
Va ser d’aquesta manera que la Xina es va
transformar, en 25 anys, en la principal fàbrica
del món, tot invertint l’antiga pràctica dels països
perifèrics de ser exportadors de matèries primeres i
semimanufacturats, mentre els països desenvolupats
eren els exportadors de productes industrialitzats
i béns de capital. Al mateix temps, al contrari de
la majoria dels països capitalistes, en els quals el
desenvolupament capitalista tendeix a descartar la
força de treball i col·locar-los al marge dels mercats, la
Xina ve practicant una política activa de redistribució
de renda, a través de l’augment constant dels salaris, la
universalització de les jubilacions, pensions i atur, i de
l’abolició dels impostos agrícoles.
El 1978 la Xina igualitària posseïa 700 milions de
persones vivint per sota del llindar de pobresa. El 2007
posseïa, depenent de la font, de 150 a 350 milions de
persones amb un padró de classe mitjana alta, a prop
de 500 milions amb un padró de classe mitjana baixa
i mitjana, i 500 milions de pobres. Aquells que encara
viuen per sota del llindar de pobresa ronden els 20
milions. Seguint la política d’”enriquiment en ones”, el
padró base dels seus 1,4 bilions d’habitants ha de ser
el de classe mitjana-mitjana, l’any 2020.
Canvis d’aquesta magnitud porten problemes de
tota mena, en especial quan la propietat privada
capitalista hi és present. La nova burgesia està
contenta amb la seva situació. El mateix passa amb els
milions que van ascendir socialment. I els pobres tenen
la perspectiva d’ascensió. Però quan la taxa mitjana
de lucre caigui, la burgesia xinesa exigirà la revocació
de l’”enriquiment en ones”, de la mateixa manera que
la burgesia europea va posar punt ﬁnal a l’Estat del
Benestar Social.
Aquest serà el moment de saber si l’Estat i el P.C.
xinès s’han mantingut ferms en el camí de passar
de la transició socialista a una societat superior, i si
faran costat als treballadors. Aquest és el risc que
corre la Xina. Sense corre’l potser s’hauria submergit
en el pantà en què la Unió Soviètica s’ha enfonsat.
I com que ignorem si aquest risc és una utopia o bé
una realitat, convé observar amb cautela i aproﬁtar-ne
totes les lliçons.

❑

167

Setembre

2009
Dilluns
Dilluns

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

Dl Dm Dc Dj
21 22 23 24
28 29 30

Dv Ds Dg
25 26 27

Dimecres
Dimecres

Dimarts
Dimarts

Dijous
Dijous

1

5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

29

168

Dl Dm Dc Dj
2
9

3
10

Dv Ds Dg
1
7
8
14 15

4
5 6
11 12 13

Divendres
Divendres

2

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dissabte
Dissabte

3

Novembre

Diumenge
Diumenge

4

OCTUBRE
1
2
3
4
5
6

9

10

11

7
8
9
10
11
12

16

17

18

13
14
15
16
17
18

23

24

25

19
20
21
22
23
24

30

31

25
26
27
28
29
30
31
169

28 Dilluns
28

octubre

Zc 8,1-8 / Sl 101
Lc 9,46-50
Wenceslao i Lorenzo Ruiz
551 a. de C.: Naixement de Confuci a Xina.
1569: Casiodoro de Reina lliura a la impremta la seva traducció
de la Bíblia. Dia de la Bíblia.
1871: Llei brasilera «del ventre lliure», que separaria les
criatures negres dels seus pares esclaus, com a
primers «menors abandonats».
1885: Llei brasilera «del sexagenari», que deixaria als carrers
els esclaus negres amb més de 60 anys, augmentant
així el nombre de captaires.
1990: Pedro Martínez i Jorge Euceda, periodistes militants,
màrtirs de la veritat a El Salvador.

170

29 Dimarts

Dan 7,9-10.13-14 / Sal 137
Jn 1,47-51
Miquel, Gabriel, Rafel
1871: Els benedictins, primera orde religiosa que allibera
els seus esclaus al Brasil.
1906: Segona intervenció armada dels EUA a Cuba, que
durarà 2 anys i 4 mesos.
1992: La Cambra brasilera destitueix el president Collor.
Nova: 03h12m a Balança.

30 Dimecres
30

Nh 2,1-8 / Sl 136
Lc 9,57-62
Jeroni
1655: Coronilla i companys, cacics indígenes, màrtirs de
l’alliberament, Argentina.
1974: Carlos Prats, general de l’exèrcit xilè, i la seva esposa,
màrtirs de la democràcia, a Xile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador i seminarista,
màrtir pel seu poble hondureny.
1991: Vicente Matute i Francisco Guevara, màrtirs de la lluita
per la terra, Hondures.
1991: José Luis Cerrón, universitari, màrtir de la solidaritat
entre els joves i els pobres d’Huancayo, Perú.
1991: Cop d’estat contra el president constitucional JeanBertrand Aristide, Haití.
Any nou jueu: 5769

11

Dijous

Nh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18
Lc 10,1-12
Teresa del Nen Jesús
1542: Comença la guerra de l’Araucània.
1949: Triomf de la Revolució Xinesa. 60 anys.
1991: Els militars expulsen el president constitucional d’Haití,
Aristide, i comença una matança.
1992: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la solidaritat
al Perú.
Dia internacional de les persones d’edat

27è Diumenge ordinari
Gn 2,18-24 / Sl 127
Hb 2,2,9-11 / Mc 10, 2-16

Francesc d’Asís
Teodor Fliedner
1555: El Concili Provincial de Mèxic prohibeix el sacerdoci
als indis.
1976: Omar Venturelli, màrtir per lliurar-se als més pobres
a Temuco, Xile.

Divendres
Divendres

33 Dissabte

Ba 1,15-22 / Sl 78
Ba 4,5-12.27-29 / Sl 68
Lc 10,13-16 Francesc de Borja
Lc 10,17-24
Àngels custodis
1869: Naixement de Mahatma Gandhi
1980: Maria Magdalena Enríquez, baptista, secretaria de
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres Cultures,
premsa de la Comissió de DDHH, defensora dels drets
de Mèxic DF.
dels pobres, El Salvador.
1972: La United Brand Company comença a envair el territori 1990: Reuniﬁcació d’Alemanya.
Brunka, Hondures.
Succoth: 5770
1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca, Colòmbia,
màrtir de la pau i del servei.
1992: Repressió policial contra els presos de Carandirú,
São Paulo: 111 morts i 110 ferits.

octubre

4
4

22

Dia mundial de l’Amnistia
Plena: 06h10m a Àries
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55

Dilluns

6
6

Dimarts

Jon 1,1-2,1-11 / Int. Jon 2,3-8
Jon 3,1-10 / Sl 129
Lc 10,25-37 Bru
Lc 10,38-42
Plàcid i Maur
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina 11 camperols a la William i Tyndal
comunitat «Aurora 8 de octubre», per desanimar el 1981: 300 famílies sense sostre resisteixen el desallotjament
a J. Robru, São Paulo.
retorn dels refugiats exiliats a Mèxic.

octubre

Dia internacional de l’ONU dels professors
Dia mundial dels sense sostre.
Primer dilluns d’octubre
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77 Dimecres

Jon 4,1-11 / Sl 85
Lc 11,1-4
Roser
Enric Melcior, Muhlenberg
Dia de Nostra Sra. del Roser, patrona dels negres.
1462: Pius II censura oﬁcialment la reducció d’africans a
l’esclavitud.
1931: Naixement de Desmond Tutu, arquebisbe negre
sud-africà, premi Nobel de la Pau.
1973: Màrtirs de Lonquén, Xile.
1978: José Osmán Rodríguez, camperol Delegat de la
Paraula, màrtir a Hondures.
1980: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir per lliurar-se
als pobres, a El Salvador.
2001: Els EUA comencen la invasió de l’Afganistan

8
8

Dijous

Ml 3,13-20a / Sl 1
Lc 11,5-13
Tais i Pelàgia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, ﬁll d’un
general bolivià, màrtir de les lluites d’alliberament
del seu poble.
1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament Indígena
Americà del Con Sud.
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels pobres
d’Amèrica Llatina. 20 anys.

28è Diumenge ordinari
Sb 7, 7-11 / Sl 89
Hb 4, 12-13 / Mc 10,17-30

Soledad Torres Acosta
1531: Mor Ulrico Zwinglio, a Suïssa.
1629: Luis de Bolaños, franciscà, precursor de les reduccions
indígenes, apòstol dels guaranís.
1962: S’inaugura el Concili Vaticà II
1976: Marta González de Baronetto i companys, màrtirs del
servei, Córdova, Argentina.
1983: Benito Hernández i companys, indígenes, màrtirs de
la terra a Hidalgo, Mèxic.
Minvant: 08h56m a Càncer

10Dissabte
10

Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9
Jl 4,12-21 / Sl 96
Lc 11,15-26 Tomàs de Villanueva
Lc 11,27-28
Dionís
1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del Brasil,
Lluís Beltrán
a Rio de Janeiro.
1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a Colòmbia,
dominic, predicador, canonitzat el 1671, patró principal 2007: Cadena perpètua per a Christian Von Wernich, capellà
dels torturadors a l’Argentina.
de Colòmbia el 1690.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internacioDia mundial de l’ONU de la salut mental
nalista, assassinat a Bolívia.
Dia internacional de l’ONU del correu

octubre

11
11

Divendres
9 Divendres
9
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12
12

Dilluns

13 Dimarts
13

14 Dimecres
14

octubre

Rm 1,1-7 / Sl 97
Rm 2,1-11 / Sl 61
Rm 1,16-25 / Sl 18
Lc 11,37-41 Calixt
Lc 11,29-32 Eduard
Lc 11,42-46
Pilar, Serafí
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a diversos
Crit dels exclosos a diversos països d’A.L.
Dia Internacional contra els desastres naturals
Dia de Ntra. Sra. Apareguda, negra, Patrona del Brasil.
punts de Rio Grande do Sul, Brasil.
Segon dimecres d’octubre
1492: A les 2 a.m. Colom entreveu l’illa Guanahaní, que
anomenarà San Salvador (avui Watling).
1925: Desembarquen 600 marines a Panamà.
1958: Primers contactes amb els indígenes Ayoreos
(Paraguai).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuïta missioner, màrtir
de la caritat, Ribeirão Bonito, MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangèlic, màrtir de la
Causa dels pobres a Guatemala.

174

15
15

Dijous

Rm 3,21-30a / Sl 129
Lc 11,47-54
Teresa d’Àvila
1535: Pedro de Mendoza s’endinsa al Río de la Plata amb
12 vaixells i 15.000 homes.
1980: El president Figueiredo expulsa del Brasil el sacerdot
italià Victor Miracapillo.
1994: Aristide retorna al poder a Haití després de la interrupció
pel cop militar de Raoul Cedras.

Divendres
16 Divendres
16

17 Dissabte
17

Rm 4,1-8 / Sl 31
Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Lc 12,1-7 Ignasi d’Antiòquia
Lc 12,8-12
Margarida Ma Alacoque
1952: Es crea la CNBB, Conferència Nacional de Bisbes 1806: Mor Jean-Jacques Dessalines, cap de la revolució
d’esclaus a Haití que va ser exemple per a tota
Brasilers (catòlics).
Amèrica.
1992: Es concedeix el premi Nobel de la Pau a Rigoberta
1945: La mobilització popular impedeix el cop anti-Perón
Menchú.
a l’Argentina.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical i polític,
2003: Derrocament de Gonzalo Sánchez de Lozada,
assassinat a Santa Maria da Boa Vista, Brasil.
president de Bolívia, per alçament popular.
1998: Pinochet és detingut a Londres. Més de 3100 persones
van ser torturades, desaparegudes i/o assassinades
Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa
durant els 17 anys que va durar la seva dictadura.
Dia mundial de l’alimentació (FAO, 1979).

29è Diumenge ordinari
Is 53,10-11 / Sl 32
Hb 4,14-16 / Mc 10, 35-45

Lluc
1859: Alçament antiesclavista a Kansas, EUA.
1977: Matança de la sucrera Aztra, Equador. Més de
100 morts, per protestar contra l’empresa que no
els pagava.
1991: “Tortura, nunca mais” identiﬁca 3 víctimes enterrades
clandestinament a São Paulo.

octubre

18
18

Nova: 05h33m a Lliura
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19
19

Dilluns

20Dimarts
20

21 Dimecres
21

Rm 4,20-25 / Int. Lc 1,69-75
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Rm 6,12-18 / Sl 123
Pere d’Alcántara
Lc 12,13-21 Laura
Sl 39 / Lc 12,35-38 Úrsula, Celina, Viator
Lc 12,39-48
Pau de la Creu
1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i mort,
1548: Fundació de la ciutat de La Paz.
1970: Mor a Mèxic Lázaro Cárdenas, patriota mexicà.
màrtir de la pau i la justícia a Xile.
1883: Fi de la guerra de límits entre Xile i el Perú.
2001: Digna Ochoa, advocada, assassinada pel seu compro- 1944: El dictador Ubico és derrocat a Guatemala per
mís, al Centre de DDHH Agustín Pro, Mèxic D.F.
insurrecció popular.
1975: Raimundo Hermann, sacerdot nord-americà, capellà
entre els indis quítxues, màrtir dels camperols del
poble de Bolívia.
1978. Oliverio Castañeda de León. Màxim dirigent de la
Associació d’Estudiants Universitaris (AEU) de la
Universitat de San Carlos de Guatemala. Símbol de
la lluita per la llibertat.
1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colòmbia.

octubre

Setmana (de l’ONU) pel desarmament
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22
22

Dijous

Rm 6,19-23 / Sl 1
Lc 12,49-53
Maria Salomé
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, màrtir de la justícia
a l’Argentina.
1981: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la solidaritat
a Guatemala.
1987: Nevardo Fernández, màrtir de la lluita per les
reivindicacions indígenes a Colòmbia.

30è Diumenge ordinari
Jr 31,7-9 / Sl 125
Hb 5,1-6 / Mc 10,46-52

Crisant, Gaudenci
1887: Un sector de l’exèrcit brasiler, solidari amb la lluita
popular, es nega a ser utilitzat per destruir els palenques
dels negres.
1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la dictadura
militar a São Paulo.
1983: Els EUA envaeixen Granada i posen ﬁ a la revolució
del New Jewel Movement.
1987: Carlos Páez i Salvador Ninco, indígenes; Luz Estela i
Nevardo Fernandez, obrers, Colòmbia.
1988: Alejandro Rey i Jacinto Quiroga, agents de pastoral,
màrtirs de la fe, Colòmbia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys, màrtirs
de la causa dels pobres, Perú. 20 anys.
2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament presbiterià,
missioner a Colòmbia i el Brasil.

24 Dissabte
24

Rm 7,18-25a / Sl 118
Rm 8,1-11 / Sl 23
Lc 12,54-59 Antoni Ma Claret, arquebisbe de Santiago de Cuba
Lc 13,1-9
Joan de Capistrano
1945: Comença a existir oﬁcialment l’ONU. Dia de l’ONU.
Santiago de Jerusalem
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant universitari, 1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny, assassinat
per esquadrons de la mort.
Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i militant 2005: Mor Rose Park, símbol de la lluita per la igualtat
racial als EUA.
per la terra, assassinat a Caçú, Goiás, Brasil, per la
UDR dels terratinents.
Dia mundial d’informació sobre el desenvolupament
1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA), Brasil,
Dia de les Nacions Unides
assassinat per tres pistolers.
Aniversari de la signatura de la Carta de l’ONU.

octubre

25
25

Divendres
23 Divendres
23
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26 Dilluns
26

27 Dimarts
27

octubre

Rm 8,12-17 / Sl 67
Rm 8,18-25 / Sl 125
Lc 13,10-17 Gustau
Lc 13,18-21
Felicíssim, Evarist
Felip Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1866: Pau de Black Hills entre Xeiennes, Sioux i Navajos,
1981: Ramón Valladares, secretari administratiu de la Comisi l’exèrcit dels EUA.
sió de Drets Humans a El Salvador, assassinat
1979: Independència de San Vicente i les Granadines.
1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets Humans
Festa nacional.
a El Salvador.
Creixent: 00h42m a Aquari
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28 Dimecres
28

Ef 2,19-22 / Sl 18
Lc 6,12-19
Simó i Judes
Processó del Senyor Negre dels Miracles (Crist) a Lima,
segons la tradició afroperuana.
1492: Colom arriba a Cuba en el seu primer viatge.
1880: Naixement de Luisa Capetillo. Va participar a la creació
de la Federació Lliure dels Treballadors de Puerto Rico.
Va advocar pel socialisme, l’emancipació de l’ésser
humà i de la dona.
1986: Mauricio Maraglio, missioner, màrtir de la lluita per
la terra, Brasil.

29
29

Dijous

Divendres
30Divendres
30

Rm 8,31b-39 / Sl 108
Rm 9,1-5 / Sl 147
Lc 13,31-35 Alfons Rodríguez
Lc 14,1-6
Narcís
1626: Els holandesos compren als indis l’illa de Manhattan 1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida per
per 24 dòlars.
Pedro Albizu Campos.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i catequistes 1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical,
màrtirs a Guatemala. 1989: Matança dels pescadors
metal·lúrgic, militant de la pastoral obrera, màrtir dels
d’El Amparo, Veneçuela. 20 anys.
obrers brasilers.
1983: Raúl Alfonsín és elegit a l’Argentina després de la
dictadura dels militars.
1987: El Congrés de Nicaragua aprova l’Estatut d’Autonomia
de les Regions del Carib, primera autonomia multiètnica d’Amèrica Llatina.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deﬁcient física, del
Moviment Sense Terra, alcaldessa de Mundo Novo,
Brasil, és assassinada. 10 anys.

Tots Sants
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a

Tots Sants
1950: Els nacionalistes porto-riquenys Oscar Collazo i
Griselio Torresola ataquen la Casa Blair com a part
de l’Alçament de Jayuya.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de les Lligues Agràries,
màrtir del poble dominicà.
1979: Matança de Tots Sants, La Paz, Bolívia. 30 anys.
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegat de la Paraula,
camperol, Guatemala.
1981: Independència d’Antigua i Barbuda. Festa nacional.
2004: El cap de l’exèrcit xilè reconeix la responsabilitat
institucional en els crims comesos durant la dictadura
de Pinochet.

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93
Lc 14,7-11
Dia de la Reforma protestant
Alfons Rodríguez
1553: Apareix la primera comunitat negra d’Amèrica Llatina
que no va experimentar l’esclavitud, a Esmeraldas,
Equador. El seu líder: Alonso Illescas.
1973: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i companys,
màrtirs de la solidaritat, Xile.
1996: Servando, Julio, Fernando i Miguel Angel, germans
maristes assassinats al camp de refugiats de Bugobe
(Zaire).
Dia universal de l’estalvi

octubre
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31 Dissabte
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eLs béns comuns, patrimoni de la Humanitat
Ricardo Petrella
Profesor Emèrit de la Universitat Catòlica de Lovaina, Bèlgica
Quan es parla d’un “bé”, se sol entendre una
substància, un objecte, un servei, una manera de ser i
de comportar-se, a la qual se li dóna un valor positiu.
Amb “comú”, contràriament, es vol assenyalar alguna
cosa que fa referència a una comunitat de persones
socialment organitzada. En general, el concepte
de béns comuns s’assimila al dels béns –i serveispúblics, àmpliament justiﬁcat, essent “públic”
tot allò relatiu a un atribut de pertinença i/o de
referència a l’estat, a les institucions de govern, al
poble.
Els béns comuns –aire, aigua, energia solar,
carreteres, ferrocarrils, salut, coneixement, educació,
boscos, capital biòtic del planeta, aeroports,
seguretat...- representen la “riquesa col·lectiva”
de les comunitats humanes, el patrimoni de la
humanitat. No existeix una “societat” (de “socis”)
sense béns comuns. Sense béns comuns dels quals els
membres d’una comunitat es sentin copropietaris i
corresponsables, no hi ha un “viure junts”, ni justícia
social, ni democràcia. L’existència de béns comuns és
condició per a la seguretat i el benestar col·lectiu.
Les societats occidentals funcionen cada vegada
menys com a comunitats, com a societats, perquè
han privatitzat –o estan privatitzant- tot allò que
ﬁns fa poc temps es considerava bé comú.
Fins ara els béns comuns, públics, s’han deﬁnit
a través de dues característiques principals: la no
exclusió, un bé és comú/públic perquè no se’n pot
privar ningú (un estudiant que va a l’escola no
impedeix pas que n’hi vagi un altre, mentre que si
jo adquireixo un bé privat com ara una casa, els
altres ja queden privats de la propietat i del poder
de decisió i d’ús sobre aquell bé); i la no rivalitat,
no fa falta entrar en competència amb els altres per
tenir-hi accés (mentre que per apropiar-se d’un bé –o
servei- a títol privat fa falta competir).
En realitat, un bé comú es deﬁneix en funció d’un
nombre més elevat de criteris, com ara:
1) l’essencialitat i la insubstituïbilitat per a la
vida individual i col·lectiva, independentment de
la varietat dels sistemes socials, en el temps i en
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l’espai. L’aigua ha estat essencial i insubstituïble sis
mil anys, i encara ho serà uns quants milions més.
2) la pertinença al camp dels drets humans
i socials. Béns comuns i drets humans són
indissociables. El paràmetre de deﬁnició del valor
de la utilitat d’un bé comú públic és la vida, el
dret a la vida, i no pas la despesa associada a la
seva disponibilitat i accessibilitat. No es tracta de
béns i de serveis destinats a satisfer necessitats
individuals (o de grup) i, per tant, mutables, pel que
fa a depenents del cost d’accés i de la seva utilitat
comercial.
3) la responsabilitat i la propietat col·lectives en
una lògica de solidaritat pública. L’estat, representant
de la col·lectivitat dels ciutadans, la comunitat
política, és i ha de ser el responsable dels béns
comuns, dels quals els ciutadans són solidàriament
propietaris a través de l’estat i les altres
col·lectivitats territorials (locals, regionals...);
4) la inevitabilitat de la integració de les
funcions de propietat, de regulació, de govern/gestió
i de control sota la responsabilitat de subjectes
públics. Es tracta d’aﬁrmar la naturalesa pública
de la propietat del bé (aigua, bosc, plantes, fonts
energètiques...), de les infraestructures (xarxes
hídriques, energètiques...), i de la gestió dels serveis
corresponents. La funció d’un bé comú públic és
la d’estar al “servei” de l’interès col·lectiu de la
comunitat i d’actuar en el camp dels drets. Per
tant, es produeix una incompatibilitat directa entre
interès públic i gestió conﬁada a subjectes portadors
d’interessos privats.
5) la participació real, directa i indirecta, dels
ciutadans en el govern dels béns comuns/públics. La
democràcia és ben diferent del funcionament d’una
societat de capital privat. No hi ha pas democràcia
possible en una “societat anònima”, d’accions.
És important subratllar que no hi ha cap bé comú
que tingui, per si mateix, una connotació especíﬁca
comunitària territorial. El bosc, l’aigua, les espècies
microbianes no són pas, per deﬁnició, un bé comú
de determinades comunitats/territoris. És veritat

que, amb la formació i la difusió de l’estat-nació
sobirà, primer a Occident, i després arreu del món, la
història ha distorsionat, en cert sentit, la naturalesa
dels béns comuns públics, introduint una lògica de
fragmentació del camp de la “res pública” lligada
al principi de la sobirania nacional sobre els béns
comuns. Així, l’aigua o la seguretat s’han deixat de
considerar, a priori, com a béns comuns pertanyents
a la vida sobre el planeta, però s’han convertit,
sobretot, en béns “nacionals” lligats a una sobirania
nacional no cedible i no codivisible. Es tracta d’una
dada fonamental per a la política dels béns comuns:
en la situació actual de la institucionalització del
poder polític, només els estats tenen el poder
sobirà del govern. Això limita considerablement la
possibilitat d’una política mundial dels béns comuns
fonamentada sobre la codivisió, la corresponsabilitat,
la solidaritat i la justícia entre les “comunitats
locals”.
En els darrers dos segles, cap bé ha estat
reconegut per la comunitat internacional dels
estats com a “bé comú mundial”. Com a molt, s’ha
reconegut l’existència de béns no pertanyents
a ningú (l’Antàrtida, els oceans, els fons marins
extraterritorials...). Això signiﬁca que, mentre el
capital privat s’està mundialitzant més i més, els
poders públics continuen organitzats sobre bases
“nacionals” i no reconeixen cap bé comú públic
mundial. Més aviat, ho han diﬁcultat i posen pitjor
amb els processos d’alliberament i de privatització
de gairebé tots els serveis “públics”. Amb l’excepció
de certs països d’Amèrica Llatina (Bolívia, Argentina,
Equador...), els poders públics nacionals estan
transferint el poder polític real de propietat i de
control al capital mundial.
Aquí tenim el sentit del gran repte actual de
la “res pública”, des de les comunitats locals ﬁns
a la comunitat mundial. El dret a la vida per a tots
els habitants del planeta i l’esdevenidor pacíﬁc i
solidari de la humanitat depenen del reconeixement
de l’existència de béns comuns públics mundials, de
la seva promoció i salvaguarda. Molts pensen que
no s’assolirà mai el reconeixement de béns comuns
públics mundials... Probablement tenen raó, sobretot
si la mobilització social, cultural i política a favor
d’aquest reconeixement es debilita en els propers
anys.

Com es deﬁneix un bé comú públic mundial? I
quins béns podem considerar com a tals?
Un bé comú públic és mundial quan representa
recursos i respon a necessitats/drets referits al “viure
junts”, a les “condicions de vida” i a l’avenir de la
Humanitat i del planeta. En aquest sentit, malgrat
que un bé comú sigui “local”, si l’ús que se’n fa té
efectes i repercussions de rellevància internacional,
mundial, s’ha de considerar d’interès públic mundial.
Sense pretendre esgotar la llista, s’haurien de
considerar béns públics mundials: l’aire, l’aigua com
el conjunt dels cossos hídrics participants en el cicle
de l’aigua, i, en aquest quadre, els oceans; la pau;
l’espai, incloent-hi l’espai extraterrestre; els boscos,
com el lloc on es troben més del 90% de les espècies
del planeta; el clima planetari, la seguretat, en el
sentit de la lluita contra les noves i velles formes
de criminalitat mundial (tràﬁc d’armes, de drogues,
immigració clandestina organitzada, proliferació
de paradisos ﬁscals...); l’estabilitat ﬁnancera;
l’energia, pel que a l’explotació dels recursos tan
renovables com no renovables a nivell internacional;
el coneixement, en particular pel que fa al capital
biòtic del planeta i la seva diversitat; la informació i
la comunicació.
En un pla més general, el planeta Terra i
l’existència d’altri són els dos primers béns comuns
públics mundials. L’home no existiria si no hi hagués
planeta. Aquest, ben al contrari, ha existit i existirà
encara que no hi hagi el gènere humà. D’altra banda,
cadascun de nosaltres no existiria si no existí altri, el
diferent (l’home per a la dona, la dona per a l’home,
el vell i el jove, el familiar i l’estrany, el present i el
passat...).
Es tracta de dos béns reals però que tenen
rellevància i espessor només si –i a partir del moment
en el qual- es pensen. Només a les darreres dècades
els éssers humans hem començat a pensar en el
planeta Terra com a un bé comú mundial que cal
cuidar, per interès de la Humanitat i de cada ésser
humà. Es pot dir el mateix de l’existència d’altri. La
percepció dels altres com a “bé” continua essent
un fenomen incipient, dèbil, perquè, avui per avui,
la presència dels altres es tradueix amb freqüència
en greus formes de rebuig. Construir un altre món
possible passa per la promoció conjunta d’aquests
dos béns comuns.
❑
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22

Dilluns

33

Dimarts

novembre

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Rm 12,5-16a / Sl 130
Lc 14,15-24
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39; 16,1-6 Martí de Porres
Difunts
1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i Minories 1639: Mor Sant Martí de Lima, al Perú. Fill d’esclava negra,
(Cuzco).
va lluitar contra els prejudicis ﬁns que els dominics el
van acceptar com a religiós.
Plena: 19h14m a Taure
1903: Panamà se separa de Colòmbia amb el suport dels
EUA. Festa nacional.
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4 Dimecres
4

Rm 13,8-10 / Sl 111
Lc 14,25-33
Carles Borromeo
1763: Els Ottawa (EUA) ataquen Detroit.
1780: Rebel·lió contra els espanyols liderada per Tupac
Amaru, Perú.
1969: Carlos Mariguela és executat a São Paulo. 40 anys.

55

Dijous

Divendres
6 Divendres
6

Rm 14,7-12 / Sl 26
Rm 15,14-21 / Sl 97
Lc 15,1-10 Lleonard
Lc 16,1-8
Zacaries i Isabel
1838: Independència d’Hondures.
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els esclaus de
1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, animadora
la nació que estiguin disposats a defensar el Brasil a
de CEBs de Lima, vinculada a les lluites populars,
la guerra contra el Paraguai.
testimoni de la fe.
1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir de la
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo,
fe i del servei a Colòmbia.
militants cristians màrtirs de la resistència contra la
Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció de
dictadura a Xile.
l’Explotació del Medi Ambient en la Guerra
i els Conﬂictes Armats

32è Diumenge ordinari
1Re 17,10-16 / Sl 145
Hb 9,24-28 / Mc 12, 38-44

Adeodat
1546: Rebel·lió dels cupules i els chichuncheles contra els
espanyols a Yucatán.
1976: Carlos Fonseca cau a Zinica.
1983: Augusto Ramírez, sacerdot, màrtir de la defensa dels
pobres, a Guatemala.
1987: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.

Dissabte

Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Lc 16,9-15
Vilibrord
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León es possessiona de Florida.
1917: Triomfa la insurrecció obrera i camperola a Rússia i
comença la primera experiència de construcció del
socialisme en el món.
1962: Mor Leonor Roosevelt, activista pels DDHH i primera
dama dels EUA.
1978. Antonio Ciani. Dirigent estudiantil de l’AEU a Guatemala. Va ser capturat il·legalment quan sortia de casa
seva cap a la Universitat de San Carlos de Guatemala.
Continua desaparegut.

novembre

8
8

77
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9
9

Dilluns

novembre

Sb 1,1-7 / Sl 138
Lc 17,1-6
Teodor
1977: Justo Mejía, sindicalista camperol i catequista, màrtir
de la fe a El Salvador.
1984: Primera Trobada dels Religiosos, Seminaristes i
Capellans Negres de Rio de Janeiro.
1989: Cau el mur de Berlín.
Minvant: 15h56m a Lleó
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10 Dimarts
10

11 Dimecres
11

Sb 2,23-3,9 / Sl 33
Sb 6.1-11 / Sl 81
Lc 17,7-10 Martí de Tours
Lc 17,11-19
Lleó el Gran
1483: Naixement de Luter, a Alemanya.
Soren Kierkgaard
1969: El govern brasiler prohibeix la publicació de notícies 1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor ﬁlial
sobre indis, guerrilla, moviment negre i contra la
al poble xilè.
discriminació racial.
1980: Policiano Albeño, pastor evangèlic, i Raúl Albeño,
màrtirs de la justícia, El Salvador.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdot indígena páez,
assassinat a Santander, Colòmbia.
1996: Jafeth Morales López, militant popular colombià,
animador de CEBs, assassinat.
2004: La Comissió Nacional sobre Tortura lliura al president
de Xile el testimoni de més de 35.000 víctimes de la
dictadura de Pinochet.

12
12

Dijous

Divendres
13 Divendres
13

14 Dissabte
14

Sb 7,22-8,1 / Sl 118
Sb 13,1-9 / Sl 18
Sb 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Lc 17,20-25 Leandre
Lc 17,26-37 Dídac d’Alcalà
Lc 18,1-8
Josafat
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys, màrtir 1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris i
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de l’eucaristia,
dels moviments d’alliberament del poble uruguaià.
marins, Brasil.
màrtir de la solidaritat, Guatemala.
40 anys.

33è Diumenge ordinari
Dn 12,1-3 / Sl 15
Hb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32

Albert el Gran
1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, pelegrí
de la causa indígena.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els
conqueridors, màrtir de la insurrecció indígena a
Bolívia, mort per l’exèrcit.
1889: Es proclama la República al Brasil. 120 anys.
1904: Desembarquen marines a Ancon, Panamà.
1987: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels drets
humans a Colòmbia.

novembre

15
15
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16 Dilluns
16

17 Dimarts
17

18 Dimecres
18

novembre

1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64
2Mc 6,18-31 / Sl 3
2Mc 7,1.20-31 / Sl 16
Sl 118 / Lc 18,35-43 Isabel d’Hongria
Lc 19,1-10 Elsa
Lc 19,11-28
Margarida, Gertrudis
1982: Fundació del Consell Llatinoamericà d’Esglésies, 1985: Luis Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe 1867: El Duc de Caxias escriu a l’Emperador preocupat per
a Guatemala.
CLAI.
la possibilitat que els negres que tornin de la guerra
1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i les seves
del Paraguai comencin una guerra interna, pels seus
dues empleades domèstiques, assassinats a la UCA
legítims drets.
de Sant Salvador.
1970: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament
de terres, La Cruz, Costa Rica.
Dia internacional de l’ONU per la tolerància
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i Jorge Luis
Mazo, sacerdot, assassinats pels paramilitars, a
Nova: 19h14m a Escorpí
Quibdó, Colòmbia. 10 anys.
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19
19

Dijous

1Mc 2,15-29 / Sl 49
Lc 19,41-44
Abdies, Crispí
1681: Roque González, primer testimoni de la fe a l’Església
paraguaiana i els seus companys jesuïtes Juan i
Alfonso, màrtirs.
1980: Santos Jiménez Martínez i Jerónimo “Don Chomo”, pastors protestants, camperols, màrtirs a Guatemala.
2000: Fujimori, des del Japó, presenta per fax la seva renúncia
a la presidència del Perú.

Divendres
20Divendres
20

1Mc 4,36-37.52-59 / Int. 1Cro 29
Lc 19,45-48
Fèlix de Valois, Octavi
1542: Les Lleis Noves regulen les encomiendas d’indis.
Suprimides el 1545 romanen de fet ﬁns 1710.
1695: Mort-martiri de Zumbí dels Palmares. Líder dels
Palenques de Palmares. Dia nacional brasiler de la
Consciència Negra.
1976: Guillermo Woods, sacerdot missioner, excombatent
nord-americà al Vietnam, màrtir i servidor del poble
de Guatemala
2000: Condemnat a cadena perpètua Enrique Arancibia,
exagent de la DINA xilena, per atemptar contra el
general Prats a Buenos Aires el 30se t74.

21 Dissabte
21

1Mc 6,1-13 / Sl 9
Lc 20,27-40
Presentació de Maria
1831: Colòmbia es proclama Estat sobirà, dissolent-se la
Gran Colòmbia.
1966: Fundació de l’Organització Nacional de Dones de
Chicago.
1975: Matança de camperols per mercenaris contractats
pels latifundistes a La Unión, Hondures.
Dia mundial (de l’ONU) de la televisió

Dia internacional dels Drets del Nen.
Dia mundial per la industrialització d’Àfrica

34è Diumenge ordinari
Dn 7,13-14 / Sl 92
Ap 1,5-8 / Jn 18,33b-37

Cecília
Dia universal de la música.
1910: João Cândido, l’«almirall negre», lidera la «Revolta
de la Chibata» a Rio de Janeiro.

novembre

22
22
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23 Dilluns
23

Dn 1,1-6.8-20 / Int. Dn 3,52-56
Lc 21,1-4
Climent
1927: Miguel Agustín Pro, assassinat, amb tres laics, per ordre
del president de Mèxic Plutarco Elías Calles, durant la
persecució religiosa de l’època dels cristeros.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrer, Paraguai.
1980: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb 4 dels seus
germans a El Salvador.

24 Dimarts
24

Dn 2,31-45 / Int. Dn 3,57-61
Lc 21,5-11
Andreu Dung-Lac
1590: Agustín de La Coruña, bisbe de Popayán, desterrat
i empresonat per defensar els indis.
1807: Mor José Brandt, cap de la nació Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violació de
Drets Humans contra indígenes.
Creixent: 21h39m a Peixos

25 Dimecres
25

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Int. Dn 3,62-67 / Lc 21,12-39
Caterina d’Alexandria
Isaac Wats
1808: Se signa una llei que concedia terres a tots els
estrangers no negres que anessin al Brasil.
1960: Assassinat de les germanes Mirabal a la República
Dominicana.
1975: Independència de Surinam. Festa nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá’í, indígena, màrtir de la lluita
per la terra dels seus germans, que havia parlat amb
Joan Pau II a Manaus el 1980. Assassinat.
2003: “Ruta Pacíﬁca de las Mujeres”, a Colòmbia.

novembre

Dia internacional contra
l’explotació de la dona
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26
26

Dijous

Divendres
27 Divendres
27

Dn 6,12-18 / Int. Dn 3,68-74
Dn 7,2,14 / Int. Dn 3,75-81
Lc 21,20-28 Virgili
Lc 21,29-33
Joan Berchmans
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco, Perú. 1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiant universitari
peruà, mort durant la seva detenció i interrogatori
25 anys.
pels militars.
1980: Juan Chacón i companys dirigents de l’ FDR, màrtirs
a El Salvador.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.

1r Diumenge d’Advent
Jr 33,14-16 / Sl 24
1Ts 3,12-4,2 / Lc 21,25-28.34-36

Sadurní
Dia internacional (de l’ONU) de solidaritat amb el poble
palestí.
1916: Desembarcament massiu de marines i implantació del
protectorat a la Rep. Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, Germanet de
l’Evangeli, segrestat i llençat viu al mar en els “vols
de la mort”.
2000: Mor a Panamà mossèn Antonio Fernández Ibáñez,
defensor dels grups ètnics més desprotegits.
Día internacional, de l’ONU,
de Solidaritat amb el poble palestí.

Dn 7,15-27 / Int. Dn 3,82-87
Lc 21,34-36
Caterina Labouré
1975: El FRETILIN, Front Revolucionari per un Timor Est
Independent, declara la independència del país, que
era colònia de Portugal.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, màrtir de la Causa
dels pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdot, obrer, màrtir de
les CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El
Salvador.

novembre

29
29

28 Dissabte
28
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RÈquiem Pel lliuremercat
cap a la utopia posTcapitalista
Wim DIERCKXSENS
San José de Costa Rica

Davant la crisi econòmica mundial, que es
compara amb la Gran Depressió dels anys trenta del
segle passat, apareix la pregunta de si el lliure joc de
mercat durà el món a una crisi terminal del sistema
capitalista, o si ﬁns i tot s’entrelluca una nova
civilització. Cada crisi és una oportunitat, i algú o
altre l’explotarà. La gran crisi pot ser l’oportunitat per
emmarcar l’economia en un complex d’altres relacions
socials, que es basen en principis de solidaritat,
democràcia, justícia social i hi podem afegir avui en
dia, sostenibilitat ecològica. La qüestió és la següent:
el capitalisme se’n sortirà una vegada més amb la
seva? O més aviat,¿serà aquest el darrer fracàs dels
mercats no reglamentats el catalitzador necessari per
tal que el món reivindiqui una altra civilització?
Amb això ressorgeix la utopia d’un
postcapitalisme. Ens trobem contradictòriament
davant d’una època de molta esperança en un entorn
de molta inseguretat. A partir de la crisi ﬁnancera
internacional, els bancs centrals i els governs
han intervingut amb milers i milers de milions de
dòlars per tal que el propi sistema capitalista no es
col·lapsi. S’intenta intervenir a tota costa perquè no
s’enfonsi cap banc gran, amb la ﬁnalitat d’evitar el
col·lapse del propi sistema ﬁnancer internacional.
En essència això signiﬁca que els guanys del
sistema bancari es privatitzen, mentre que la
societat ha d’assumir els costos de les seves pèrdues
astronòmiques. Bancs petits o mitjans es poden
col·lapsar per ser absorbits pels més grans, i així
fomentar encara més la concentració de la riquesa. No
obstant això, l’extrema concentració de riquesa en un
món que trontolla, funciona alhora com a dinamita
política per reivindicar una altra civilització.
És molt gran el contrast en el comportament
davant el Deute Extern dels països pobres, i davant
192

el deute milionari de l’elit ﬁnancera internacional.
Quan el deute extern dels països perifèrics arribava a
límits que el feien impagable, no hi havia cap perdó:
s’aplicaven tota mena de polítiques d’ajustament, que
fonamentaven la concentració cada vegada més greu
de l’ingrés tant dintre dels països com entre ells. Fins
i tot es va canviar el parenostre per aconseguir-ho: els
deutes dels pobres no es perdonen, i s’han de pagar,
encara que això impliqui un genocidi lent. Davant del
deute dels pobres, el credo liberal és la no intervenció.
En canvi, quan l’elit ﬁnancera corre perill d’arruïnar-se
per jocs especulatius multimilionaris irresponsables,
els mateixos poderosos demanen una intervenció
immediata de l’Estat, i a gran escala.
La crisi ﬁnancera ha posat en perill el sistema
ﬁnancer internacional i mena a una crisi en l’economia
real a nivell internacional, és a dir, desemboca
en una llarga recessió a escala mundial. Aquesta
amenaça d’una altra depressió mundial reanima
molt la discussió al voltant de la necessitat d’una
regulació econòmica. L’actual crisi econòmica avui
va acompanyada per una crisi ecològica i de recursos
naturals. El segle XXI és una etapa d’esgotament de
les matèries primeres, i aquesta realitat conﬁgura
una nova situació i un dilema greu per a l’economia.
La regulació econòmica demana aleshores també una
regulació ecològica.
No hi ha prou recursos naturals per mantenir
l’actual estil occidental de vida; avui en dia el
20% de la població mundial, concentrada al Nord,
consumeix el 80% dels recursos naturals. Amb el lliure
joc de mercat, la classe consumista responsable del
desequilibri ecològic i de l’escalfament planetari, ha
esdevingut més rica a costa de les grans majories.
El seu estil de vida va causar la sobreexplotació dels
recursos naturals, en particular dels recursos fòssils,

concentrats al Sud. Això va afectar totes les regions
del món, però es va notar més intensament a les
zones perifèriques. L’ascens dels preus dels minerals
condueix a una deformació de l’estructura econòmica
dels països que els posseeixen. Els nivells d’inﬂació
dels productes agrícoles, a partir del foment dels
biocombustibles, posa en perill la majoria d’aquests
països.
Com que les majors reserves de recursos naturals
es troben al Sud, els països dominants se les disputen
ferotgement. Això ja va generar guerres que tendeixen
a ampliar-se a d’altres regions del planeta. La guerra
ha estat històricament l’instrument que el sistema
capitalista no ha dubtat d’emprar per apropiar-se
dels recursos naturals, en particular els energètics,
i actualment ni tan sols es descarta l’ús de l’arma
nuclear. La regió llatinoamericana no està pas al
marge d’aquesta estratègia geopolítica. La guerra
genera crisi política a nivell internacional. Hi ha crisi
d’estat en haver-hi crisi econòmica sense resposta
adient per al capital. La ciutadania es qüestiona la
ineptitud dels seus governs per solucionar els seus
problemes, etc.

efectiu de capital i mà d’obra. Aquesta regulació
mundial es transformaria en un aparell burocràtic
centralitzador per formular i dur a terme el pla per
perpetuar l’acumulació de capital, sense interpel·lació
estructural de la ciutadania. La veu del lliure
mercat es substitueix per la d’una regulació mundial
aparentment en nom de la ciutadania, encara que en
essència és per a una elit transnacional que en darrera
instància dissenya i executa el pla, sense participació
real o interpel·lació de la pròpia ciutadania.
No obstant això, ens podem preguntar si l’acció
política pot adquirir encara la forma d’una intervenció
en l’economia, a partir de la conciliació entre l’interès
privat i el de la ciutadania, respectant el guany
privat com la darrera paraula. Actualment hi ha
una crisi dels recursos naturals i del medi ambient,
amb el consumisme de només el 20% de la població
mundial. El creixement sense límit a escala mundial
no és possible. Un model que parteix del creixement
sostingut no és viable. Amb això el capitalisme arriba
als seus límits. No hi ha capitalisme sense creixement
i el creixement no només es fa cada vegada més
incompatible amb el benestar social, sinó que topa
amb els límits dels recursos naturals ﬁnits.

Amb les crisis anteriors es fomenta el debat que
fa prevaldre l’interès general per sobre dels interessos
particulars. Allò anterior demana intervenció i
regulació ﬁns i tot a nivell planetari. La recerca d’una
alternativa al neoliberalisme fomenta la possibilitat
i necessitat d’una altra racionalitat econòmica
que porta el debat a noves formes de socialisme.
La globalització no tan sols va gestar aquesta
possibilitat en abstracte, sinó que les creixents
contradiccions també la faran possible i necessària.

Donar vida a les coses que fem signiﬁca donar
vida a la natura, i allibera recursos naturals per
tal que els exclosos d’avui puguin sortir de les
seves privacions. Deﬁnir les necessitats no es pot
fer a nivell de megaempreses per a un consumidor
abstracte. Cal una regulació econòmica alternativa,
que parteixi precisament de la vida concreta de
gent amb necessitats concretes, i no pas d’un homo
economicus o consumidor abstracte. En termes de
Polanyi (la Gran Transició), la regulació i intervenció
La mediació entre el mercat i la planiﬁcació, per
alternativa té com a tasca emmarcar les relacions
si mateixa, no obstant això, no garanteix pas un
econòmiques en un complex d’altres relacions socials,
postcapitalisme. És possible imaginar-se un nou ordre que es basen en principis de solidaritat, democràcia,
econòmic a nivell internacional amb una economia
justícia social i -hi podem afegir avui en diaplaniﬁcada que reorienti les inversions cap a l’àmbit
sostenibilitat ecològica.
productiu amb l’objectiu de garantir el creixement
econòmic sostingut i en conseqüència l’acumulació
Amb aquesta racionalitat de la vida, té dret a
en l’economia real. Això implica una assignació
la vida qualsevol ésser viu (humà o no) del nostre
global dels recursos naturals ﬁnits, la diversiﬁcació
planeta, i no només pel fet de ser útil o no per al
industrial planiﬁcada a escala mundial, assignant
mercat.
no només recursos naturals, sinó també l’ús més
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30 Dilluns
30

11

Dimarts

Rm 10,9-18 / Sl 18
Is 11,1-10 / Sl 71
Mt 4,18-22 Eloi
Lc 10,21-24
Andreu apòstol
1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB) protesta 1981: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita d’alliberament
del seu poble, Colòmbia.
contra l’empresonament de sacerdots.
2000: El jutge Guzmán disposa l’arrest domiciliari i el
processament de Pinochet.
Dia mundial de la lluita contra la síndrome
d’inmunodeﬁciència adquirida, SIDA.

22 Dimecres

Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37
Bibiana
1823: Declaració de la doctrina Monroe: «Amèrica pels
americans».
1956: Desembarcament del Granma a Cuba.
1972: Panamà reconeix el dret dels indígenes a la seva
comarca.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel i
Jean Donovan, segrestades, violades i assassinades.
El Salvador.
1990: Camperols màrtirs d’Atitlan, Guatemala.
Dia internacional de l’ONU contra l’esclavitud

desembre

Plena: 07h30m a Bessons

196

33

Dijous

4
4

Divendres
Divendres

Is 26,1-6 / Sl 117
Is 29,17-24 / Sl 26
Mt 7,21.24-27 Joan Damascè, Bàrbara
Mt 9,27-31
Francesc Xavier
1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de
Tenochtitlán.
Palmares, Brasil.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
Dia internacional del voluntari
2002: Mor Ivan Illich, ﬁlòsof i sociòleg de l’alliberament
Dia internacional del discapacitat

55 Dissabte

Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 9,35-10,1.6-8
Sabas
1492: En el seu primer viatge Colom arriba a La Española.
1824: La constitució brasilera, en la seva llei complementària,
prohibeix als leprosos i negres anar a escola.
2000: Dos exgenerals argentins són comdemnats a cadena
perpètua per la justícia italiana: Suárez Masón i Santiago Riveros, per crims durant la dictadura.
Dia internacional (de l’ONU)
dels Voluntaris pel desenvolupament

2n Diumenge d’Advent
Ba 5, 1-9 / Sl 125
Flp 1,4-6. 8-11 / Lc 3,1-6

Nicolau de Bari
Nicolau de Mira
1534: Fundació de Quito.
1969: Mor João Cândido, l’”almirall negre”, heroi de la Revolta
de Chibata de 1910, Brasil.

desembre

6
6
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77

Dilluns

desembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26
Ambròs
1939: Neix el primer nen a la maternitat d’Elna.
1975: El govern militar d’Indonèsia envaeix Timor Est, matant
60.000 persones en dos mesos.
1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys, celebradors
de la Paraula i màrtirs de la solidaritat amb els
refugiats.

198

8 Dimarts
8

9 Dimecres
9

Is 40,25-31 / Sl 102
Gn 3,9-15.20 / Sal 97
Mt 11,28-30
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38 Leocàdia, Valeri
Concepció de Maria
1542: Las Casas acaba la seva «Brevísima relación de la 1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla per la
destrucción de las Indias».
Independència.
1965: Es clou el Concili Vaticà II.
Minvant: 00h13m a Verge
1976: Ana Garófalo, metodista, màrtir de la Causa dels
pobres, Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont i Leonie Duquet, religioses, màrtirs
de la solidaritat amb els familiars de desapareguts
a l’Argentina.
1994: La justícia turca comdemna Leyla Zana a 17 anys de
presó per defensar els drets dels kurds.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdot que treballava amb
els camperols a Orient, assassinat per paramilitars,
Colòmbia.
2004: 12 països funden la Comunitat Sud-americana de
Nacions: 361 milions d’habitants.

10
10

Dijous

Divendres
11 Divendres
11

Is 48,17-19 / Sl 1
Is 41,13-20 / Sl 144
Mt 11,16-19
Mt 11,11-15 Damas
Eulàlia de Mèrida
1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i Filipines Lars Olsen Skrefsrud
als EUA.
1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les lluites
1948: L’ONU proclama la Declaració Universal dels Drets
d’alliberament, Nicaragua.
1994: Primera Cimera Americana, a Miami. Els governs
Humans.
decideixen crear l’ALCA, sense la participació dels
1996: Es concedeix el Nobel de la Pau a José Ramos Horta,
pobles. El 2005 fracassarà.
autor del pla de pau per al Timor Est del 1992, i a Carlos
1997: S’aprova el Protocol de Kyoto per reduir l’emissió dels
Ximenes Belo, bisbe de Dili.
gasos que provoquen l’efecte hivernacle.
1997: El govern socialista francès aprova la reducció de la
jornada setmanal a 35 hores.

12 Dissabte
12

Zc 2,14-17 / Sl 95
Lc 1,39-45
Guadalupe, Juan Diego
1531: Maria s’apareix a l’indi Juan Diego al Tepeyac, on
s’adorava Tonantzin, la «venerable Mare».
1981: Matança d’«El Mozote», centenars de camperols a
Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista, màrtir,
Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congrés de Nicaragua desafora l’expresident
Alemán, per frau milionari contra l’Estat.

Dia de l’ONU dels Drets Humans.
Dia internacional dels Pobles Indígenes

3r Diumenge d’Advent
Sf 3,14-18a / Int.Is 12,2-6
Flp 4,4-7 / Lc 3,10-18

Llúcia
1968: La Cambra dels Diputats s’oposa al govern i és
suprimida, Brasil.
1978: Independència de Santa Lucía.

desembre

13
13
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14 Dilluns
14

15 Dimarts
15

desembre

Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24
Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33
Mt 21,23-27 Valerià
Mt 21,28-32
Joan de la Creu
Teresa d’Àvila
1975: Daniel Bombara, membre de la JUC, màrtir dels
1890: Rui Barbosa ordena cremar els documents relatius
universitaris compromesos amb els pobres a
a la situació de l’esclavitud al Brasil per esborrar la
l’Argentina.
taca de la nació.
1973: L’ONU identiﬁca Puerto Rico com a colònia i aﬁrma
el seu dret a la independència.
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16 Dimecres
16

Is 45,6-25 / Sl 84
Lc 7,19-23
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San Francisco,
MG, Brasil
1991: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia.
1993: Aixecament popular a Santiago del Estero, Argentina,
on es cala foc a les seus dels tres poders de l’Estat.
Nova: 12h02m a Sagitari

17
17

Dijous

Divendres
18 Divendres
18

Gn 49,2-8-10 / Sl 71
Jer 23,5-8 / Sal 71
Mt 1,1-17 Rufus i Zòsim
Mt 1,18-24
Joan de Mata, Llàtzer
1819: Es proclama la República de la Gran Colòmbia a 1979: Matança de camperols a Ondores, Perú.
Angostura.
1979: Matança de camperols a El Porvenir, El Salvador.
1830: Mor, víctima de tisi o càncer, prop de Santa Marta, 1985: João Canuto i ﬁlls, líder sindical al Brasil.
Colòmbia, Simón Bolívar. L’Alliberador de Veneçuela, 1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la corrupció
Colòmbia, Equador i Perú, i fundador de Bolívia, als
de la policia, Rio de Janeiro.
47 anys d’edat.
1994: Es recuperen les restes de Nelson MacKay, primer
cas dels 184 desapareguts a Hondures la dècada
1994: Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai ﬁrmen a Ouro
dels 80.
Preto l’acord del Mercosur.
2005: Evo Morales, amb un programa de nacionalització
dels recursos naturals, és elegit president de
Bolívia.

19 Dissabte
19

Jue 13,2-7.24-25a / Sal 70
Nemesi
Lc 1,5-25
1994: Crisi econòmica mexicana: 10 dies més tard la
devaluació del peso arribaria al 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 anys, sacerdot, assassinat a
ganivetades i trets a Guatemala.
2001: Després d’un discurs del president, el poble argentí
surt al carrer provocant la seva renúncia.

Dia internacional (de l’ONU) del Migrant
Any nou musulmà: 1431

4t Diumenge d’Advent
Mq 5,1-4a / Sl 79
Hb 10,5-10 / Lc 1,39-45

Domènec de Silos, Ceferí
1818: Luis Beltrán, sacerdot franciscà, «primer enginyer de
l’exèrcit alliberador» dels Andes, Argentina.
1989: Els EUA ataquen i envaeixen Panamà per capturar
Noriega.
2001: “Pocho” Leprati, militant pels Drets dels Infants
marginats, assassinat per la policia de Rosario,
Argentina.

desembre

20
20
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21 Dilluns
21

22 Dimarts
22

desembre

Cant 2,8-14 / Sl 32
1Sam 1,24-28 / Int.: 1Sam 2,1-8
Lc 1,39-45 Francesca J. Cabrini
Lc 1, 46-56
Pere Canisi
Tomàs Apòstol
1815: És afusellat José María Morelos, heroi de la
1511: Homilia de Fra Antonio de Montesinos a La
independència de Mèxic, després que la Inquisició
Española.
el desterrés.
1907: Matança a Santa María de Iquique, Xile: 3.600 víctimes, 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 anys, líder ecologista
miners en vaga per millors condicions de vida.
a Xapuri, Brasil. Assassinat pels latifundistes.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdot, solidari amb el seu poble 1997: Matança d’Acteal, Chiapas. Paramilitars dels
en la lluita contra la dictadura, Cuba.
latifundistes i del governant PRI maten 46 indígenes
tzotzils paciﬁstes, reunits en oració, ja al seu tercer
Solstici: d’estiu al Sud i d’hivern al Nord,
dia de dejuni.
a les 18h47m
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23 Dimecres
23

Mq 3,1-4.23-24 / Sl 24
Lc 1,57-66
Joan de Kety
1896: Conﬂicte entre els EUA i la Gran Bretanya a causa
de la Guyana veneçolana.
1972: Un terratrèmol de 7 punts Richter destrueix Managua
i causa la mort a més de 20.000 persones.
1989: Gabriel Maire, assassinat a Vitoria, Brasil per la seva
pastoral compromesa.

24
24

Dijous

Divendres
25 Divendres
25

26 Dissabte
26

Nativitat
Is 62,1-5 / Sal 88
Hch 6,8-10; 7,54-60 / Sal 30
Is 52,7-10 / Sal 97 Esteve
Hch 13,16-17.22-25 / Mt 1,1-25
Mt 10,17-22
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18 1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil,
Lc 1,67-79
Hermínia i Adela
Argentina i Uruguai contra Paraguai.
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels 1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
quilombos a Sergipe, Brasil.
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud a Carta- 1996: Vaga general a l’Argentina.
1896: Mor a Sabadell Isabel Vilà, primera sindicalista
gena de Indias, profeta i defensor dels negres.
catalana.
1925: La llei brasilera passa a garantir 15 dies a l’any de
vacances a la indústria, el comerç i els bancs.
Creixent: 17h36m a Àries

Sagrada Família
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,41-52

Joan evangelista
1512: Promulgació de noves lleis reguladores de
“l’encomienda” dels indis, per les denúncies de Pedro
de Córdoba i Antonio Montesinos.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació Pankararé,
Brasil, mort en lluita per la terra.
1985: El governador de Rio de Janeiro ﬁrma la llei 962/85
que prohibeix la discriminació racial als ascensors
dels ediﬁcis.
1996: Vaga d’un milió de sud-coreans contra la llei laboral
que facilita els acomiadaments.
2001: Petrona Sánchez, líder camperola i de l’organització
de dones, assassinada per les FARC a Costa de Oro,
Chocó, Colòmbia.

desembre

27
27
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28 Dilluns
28

29 Dimarts
29

30 Dimecres
30

desembre

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
1Jn 2,3-11 / Sal 95
1Jn 2,12-17 / Sl 95
Sants Innocents
Mt 2,13-18 Tomàs Becket
Lc 2,22-35 Sabí
Lc 2,36-40
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1987: Més de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabà, 1502: Salpa d’Espanya la ﬂota més gran d’aleshores: 30
1977: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú.
vaixells amb uns 1.200 homes, sota el comandament
Brasil, tirotejats al pont del riu Tocantins, atacats per
2001: Edwin Ortega, camperol chocoano, líder juvenil,
de Nicolás de Obando.
la Policia Militar.
assassinat per les FARC en una assemblea de joves 1996: Acords de Pau entre el Govern guatemalenc i la
al riu Jiguamandó, Colòmbia.
guerrilla que posen ﬁ a 36 anys de hostilitat, amb més
de 100.000 morts i 44 llogarrets arrasats.
Dia internacional per la biodiversitat
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31
31

Dijous
1Jn 2,18-21 / Sal 95
Jn 1,1-18

Silvestre
1384: Mor John Wiclyf, a Anglaterra.
1896: En el punt més alt del cautxú s’inaugura el teatre
Amazones a Manaus, Brasil,.
1972: Mor a São Paulo, en el 4t dia de tortura, Carlos Danieli,
del PC del Brasil, sense revelar res.
Eclipsi parcial de Lluna, visible a la península
Ibèrica (màxim a les 18h23m).
Plena: 19h13m a Càncer

Divendres
1 Divendres

2

Dissabte

Any 2010:
Any Internacional (ONU) de la biodiversitat, i
Any Internacional (ONU) de l’apropament de les cultures.

desembre

3
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L’EXPANSIÓ NEOCOLONITZADORA
A NIVELL SOCIOCULTURAL
el bilingüisme en l’educació de base
és un dret que no es respecta
josep frigola ribas
Niamey, Níger

D’entrada, faig una confessió ben sincera.
No sóc cap expert en educació de base per donar
lliçons a ningú. Només em puc reﬁar de l’experiència
que tinc d’educador sobre el terreny i de formador
d’educadors. La pila d’anys que porto de vida en dos
països d’Àfrica de l’oest tampoc avala un nivell de
projecció prou ample. Aquesta reﬂexió en veu alta,
doncs, vol ser un plany, un mena de sonda de socors
propulsada enlaire amb la pretensió d’alertar, sacsejar
consciències individuals i col·lectives, aplegar parers i
testimoniatges semblants per poder dir que ja n’hi ha
prou. Prou de tanta pressió i dominació sociolingüística
sobre els pobles per conservar una hegemonia de
prestigi i de poder geopolític. Es menyspreen els valors
culturals locals, es trepitgen i destrueixen les llengües
que en són els seus principals vehicles. En aquest sentit
penso que no és exagerat de parlar de neocolonització
de països i regions senceres.
Aterrem per ser més concrets. Níger, com també
altres països africans, ha desitjat canviar radicalment
el sistema escolar introduint el bilingüisme. La
iniciació i els primers cursos s’haurien de fer en llengua
vernacla, dita també nacional, i després s’introduiria
la llengua oﬁcial, el francès en aquest cas. Tothom
ho reconeix des de fa temps i més temps, el sistema
educatiu és deﬁcient i continua deteriorant-se. Fa deu
anys es va aconseguir aprovar una llei anomenada
LOSEN 98-12 que havia de ser decisiva, propulsava un
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canvi substantiu. Té un gran objectiu ben conegut en
l’educació de base: garantir a tota persona un mínim
de coneixements, d’aptituds i de valors humans que
li permetin viure dignament i treballar pel progrés
social. Demana també que s’activin tots els continguts
educatius fonamentals per millorar la qualitat de vida i
per obrir el camí a la formació contínua. D’altra banda,
a rel de tot el rebombori fet entorn de la Estratègia de
Reducció de la Pobresa (2003), es va elaborar el PDDE
(Programa Desenal de Desenvolupament de l’Educació).
La llei del 1998 i aquest programa extraordinari han
estat l’esca perquè uns equips d’experts s’afanyessin a
crear programes d’estudi amb els seus corresponents
materials didàctics a ﬁ de posar en marxa l’ensenyament
en llengua materna durant el primer cicle i abans de
passar al francès. Algunes escoles minoritàries, dites
“experimentals”, que existeixen des de fa molts anys
han aconseguit bons resultats en aquest sentit. Ara, es
tractava de perfeccionar aquest sistema educatiu i de
generalitzar-lo.
Doncs bé, deu anys després, encara no s’ha posat
en aplicació gairebé res fora d’alguna lloable iniciativa
recolzada per la cooperació alemanya. Hi ha, certament,
moltes raons per explicar-ho. N’hi ha moltes menys per
justiﬁcar-ho... Quins són els principals entrebancs?
Es tracta d’inèrcia, d’un anar fent tant-se-me’n-fotista
administratiu i governatiu? S’ha de carregar molta part
sobre la manca de mitjans econòmics autònoms? Hi ha

alguna força major externa que s’hi oposa ferrenya? Ens
volen distreure amb programes globals de lluita contra
el que sigui i de desenvolupament de tota mena i color
deixant arraconats els Drets Humans més elementals?
Començant pel que tenim més a prop, hi ha
l’opció política del país en qüestió. El passat polític,
administratiu i de “culturització” imposada manté
certament hipotecada una bona part d’iniciativa
i de creativitat. Les independències varen mirar
de consolidar-se, em sembla, sobre la política
administrativa i militar deixant arraconats els
valors i identitats culturals. Potser, per por que no
esdevinguessin factors de divisió “nacional”. Des
de llavors, la llengua del colonitzador, esdevinguda
llengua oﬁcial, es va imposant arreu. Per suposat, en
el camp de l’educació formal es considera llengua única
i exclusiva. El sector de l’educació no formal va optar
per alfabetitzar joves i adults, la gran majoria de la
població, en les llengües vernacles o vehiculars. Ben
aviat, però, es constatà que aquest darrer sector era
menystingut, considerat de tercera o quarta categoria.
Encara avui, del magre pressupost nacional que l’Estat
atorga a l’educació, se li atribueix una misèria de res,
0,33% destinat al 80% de la població!
A la raó de política educativa interna, s’hi afegeix
la política hegemònica de les grans àrees lingüístiques
o, potser millor dit, la vessant sociocultural d’unes
geopolítiques prepotents. Hi ha una fal·lera d’expansió
cultural sense cap mirament en sectors estratègics com
els de la comunicació, educació i ajuda econòmica
amb beques, subvencions de projectes, etc. Tot està
condicionat que s’és o no membre d’un d’aquests grans
organismes que fan de xarxa cultural captadora. A
més del seu declarat expansionisme, argumenten que
d’aquí a unes quantes dècades la major part d’aquestes
llengües autòctones ja no existiran. Fins i tot es
permeten de dir que val més no entrar en conﬂictes
ètnics i lingüístics adoptant una posició “neutra”.
Comprovem-ho. A quins interessos serveix aquesta
pretesa política global? A favor de qui es decantaran

l’educació i el saber a la llarga? A qui esclafaran per
sortir-ne victoriosos? Tot el treball de revalorització de
l’educació multicultural, intercultural, se’n va en orris.
El saber dins els paràmetres valorats pels poderosos
d’aquest món (modernitat, eﬁcàcia, mediatització,
prestigi) ja fa temps que té poder de decisió i domina
pobles, països, continents.
La presentació d’aquest binomi de polítiques
educatives internes per una part i d’expansió
sociocultural de potències excolonitzadores per l’altra
és, probablement, massa simplista. Vol ser sobretot una
manera de cridar al cel per mirar de remeiar-hi si encara
hi som a temps. Quina alternativa hi ha? Com s’han de
posar dempeus els propis països afectats, primers actors
interessats? A quin organisme mundial es poden conﬁar
per poder continuar sent el que són, tenir el drets més
fonamentals protegits, en concert amb una proposta de
culturització global positiva?
Sabem que l’educació i l’adquisició de
coneixements són la gran via que condueix a les grans
transformacions individuals i socials. Sabem que són
evolutives i esdevenen motors per bastir altres móns.
Què s’ha de prioritzar? Què s’ha de sacriﬁcar perquè
la democràcia sigui més tal com Déu mana, i hi hagi
més llibertat d’expressió i d’acció? Què cal fer perquè
el poble-poble assoleixi un nivell de consciència
social més ﬁ? Una bona manera de respondre-hi, al
meu entendre, és promoure, sense cap mena de trava,
l’educació de base a l’abast de tothom. Una educació
propera, que parteix de la realitat que viu la gent,
impartida en la llengua vernacla o vehicular coneguda.
Després, si cal, es continua amb l’aprenentatge d’una
llengua segona, l’oﬁcial del país en primer lloc. En tot
i per tot, valorar una educació on s’ensenya aprenent i
s’aprèn ensenyant quins són els drets i els deures més
fonamentals de tota persona, de tot país i d’aquesta
mare terra on tots volem viure amb dignitat.

❑
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quin socialisme volem?
(notes per a un manifest)
pablo gonzález casanova
Mèxic DF, Mèxic

Lluitar pel socialisme i construir el socialisme és
l’única manera d’assegurar la Vida. La responsabilitat
humana d’impedir l’ecocidi implica plantejar i guanyar
la lluita pel socialisme. Si el socialisme es queda en
utopia o en politiqueria tenim assegurada la mort de
la biosfera. El sistema actual, malalt de lucre, no té
pas miraments si ha de destruir el món per tal de fer
negocis. La seva cobdícia l’encega de manera estranya.
La seva venalitat el perd en això que els experts
anomenen “efectes secundaris no desitjats”.
El socialisme serà obra de la humanitat o no serà. Si
ahir l’actor principal de l’emancipació era el treballador,
avui l’actor principal és la humanitat que s’organitza
amb treballadors, pobles, ciutadans, sempre que tots
integrin com a iguals seus “els pobres de la terra” dels
quals va parlar Martí i els que vulguin “provar la seva
fortuna amb ells”.
Els “pobres”, els “exclosos”, són els proletaris d’avui.
Han d’ocupar el centre de qualsevol bloc emancipador.
Sense ells, la humanitat està condemnada a l’extermini.
“Pobres” i “condemnats de la Terra”, o “nous proletaris”,
no només exigeixen plantejar als treballadors organitzats
i als moviments alliberadors una solidaritat de germans i
companys. Plantegen el seu dret a l’autonomia de classe
en el bloc històric; el respecte a la seva dignitat, a la
seva identitat, a les seves creences. En la seva condició
de nova classe de pobres van pels camps i les fàbriques,
les mines i els mars, els suburbis i els serveis.
La pràctica del socialisme està destinada al
fracàs si no aconsegueix articular els sectors socials
d’”inclosos” i “exclosos”, de treballadors “organitzats”
i “no organitzats”, de pobles i ciutadans “integrats” i
“marginats”. Respectar l’autonomia dels germans pobres,
ﬁns i tot la seva autonomia de nova classe proletària és
condició de l’èxit.
El projecte implicarà, necessàriament, vincular la
lluita pel socialisme a les lluites per la democràcia
com a poder del poble, i a les lluites d’alliberament
nacional contra l’imperi de les grans potències, de les
megaempreses i els seus associats i subordinats locals.
Qualsevol socialisme ha de correspondre a
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una democràcia capaç de reformular les relacions
humanes no lucratives, d’incrementar-les i de fer-les
predominants.
El socialisme és un procés. Suposa adquirir la
ﬂexibilitat ineludible per encarrilar les contradiccions
que el seu propi desenvolupament crea. Les noves
generacions, més educades i exigents, sabran combinar
les noves formes de la festa i l’art amb la solidaritat
social nacional i internacional. Sabran lliurar “la guerra
de les idees” en el camp de les ciències i les humanitats;
dels mitjans i de la defensa col·lectiva del projecte
central.
Per entendre el signiﬁcat del canvi necessari i
possible, les paraules no es podran llegir ni usar, sense
igualar la vida amb el pensament en tot allò que es
pugui i cada vegada més. Les paraules-actes es trobaran
en la pràctica de les utopies. La construcció i defensa de
la societat i l’estat alternatius, es donen tot el temps i a
tot arreu a nivell local, nacional i mundial. Els germans
i companys hi comparteixen les seves experiències
creadores, corregeixen i precisen el saber-fer original.
En la lluita i construcció del socialisme, de la
democràcia i de l’alliberament nacional, a la legitimació
dels textos laics amb textos “sagrats”, i als “judicis
d’autoritat” emparats en “les clàssics”, s’hi anteposa la
cooperació de la pràctica amb l’ètica.
Uns projectes en sostenen uns altres: el socialisme
la democràcia, la democràcia el socialisme, l’alliberament
de les nacions i pobles la democràcia i el socialisme.
El nou projecte és producte d’una dura realitat. Per
socialisme no s’entén només una major justícia social
sinó la participació dels treballadors, els pobles, els
ciutadans i els exclosos en la construcció i realització
d’”un altre món millor”. Per democràcia no s’entén
només l’exercici del poder pel poble: és més que la
representació política dels “ciutadans” en el govern, més
que l’organització de la classe obrera pel “partit”, més
que la direcció dels pobles pels “líders carismàtics” o “la
classe política”.
El nou projecte de socialisme no només inclou els
homes lliures i adults, sinó a les dones per igual, i

en nombroses empreses socials i educatives les nenes
i nens. En la construcció del socialisme democràtic
no hi participen només els treballadors organitzats
sinó els no organitzats, homes i dones, i aquelles
categories d’exclosos i marginats que descendeixen
de poblacions esclavitzades, sotmeses a servitud,
colonitzades i recolonitzades, les víctimes més recents
de l’explotació salarial, de la desocupació sistèmica,
de l’espoliació i extermini oberts i encoberts als quals
condueix la moderna “explotació primitiva” en la crisi de
l’”acumulació ampliada” o mercantil que va començar les
últimes dècades del segle XX.
Com a processos històrics, el socialisme i la
democràcia participativa impliquen una pedagogia
emancipadora universal, crítica, cientíﬁca i humanística.
Des del seu inici cerquen la difusió i alça dels nivells
educatius. A partir de les campanyes d’alfabetització
arriben a universalitzar l’educació universitària;
comparteixen amb gairebé la totalitat de la població
els coneixements i sabers especialitzats i generals.
L’experiència socialista mostra que és tècnicament i
fundadament factible la creació de repúbliques on tots
els habitants es preparin per a ser ciutadans plens i
avantguardes de pobles-avantguardes.
La democràcia no es concep pas sense pluralisme
ideològic i religiós. S’aferra a construir i defensar espais
laics, espais de diàleg. Com a quefer humà, com a
pensament crític, i com a memòria històrica recupera i
il·lumina les situacions concretes, abandona la raó dels
exegetes, els arguments dels ortodoxos, i qualsevol altre
autoritarisme intel·lectual o emocional, moral o estètic.
La democràcia en procés de realització frena
qualsevol intent de tornar a construir el socialisme amb
una lògica d’estat. Al poder de l’estat hi anteposa el de
la societat ﬁns que l’esta-poble constitueixi una sola
categoria on la societat mani i l’estat obeeixi. “Obeir
quan es mana” és conseqüència de raonar i respectar
la col·lectivitat que “mana quan obeeix”. La “societat
civil” s’imposa a l’estat fora i dins seu: busca sense treva
que predomini la pràctica de “manar obeint” consens i
directives generals de treballadors, pobles i ciutadans.
Tot prova que no hi ha alliberament nacional sense
socialisme i sense democràcia. L’imperialisme de les
grans potències opressores està articulat cada vegada
més envers el capitalisme, i les burgesies que van voler
ser nacionals es troben cada vegada més associades
i subordinades a les metropolitanes. Les xarxes de
poder i negocis de “rics i poderosos” troben un interès
comú que els uneix en les polítiques neoliberals de

sotmetiment i espoli de pobles i treballadors. És més,
les polítiques dels partits socialdemòcrates, laboristes,
nacionalistes i comunistes legalitzen i legitimen, amb
calculades crítiques i protestes “políticament correctes”,
els actes de desnacionalització, privatització, pèrdua
de drets socials i garanties individuals: amb el seu vot
o silenci còmplice armen les dictadures “de debò” i les
democràcies “de mentida”.
L’assimilació, la cooptació i la corrupció a
les quals es presten els processos privatitzadors i
desnacionalitzadors no tan sols comprenen els grans
líders sinó bona part de les seves clienteles. En aquestes
condicions l’alliberament nacional, com el de pobles
i treballadors oprimits i espoliats, criminalitzats i
empobrits, no només vincula les seves lluites a les de la
democràcia de debò sinó a les del socialisme democràtic.
Només amb el socialisme que volem “els més” i que
“cada vegada més el volem” s’allunyarà el greu perill
de les guerres mercantils i depredadores a les quals
necessàriament ens porta el capitalisme. Aquelles no
menys temibles i encobertes, perquè per fam i malalties
curables, a les quals no s’hi assignen ni metges ni
medecines, tenen la capacitat de “netejar” de “pobres
rebutjables” continents sencers i immenses zones de la
Terra, particularment a l’Àfrica, al Món Àrab, a l’Àsia del
Sud, i a l’Amèrica Llatina, i sobretot aquí a Indoamèrica.
Avui els complexos militars-empresarials que
dominen el món tenen la capacitat de desfer-se de
poblacions “perdedores en la inevitable lluita per la
vida” segons Darwin. Aquestes poblacions curiosament
constitueixen un obstacle per al nou desenvolupament
del gran capital, que no les necessita com a assalariats,
ja que més aviat l’incomoden perquè els pobres
“rebutjables” estan gaudint de recursos naturals i
energètics, dels quals les companyies es volen apoderar,
o perquè els espoliats emigren a les seves metròpolis i
fan que proliferin la brutícia i el narcotràﬁc.
L’holocaust universal és possible però incert, ja
que les seves polítiques es poden tornar en contra dels
incendiaris, i ells ho saben. Allò que no entenen és
que “ja els ha arribat la seva hora” i que la construcció
pacíﬁca d’un món alternatiu és l’única solució per a la
supervivència de la Humanitat.
El socialisme que volem farà realitat el vell somni de
l’emancipació humana. Ens hi acostarà molt. El canvi es
produirà entre contradiccions necessàries, que es poden
encarrilar amb ﬂexibilitat i fermesa. És una utopia
realitzable.
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es fa socialisme caminant
josé ignacio gonzález faus
Barcelona, Catalunya
No tenim un model ﬁx i tancat de socialisme,
patentat per un inventor i imposat de dalt a baix
per uns “sacerdots” d’allò social. Això degenera
en dictadures que imposen camises de força. El
socialisme s’ha de construir entre tots. Demana una
conversió ètica que ens faci, abans que res, capaços
de somiar: somiar socialismes, parodiant Machado que
somiava camins. I caminar junts en aquest somni. Les
estructures convertides ajuden les persones a ser millors
si aquestes, alhora, s’han convertit per crear aquestes
estructures noves i, després, per no abusar-ne tal
com va passar en aquells models que vam conèixer de
“socialisme real” (jo millor en diria irreal).
A més d’ètic, el nou socialisme haurà de ser un
socialisme “dialèctic” (parodiant el que deia Marx del
materialisme): que tingui en compte la doble polaritat
d’allò real, i procuri no deixar de banda cap dels dos
pols, sota pena d’estimbar-se per la dreta autoritària o
l’esquerra irresponsable.
Aquests dos principis suggereixen aquestes dues
indicacions:
1.- El socialisme de futur tindrà molt a veure amb la
moral de la propietat i en recuperarà la seva primitiva
visió cristiana.
En el Centre “Cristianisme i Justícia” de Barcelona,
estem preparant uns Quaderns que mostren ﬁns a
quin punt l’actual moral de la propietat en les nostres
democràcies és profundament anticristiana, i brota de
Locke i Hobbes més que dels evangelis o dels pares
de la Modernitat. Sorprèn que el magisteri eclesiàstic
no se n’hagi ni assabentat: ja no tan sols els Pares de
l’Església, sinó el mateix Sant Tomàs era enormement
radical en el principi que tot el que li sobra a algú deixa
de ser seu. Per raons d’estímul (i paradoxalment per a
la visió d’avui) Sant Tomàs era més condescendent amb
la propietat dels mitjans de producció. Però cal tenir
en compte que aquests, en la seva època, es reduïen
a la terra. I la propietat de la terra és molt diferent de
les propietats ﬁnanceres (o ﬁns i tot industrials), que
són molt més anònimes. Probablement va ser la manca
de capacitat de l’Església des del segon mil·lenni, per
adonar-se que els temps canvien, limitant-se a repetir
fórmules intocables del passat, la que va fer perdre
autoritat a la moral cristiana sobre la propietat, obrint
214

pas a les teories de Locke i els seus congèneres.
En una societat de propietat limitada, no hi haurà
només “salaris mínims” sinó i sobretot salaris màxims.
Amb impostos progressius, amb expropiacions o com
sigui, s’evitarà allò que acaba de denunciar P. Kugman,
nord-americà i Nobel d’economia: fa uns trenta anys les
diferències de sou entre els treballadors d’una fàbrica i
el director eren d’un a deu. Ara són d’un a quaranta.
2.- El socialisme del futur reclamarà una economia
planiﬁcada. Però no pas centralment planiﬁcada
(perquè això equival a planiﬁcar des de la Lluna, sense
mirar la Terra), sinó amb una planiﬁcació “autonòmica”.
Que s’haurà de coordinar des d’algun “centre”, sens
dubte; però coordinar no és pas el mateix que imposar.
Parlar de planiﬁcació econòmica signiﬁca no
deixar que les forces campin a l’atzar del desig o
de la improvisació, prohibint als poders públics
d’intervenir en l’economia, però reclamant després la
seva intervenció (i culpant-los) quan l’espontaneïtat
del mercat genera algun desastre: ja sigui ecològic,
o d’allò que s’anomena “bombolles econòmiques”, o
desatenció a necessitats la satisfacció de les quals
és menys rendible (en què l’exemple típic són les
empreses farmacèutiques, que prioritzen les manies dels
rics davant les necessitats sanitàries més elementals
dels que tenen menys), o bé, ﬁnalment, per arreglar
les violències que sol deslliurar la injustícia de
l’espontaneïtat quan al ﬁnal la gent se n’afarta...
Curiosament, Joan Pau II va parlar en la Laborem
Exercens (14) d’aquesta forma de planiﬁcació. Després
de declarar que estatitzar la propietat dels mitjans
de producció en un sistema col·lectivista, no equival
a socialitzar, parla que “tota persona, basant-se en
el seu propi treball, tingui ple títol de considerar-se
‘copropietari’ d’aquesta mena de gran taller del treball
en el qual es compromet amb tots”. I proposa no
només “associar el treball a la propietat del capital”,
sinó a més “donar vida a una rica gamma de cossos
intermitjos amb ﬁnalitats econòmiques... que gaudeixin
d’autonomia efectiva respecte dels poders públics,
que persegueixin els seus objectius especíﬁcs... i que
ofereixin forma i naturalesa de comunitats vives”.
3.- El socialisme del futur tindrà un mercat sense
màrqueting, o que aquest sigui mínim. Com ja havia

escrit amb anterioritat, el màrqueting és la mort del
mercat. Perquè substitueix aquella trobada personal
en la qual es dialoga i resulta el millor per ambdues
parts (com va descriure extasiat Adam Smith), per una
manipulació anònima que, amb l’excusa d’informar,
enganya i sedueix, afalagant gairebé sempre els instints
més barroers de superioritat o sensualitat fàcil. Si els
nous productes requereixen d’alguna informació ja se
n’encarregaran els poders públics, encara que s’hagi
d’imaginar de quina manera.
4.- El socialisme del futur tindrà unes dosis
mínimes de competitivitat i unes dosis màximes de
col·laboració. La competitivitat moderada és molt
bona perquè estimula: és com la sal que condimenta un
bon aliment. Però el capitalisme actual ha substituït
la col·laboració per només la competitivitat: és
gairebé com si només mengéssim sal. Això ha convertit
l’economia en una àcida guerra de tots contra tots.
5.- El socialisme del futur no ho esperarà tot
només del creixement. Estem farts de sentir que, per
acabar amb la pobresa, s’ha de crear riquesa. Això és
fals per dues raons: en aquest moment, hi ha prou
riquesa al món per pal·liar les necessitats bàsiques de
tothom. I a més: el nostre sistema econòmic només
sap crear riquesa a condició de repartir-la malament.
Per això passa que els multimilionaris creixen poc en
nombre però molt en quantitat de milions; mentre que
els pobres creixen molt en nombre però molt poc en
alleujament de la pobresa.
A més, el creixement a seques ha posat tot
el desenvolupament humà només en la vessant
quantitativa. El creixement global en humanitat es va
veient impossibilitat per la nostra forma de creixement
només en quantitat de diners. Els rics també ploren,
deia una espantosa telenovel·la llatinoamericana. Però
el curiós és que la gran veritat d’aquest títol s’emprava
per tal d’evitar que els pobres es volguessin “enriquir”,
i deixessin d’envejar els rics. No s’usava pas pel que en
lògica es seguiria del títol: anem a mirar que els rics no
plorin i, per això, els alliberarem una mica dels lligams
de la seva riquesa...
Es pot seguir somiant però potser no fa falta fer-ho
més. Allò decisiu és que això només serà possible si ho
volem tots o la gran majoria de nosaltres. La imposició
per la força es converteix a llarga en un sostre de vidre
que debilita la pròpia postura, per això s’ha de reduir
als mínims. Avui es va veient cada vegada més que
capitalisme i democràcia són incompatibles, i que els
únics drets vigents no són pas els Drets Humans sinó els

drets del diner. El socialisme del futur hauria de mostrar
que socialisme i democràcia tenen moltes més aﬁnitats.
Per això, parlant ara a creients, s’hauria de
començar a pensar més en una democràcia d’arrel
bíblica. No pas la democràcia grega de la qual tant
presumeix Occident i que era democràcia només per a
ben pocs i necessitava l’esclavitud per funcionar (i dit
sincerament: Hem progressat gaire respecte d’això en la
democràcia actual?). No aquesta, sinó la conﬁguració
del poble que descriu, per exemple, el llibre dels
Jutges, després de l’establiment a la terra: una societat
on pràcticament no mana ningú perquè mana Déu. I
el mandat únic de Déu és que tot es faci entre tots.
Això sí que constituiria un “destí manifest”: ja que
aquesta expressió tan sols signiﬁcaria una obligació
d’exemplaritat, i no pas una excusa per conquerir els
altres...
Però això és molt difícil. M. Roshwald escriu que,
tot i que el refrany popular diu allò que “l’home proposa
i Déu disposa”, a la Bíblia és al revés: Déu proposa i
l’home disposa. Fins aquest punt respecta Déu la nostra
llibertat. I el resultat és que aquell mateix poble que
havia intuït aquesta forma modèlica d’organització,
va acabar preferint la monarquia (malgrat els avisos
de Déu), per “ser més grans”, per enveja dels imperis
circumdants. I a curt termini va semblar que tenien raó:
Israel va conquerir un esplendor mai vist. Però a llarg
termini havia signat la seva pròpia sentència de mort:
va passar de l’esplendor davídic al desastre, no només
militar sinó intern, amb la divisió del poble i la galeria
interminable de monarques corruptes i cruels. Déu havia
tingut raó. I aquest avís no ens convindria pas oblidarlo a l’hora de somiar socialismes.
Finalment, per evitar el voluntarismes calvinistes
o marxistes, s’hauria de procurar construir el
socialisme cantant o ballant: la dansa és una expressió
enormement comunitària, és alegre i val per ella
mateixa. Un popular autor espanyol canta que “ballar
és somiar amb els peus”. Tant de bo aconseguim que la
construcció del socialisme es faci somiant amb les mans
i amb els cors. Segur que aleshores duraria més.
❑

215

per un programa «mínim» de Causes per acollir
per construir una societat més justa i igualitària
Agenda Latinoamericana
Economia
• Recolzar i reclamar amb urgència l’acompliment
dels “objectius del mil·lenni”, particularment en
l’eradicació de la pobresa i de la fam, i en la superació
de la clamorosa desigualtat econòmica.
• Reformar els organismes econòmics
internacionals, que perpetuen l’opressió patida pels
països pobres per part dels països rics. Democratitzarlos, per tal que puguin governar la globalització
assegurant la participació i el desenvolupament dels
poble més desafavorits.
• Pressionar per tal que es suprimeixi o es condoni
progressivament l’il·legítim Deute Extern -campanya
iniciada els anys 70- que ja ha estat pagat amb
escreix.
• Fomentar i recolzar les mitjanes i petites
empreses davant les multinacionals i transnacionals;
les primeres creen proporcionalment més llocs de
treball dignes, violen menys els valors culturals
dels pobles i faciliten més la convivència social i la
dignitat de les persones.
• Establir un impost sobre les transaccions
ﬁnanceres internacionals inspirat en la Taxa Tobin per
tal de controlar el moviment de capital i combatre els
paradisos ﬁscals, limitant el secret bancari.
• Fomentar la sobirania alimentària dels pobles
i protegir l’agricultura autòctona i dels petits
camperols.
• Responsabilitzar socialment les empreses
mitjançant clàusules socials efectives, i no pas
amb efecte d’imatge publicitària de cares només al
mercadeig.
• Lluitar contra la privatització del patrimoni
públic i dels béns comuns bàsics.
• Establir límits concrets màxims a la propietat
rural (latifundi) i a la propietat urbana immobiliària,
una autèntica reforma agrària i urbana.
• Lluitar per l’expropiació del latifundi, i amb
prioritat de les propietats del capital especulatiu
volàtil i el capital usurer dels bancs.
Ecologia
• Canviar de mentalitat en la forma de percebre la
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natura i de relacionar-nos-hi.
• Defensar com a bé de la natura i com a bé comú
social de la Humanitat les fonts d’aigua.
• Preservar la selva, els boscos, les diferents
formes vegetals; no deixar Gaia sense aquests recursos
necessaris per autocontrolar el seu equilibri, que a
més va en beneﬁci nostre.
• Salvar la biodiversitat, actualment en un greu
procés de destrucció.
• Limitar la producció de deixalles, de plàstics no
biodegradables... Substituir les recurrents bosses de
plàstics, per altres de material biodegradable.
• Reciclar sempre que es pugui: contra la cultura
de les coses rebutjables i la dilapidació de recursos,
educar els infants i el jovent en l’exercici diari
d’aquesta pràctica.
• Canviar el model energètic. Lluitar decididament
contra l’emissió de CO2 i la crema de combustibles
fòssils. Donar suport a les energies renovables i
alternatives.
• Combatre l’ús dels agrotòxics i el monoconreu
en gran escala de la soja, la canya de sucre, els
eucaliptus, el cotó... Combatre les empreses
transnacionals que volen controlar les llavors, la
producció i el comerç agrícola (Monsanto, Syngenta,
Cargill, Bunge, ADM, Nestlé, Basf, Bayer, Aracruz,
Stora Enso...).
• Oposar-se a la mineria que deforesta, destrueix i
enverina immenses superfícies terrestres.
Transformació política
• Posar l’ésser humà i totes les formes de vida com
a centre d’un nou ordre mundial.
• Afavorir que els sectors socials puguin construir
un projecte popular que afronti el neoliberalisme,
l’imperialisme i les causes estructurals dels problemes
que afecten els nostres pobles.
• Defensar ﬁns a les darreres conseqüències la
democràcia total: política, econòmica, cultural...
• Defensar l’estat, en oposició de l’”estat mínim”
neoliberal i de l’estat totalitari, com a instrument
d’equilibri social que no deixi el camp lliure al poder
ﬁnancer i de les multinacionals.

• Fomentar l’exercici democràtic de la ciutadania
en els diversos aspectes de la vida pública.
• No conformar-se amb escollir o donar suport a
les opcions d’esquerra mantenint-nos indeﬁnidament
dins del sistema capitalista... No perdre de vista la
Utopia del “canvi de sistema” (no només canvi de
govern). Continuar creient i militant a favor de la
necessària Revolució social...
• No perdre de vista la Utopia política socialista.
Aprendre de les experiències històriques del passat.
Lluitar per un socialisme “nou”.
• Donar suport a les transformacions
sociopolítiques actuals. No emprar les diﬁcultats, els
possibles defectes o exageracions com a excusa o
pretext per a una pretesa neutralitat o una decepció.
• No perdre cap ocasió per ajudar a transformar
la mentalitat de les persones que ens envolten.
Creure en la força de les idees per transformar el
món. Participar, expressar-se, compartir, dialogar,
“mostrar la pròpia esperança política”, “oportunament
i inoportunament”, amb una vida compromesa i
coherent. Realitzar efectivament una “militància
ideològica”.
Drets Humans
• Defensa universal dels Drets Humans, en les
seves tres generacions.
• Defensar l’educació universal. Defensar que els
pobres tinguin accés a l’ensenyament bàsic, gratuït i
de qualitat. Eradicació de l’analfabetisme.
• Lluitar per la democratització dels mitjans de
comunicació, ajudar a la formació de la consciència
crítica i política, i a la valoració de la cultura del
poble.
Cultures i religions
• Fomentar sempre el respecte a les identitats.
• Fomentar el diàleg entre cultures.
• Defensar els drets de les poblacions aborígens.
• Respectar el dret de mobilització i migració,
sobretot per causa de supervivència.
• Assumir una actitud de respecte igualitari a
totes les religions.
• Eradicar en cadascun de nosaltres,
i fomentar en totes les religions la seva
transformació mental: superar i abandonar el seu
fonamentalisme, la pretensió de superioritat sobre
les altres, l’exclusivisme i ﬁns i tot l’inclusivisme, el
proselitisme, la violència...

• Donar suport i exigir amb urgència una possible
“Aliança de Religions per la Justícia, la Pau i la
Salvació del Planeta”.
• Donar suport a la difusió de l’esperanto, com a
única llengua que ens iguala a tots, sense privilegis, i
que estalvia un munt d’energies per a la humanitat.
Diversitat
• Acceptar la diversitat de races en igualtat.
• Assumir la causa de la transformació de la
societat en la línia de la igualtat de gènere.
• Acceptar sense discriminació la diversitat
natural d’orientació sexual.
Forma personal de vida
• Combatre en nosaltres mateixos el consumisme
(en l’ús de l’aigua, aliments, vestit, vehicles...).
• No transigir amb el balaﬁament.
• Donar suport a la “Banca ètica”, renunciant a
reproduir en la pròpia economia familiar la “recerca
del major i més ràpid lucre a qualsevol preu”...
Mundialització i Pau
• Suprimir l’antidemocràtic veto dels privilegiats
socis fundadors de l’ONU, i equilibrar la representació.
• Donar suport al Tribunal Penal Internacional, i a
la submissió de tots els Estats a un règim comú, sense
privilegis, sense estats fora de la llei.
• Donar suport a l’Aliança de Civilitzacions, en
oposició del xoc de civilitzacions.
• Crear un Moviment Interreligiós per la Pau.
• Mundialitzar veritablement la consciència de la
Humanitat: reconèixer allò que efectivament som: un
únic país, una família, una llar, un mateix fenomen
global de la vida, una mateixa nau espacial en trànsit
de perdició o salvació...
• Caminar cap a una Assemblea Mundial dels
Pobles.
• Promocionar les polítiques de desarmament
i de reducció de la despesa pública militar, amb la
prohibició del comerç d’armes, especialment el que
serveix per mantenir conﬂictes armats.
• Construir cada dia la Pau...
(Anoteu-ne més...)
❑
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els pobles revitalitzen la utopia i l’esperança
Isabel Rauber
Buenos Aires
A Llatinoamèrica, la destrucció dels aparells
productius industrial i rural, el saqueig dels recursos
naturals, l’entrega dels béns nacionals... van
propiciar el creixement de la desocupació, la gana,
l’analfabetisme i la proliferació de malalties curables
entre grans sectors de la població empobrida. Això
es va fer en nom de la modernització, el progrés i la
democràcia neoliberals. Els resultats evidencien el
contundent fracàs social del neoliberalisme: la seva
incapacitat per resoldre els problemes de la humanitat,
correlatiu només a la seva evident capacitat per
agreujar-los.
Però la conjuntura ha canviat; ja no estem pas en
els anys 90, quan regnava el pensament únic neoliberal
que preconitzava la “ﬁ de la història”, el “no queda res
més”. A diferents latituds, homes i dones indígenes,
camperols, treballadors de la ciutat i el camp,
desplaçats, exclosos, desocupats, pagesos sense terra,
pobladors sense sostre, ancians desemparats, nens
sense llar... alçant-se contra l’estat de les coses, han
pres a les seves mans el debat polític, social, econòmic
i cultural en les seves realitats, i assumeixen la
responsabilitat històrica que uns reptes així impliquen.
Conscients que la contradicció vida mort sintetitza
la disjuntiva dramàtica que caracteritza el problema
fonamental de la nostra època, es replantegen la
necessitat de superar el capitalisme. L’esperança d’un
món millor alimenta la utopia, i resitua a l’horitzó el
socialisme com a perspectiva. Es tracta d’un socialisme
renovat i enriquit per l’experiència històrica de les
construccions socialistes del segle XX i les resistències
i lluites dels pobles del món.
A l’Amèrica Llatina, aquesta perspectiva
alliberadora –sostinguda durant segles per la
resistència dels pobles originaris i que va començar
a bategar amb força l’any 59, amb la revolució
cubana, ara s’alimenta de la creixent incidència del
protagonisme dels pobles en la vida política de les
nostres societats. Realitats sociopolítiques impensades
ﬁns fa ben poc, es van obrir a Veneçuela, Brasil,
Uruguai, Bolívia, Argentina, Xile, Equador, Nicaragua,
Guatemala...
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La via democràtica mostra avui noves arestes i
possibilitats: en mans d’actors sociopolítics populars,
diversos governs es converteixen en eines importants
per desenvolupar la participació protagonista del
poble en el procés polític, social i cultural de canvis,
construint des de sota el nou poder popular. Un
exemple excel·lent el constitueix el procés obert
a Bolívia, on fent possible allò impossible, un
descendent dels pobles indígenes, un camperol sense
terra, un cocaler, encapçala avui el govern nacional.
Això sense oblidar el signiﬁcatiu i transcendental
alçament indígena de Chiapas, els alçaments indígenes
de l’Equador, les resistències populars a Perú,
Colòmbia, Brasil, Paraguai...
Però cal estar a l’aguait. aquests temps de canvis
a favor dels pobles, també són –per això, temps
de fortes resistències, instigacions, provocacions i
sabotatges per part dels sectors del poder-. Arribar al
govern obre a les forces populars grans possibilitats
per iniciar o impulsar un procés sostingut de
canvis, però simultàniament aquest govern, els seus
funcionaris, el seu quefer, els seus col·laboradors, es
transformen en blanc de l’acció opositora desgastant,
corrosiva i destructives dels procuradors del capital.
Això reclama amb la major urgència la conformació
d’una àmplia força social capaç de sostenir el
procés i fer-lo avançar. El repte és: construir un
ampli moviment sociopolític que articuli les forces
parlamentàries i extraparlamentàries dels treballadors
i el poble, en oposició i disputa amb les forces de
dominació parlamentària i extraparlamentària del
capital (local global); és a dir, construir una àmplia
força social d’alliberament que es constitueixi en actor
col·lectiu del canvi.
Governar, organitzar, lluitar i construir amb el
propòsit de l’alliberament
Ni la participació electoral, ni el ser govern
provincial o nacional poden ser la ﬁnalitat última de
l’acció política alternativa. No es tracta d’arribar al
govern i ocupar càrrecs. El repte consisteix a trobar o
construir les vies polítiques, jurídiques i socials per fer
de les institucions i els càrrecs, palanques col·lectives

capaces de propiciar l’avenç dels pobles vers la
conquesta d’objectius consensuats col·lectivament.
La realització d’assemblees constituents és clau.
Allà on s’han dut a terme impulsades pels governs
populars, han implicat l’obertura de les institucions
governamentals a la participació del poble. I això parla
de l’articulació dels canvis amb el desenvolupament
d’una nova mena de democràcia en allò polític,
econòmic, cultural, democràcia que implica construir
una nova mena de relació societat-estat-representació
política, obrint els majors camins institucionals per
tal que el poble participi en les decisions polítiques.
La batalla politicocultural hi ocupa un lloc central per
combatre l’hegemonia del capital, i construir la pròpia
hegemonia.
Això mena directament a l’imperatiu d’una
ampliació d’allò polític, la política i els que la
fan. Extens, mòbil i dinàmic, allò polític s’ha de
desenvolupar avui articulant múltiples dimensions:
institucionals, partidàries, ciutadanes, urbanes, rurals,
comunitàries, culturals, socials, econòmiques. Es
deﬁneix en cada moment per les pràctiques concretes
dels actors socials.
En aquest sentit, el repte polític primer és
descobrir en cada situació concreta les potencialitats
que existeixen per impulsar l’avenç de les forces
pròpies en funció de les ﬁnalitats proposades. I
això s’interrelaciona amb la capacitat dels actors
sociopolítics per transformar-se ells mateixos,
per modiﬁcar la correlació de forces existents,
desenvolupant la consciència, l’organització i la
participació de les majories en els actuals processos de
canvi, cosa que anuncia un grup de tasques polítiques
a tenir en compte:
• Superar la sectorialització de la societat, les
lluites, les propostes, les consciències i els actors,
articulant-los en un horitzó reuniﬁcat d’allò social i
polític.
• Aprofundir la tendència transformadora dels
actuals governs populars i progressistes del continent,
obrint la gestió estatal governamental a la participació
dels pobles, de la ciutadania.
• Defensar amb la mobilització permanent cada
nova conquesta popular.
• Modiﬁcar les modalitats de la tasca política i les
seves formes d’organització i representació.
• Formar una nova mena de militant, capaç
de concertar voluntats diverses, d’obrir els espais

al protagonisme de les majories, promovent la
seva formació per tal que puguin desenvolupar-se
autònomament.
• Enfortir els processos de construcció de l’actor
sociopolític col·lectiu, construint una unitat política
que reconegui les diferències i sigui capaç de conviurehi i funcionar-hi.
• Desenvolupar la batalla cultural. Rescatar
l’experiència i les ensenyances dels pobles i les seves
organitzacions.
• Instaurar una pedagogia del canvi basada en les
pràctiques: el Moviment Sense Terra, de Brasil, ha fet
d’aquest principi un fonament per a la construcció i
desenvolupament del protagonisme i la consciència
col·lectius. La seva ﬁta estratègica més gran ha estat
l’obstinació pedagògica sistemàtica, integral, política
i cultural, articulada amb les lluites per la terra, la
dignitat i la vida plena dels camperols i de tots els
treballadors. Ells tiren endavant la transformació
des del present, des de baix, a cada campament,
a cada presa de terra, a cada mobilització, a cada
jornada de treball, sempre i en totes les instàncies de
l’organització. D’aquí que el Che Guevara es trobi entre
els seus referents.
• Fonamentar una nova mística basada en la
solidaritat, l’ètica i la coherència.
• Construir l’ideal social alternatiu, la nova utopia
socialista, a partir d’allò quotidià. Fer de les nostres
activitats el primer àmbit per a la creació del nou món,
avançant-hi en els petits passos de les nostres accions
individuals i col·lectives.
A Llatinoamèrica vivim avui un temps excepcional,
marcat pel protagonisme dels pobles i la consegüent
recuperació col·lectiva de la conﬁança en què un
món diferent és possible. Aquesta situació desaﬁa
la nostra imaginació i la nostra voluntat per
convocar les àmplies majories populars i contribuir
a la seva preparació, per tal que siguin capaces de
protagonitzar cada vegada més plenament la seva
vida, conscients que el futur no s’esgota en nosaltres,
que la utopia d’alliberament és viva, que indica
l’horitzó per al desenvolupament de la humanitat
alhora que és modiﬁcada per ell. No hi ha cap ﬁnalitat
predeterminada: la humanitat es proposarà sempre
noves metes i explorarà nous camins per aconseguirles amb el propòsit de millorar les seves condicions de
vida i ampliar la seva llibertat.
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Cristians pel socialisme
Jaume Botey
Barcelona, Catalunya
“Cristians pel Socialisme”, CPS, va néixer el 1971
en el Xile d’Allende, per donar suport des de les ﬁles
cristianes a la transformació que estava duent a terme
el govern de la Unitat Popular. Encara es respiraven
els aires del Concili i, després de la Conferència de
Medellín del 1968, a l’Amèrica Llatina les comunitats
de base i la Teologia de l’Alliberament estaven donant
els primers passos. Van ser moments privilegiats, d’una
extraordinària riquesa espiritual. Potser fou l’esforç més
important de l’Església per acostar-se als problemes de
la seva gent.
Vam arribar a creure que aquell món més just que
somiàvem el teníem a l’abast de la mà... El cop d’estat
de Pinochet el 1973, i els que el van seguir arreu
d’Amèrica Llatina, van engegar a rodar totes aquestes
esperances.
Ben aviat CPS es va estendre per Europa. Aquí es
va tractar fonamentalment de posar en evidència que
la fe i la lluita per la justícia des de partits d’esquerra
es podien harmonitzar sense contradicció. Es tractava
de superar les antigues condemnes, postures tancades
i dogmàtiques que l’Església mantenia contra el
comunisme i que el comunisme mantenia contra els
cristians, i que fos possible, segons la coneguda frase
d’Alfonso Carlos Comín:” ser comunistes a l’Església i ser
cristians al partit”.
Es vivia militantment una doble i indissoluble
ﬁdelitat a l’evangeli i als pobres. Això suposava viure
en dues fronteres, l’eclesial i la política, sabent que les
zones de frontera són perilloses i solen estar minades.
Es partia de viure la fe en Jesús, i de viure-la des
d’una opció socialista, emprant de manera explícita
els instruments que el marxisme havia aportat per a
l’anàlisi de la història: la lluita de classes i la classe
obrera organitzada en partits i sindicats obrers.
Lògicament CPS de seguida va trobar resistències
entre els que sempre han estat a favor dels poderosos,
tant des del camp polític com des del religiós.
Recordem que en aquell moment l’Església intentava
impulsar a Europa la “democràcia cristiana”, i a
Llatinoamèrica mantenia actituds ambigües davant les
naixents dictadures militars dels 70.
El testimoni de fe i el compromís polític de tants
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“cristians i cristianes pel socialisme” posava en
evidència que ambdues ﬁdelitats eren compatibles.
Molts van ser perseguits, i ﬁns i tot empresonats. La
prudència, el colze a colze al carrer, i l’evidència que es
compartien valors fonamentals com la justícia, van fer
que anessin desapareixent els antics prejudicis. S’havia
guanyat la batalla.
Pluralisme
Tot i que per al cristià “el seu regne no és
d’aquest món”, CPS no vol que l’acusin de limitar-se
a intervencions crítiques i ètiques. El seu deure és
mullar-se amb el compromís, embrutir-se les mans... I
a l’interior de CPS sempre s’ha considerat una riquesa
poder compartir la fe amb tot el ventall d’opcions
ideològiques i polítiques d’esquerra, amb socialistes,
comunistes, anarquistes o trotskistes. I també amb
les diferents formes o “velocitats” d’entendre el
compromís, per exemple, entre aquells que parteixen
de la radicalitat profètica que neix de la fe, i aquells
altres més propers al realisme o al possibilisme de la
política, és a dir: al pacte, la negociació i les renúncies.
¿Com combinar la utopia amb una cosa tan poc utòpica
com una gestió de govern? Sense renunciar mai a la
utopia com a objectiu, es va fer pràctica normal la
necessitat de compaginar l’anomenada ètica de la
convicció (que expressa la radicalitat dels valors) i
l’ètica de la responsabilitat (que té present allò que es
pot realitzar).
Això va ser particularment complicat a Espanya,
on el moviment de CPS havia arrelat profundament,
perquè en aquells anys van coincidir dos processos:
un de caràcter nacional, la transició de la dictadura
a la democràcia i un altre de caràcter mundial, el
començament de l’ofensiva neoliberal.
Canvis i noves contradiccions.
La crisi real del socialisme s’ha de situar molt abans
de la crisi del mal anomenat “socialisme real”, que amb
cansament i de forma momiﬁcada representaven encara
els països de l’Est.
A Europa, des de ﬁnals dels 70, el thatcherisme
va iniciar una guerra brutal contra les històriques
conquestes aconseguides per la classe obrera des
del segle XIX. Es van imposar les desregulacions, les

privatitzacions, la precarietat laboral, la reducció de
despeses socials... El sindicalisme va ser derrotat.
I a nivell mundial, a principis dels 80, Reagan va
començar una política d’intervencions militars i cops
d’Estat, i va aproﬁtar la crisi del deute per aplicar sense
compassió les receptes de l’FMI als països pobres,
provocant una crisi sense precedents a l’Amèrica Llatina
i Àfrica.
La “caiguda del mur de Berlín” i l’assalt del
neoliberalisme als països de l’antiga Unió Soviètica
només van ser un esglaó més en els fracassos del
socialisme.
Això no obstant, el gran fracàs del socialisme
segons el meu parer cal cercar-lo en la seva incapacitat
de crear l’home i la dona nous. És aquí, en el terreny
del pensament i dels valors, on van derrotar el
socialisme com a proposta alternativa de la fraternitat.
S’havia posat un èmfasi excessiu en el model
productivista-desenvolupista del capitalisme, creient
que amb el desenvolupament de les forces productives,
la humanitat passaria gradualment de l’escassetat a
la prosperitat; excessiva conﬁança en la dogmatisme
marxista, creient que amb el canvi de la infraestructura
canviaria la consciència; es va acceptar ingènuament
el model il·lustrat de la possibilitat del creixement
indeﬁnit, etc.
Avui sabem que aquest model és insostenible.
Capitalisme i neoliberalisme han fracassat, no només
per injustos i antidemocràtics: la seva insaciable ànsia
d’acumular ens porten vers el suïcidi col·lectiu. La
Terra no dóna per a més. Però ha enganxat l’esquerra
sense proposta, sense projecte concret. I aquesta
manca de visió, de projecte alternatiu i real al
capitalisme, és a l’arrel de l’esfondrada.
Avui trobem a faltar tant el vigor moral del Marx
jove, com la capacitat teòrica del Marx madur, la passió
de Rosa Luxemburg, el valor de José Martí o Mariátegui,
l’idealisme antiimperialista i el rigor autocrític del Che,
etc.
El combat per la Utopia
A començaments del 80, molt abans del col·lapse
dels països de l’Est, els grups de CPS d’Europa ja
lamentaven que no s’havien tingut prou en compte
nous fenòmens com la crisi de la consciència de
classe, la nova composició de la classe obrera o la crisi
ecològica, etc. A partir d’aquesta anàlisi es proposava
el projecte messiànic com a recuperació de la Utopia,
l’internacionalisme com la dimensió necessària de la fe,

etc.
Entren a formar part del patrimoni de CPS conceptes
ﬁns a cert punt aliens a la tradició del marxisme,
com el concepte d’Utopia. No pas com a vague anhel
adolescent d’un món somiat, sinó com a proposta forta
i atrevida, meta del combat i de l’acció política. És obvi
que avui la lluita per la Utopia xoca amb el pensament
dèbil, recurs ideològic del neoliberalisme. Per això,
una de les aportacions que avui pot fer la fe davant
la insubstancialitat del postmodernisme és donar al
militant solidesa i fortalesa de conviccions davant la
banalitat, o capacitat de resistir fermament davant el
relativisme en els valors i els vaivens de la política.
En una realitat social tan global i tan escampada
com la d’avui, la lluita per la Utopia passa sobretot
a través de les petites experiències. Encara no hem
pogut construir una alternativa socialista global. Per
això molts de militants de CPS, alhora que es van
sentint progressivament estranys en els debats interns
dels partits polítics i de l’Església, van assumint
compromisos en els moviments socials (contra
la droga, l’atur i la marginació, per la solidaritat
internacional...). Alguns dels quals exigeixen una
radicalitat molt coincident amb la fe. No és pas que no
es vulgui el debat sobre idees, sinó que el militant de
CPS considera que avui, per construir grans idees, cal
deixar que primer parlin els fets.
La vida de Fe i el compromís
La Fe és una experiència de Déu, no pas una
doctrina. Per a nosaltres és la trobada amb Jesús de
Natzaret. Jesús ens va ensenyar a llegir la història
des dels perdedors, des dels cruciﬁcats. I a partir
d’aquesta lectura del món ens hem trobat amb molts
altres cristians i no cristians, i amb gent d’altres
confessions que, impulsant la creació de realitats
alternatives, impulsen la construcció del Regne. I des
d’aquí, des d’allò concret, hem pogut reconstruir una
nova teologia, hem descobert la vida del pobre o de
la víctima com l’altaveu des del qual ens parla Déu. En
deﬁnitiva, per al creient, la persecució de la Utopia és
la lluita pel “Regne de Déu”.
Perquè CPS, més enllà de formulacions, més
enllà ﬁns i tot de tants de fets polítics als que s’ha
d’enfrontar, va ser i continua essent una mística,
un estil, una escola a mig camí entre l’intel·lectual
col·lectiu que elabora idees i s’hi compromet, i un
equip de revisió de vida, un grup d’amistat i l’espai
d’oració i celebració de la Fe.
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socialisme amb esperit
Alfredo Gonçalves
São Paulo, Brasil
A les últimes dècades del segle XX i principis del
segle XXI, la dimensió espiritual de l’ésser humà i de
la història ve adquirint un cert relleu. Expressions com
ara “moment de mística”, “espiritualitat alliberadora”,
“sinergia amb les forces còsmiques” passen a
sovintejar regularment en els principals esdeveniments
dels moviments socials. Es constata en molts ambients
una set vaga, però real, de sentit i de transcendència.
Hi ha una recerca més o menys generalitzada de les
“motivacions de fons”.
Dos factors, entre d’altres, expliquen aquest retorn
a la transcendència. Des d’un punt de vista ﬁlosòﬁc
i cultural, la crisi de l’anomenat paradigma de la
modernitat va corcar les certeses i va instal·lar els
dubtes. Les preguntes es van tornar més grans que la
nostra capacitat de trobar respostes. Les “veritats” van
ser substituïdes per noves “preguntes”. Els conceptes
clau de la modernitat –raó, ciència, tecnologia,
progrés i democràcia- són fortament qüestionats. La
transició del món modern cap a alguna cosa encara
indeﬁnida, que alguns anomenen “post-modernisme”,
ve acompanyada de símptomes de profunda malaltia
cultural, tals com l’angoixa, la por, la inseguretat, la
inestabilitat… Símptomes que atenyen no tan sols les
persones, sinó també institucions de tota mena. Ras
i curt: patim una mena de vertigen propi de moments
de crisi i transició, com si el terra ens hagués fugit
dels peus. Aquest és el context propici al “retorn dels
déus”. En la diﬁcultat de trobar solucions als nous
desaﬁaments, apel·lem a la transcendència. D’aquí la
multiplicació de debats, seminaris i estudis sobre la
identitat i el signiﬁcat de la vida.
Des d’un punt de vista econòmic, polític i social, hi
ha dos aspectes que s’han de tenir en compte. Mentre,
d’una banda, en les societats d’economia capitalista,
la crisi iniciada als anys 70 aprofundeix en les
asimetries del sistema neoliberal, d’altra banda, en els
països alineats amb l’antiga Unió Soviètica, s’assisteix
a l’ensulsiada del socialisme real. Aquest escenari
ombriu, entrellaçat amb la crisi civilitzadora, porta
els moviments socials a adonar-se que la realització
humana, en la seva profunditat, no es pot reduir als
béns materials. La represa de l’alternativa socialista
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exigia reprendre també d’altres dimensions de l’ésser
humà i de la història. Tant a la dreta com a l’esquerra
–des dels orígens de les teories socials- un accentuat
“economicisme” anava contaminant la matriu teòrica
emprada per diagnosticar la realitat i buscar els remeis
adients. En la transició en curs, aﬂora una imperiosa
necessitat de tenir en compte d’altres elements,
extrets, per exemple, de l’antropologia cultural, la
psicologia social, les expressions de fe popular, de la
mística i de l’espiritualitat solidàries.
Juntament amb la nova atenció envers aquestes
dimensions moltes vegades oblidades o ignorades,
es veriﬁca una altra redescoberta: el personal i el
col·lectiu constitueixen dues cares de la mateixa
moneda. S’entrellacen de tal manera que no es poden
dissociar mai. Així com les ferides individuals, en el
cos i en l’ànima, debiliten la societat com un tot, les
estructures econòmiques, socials i polítiques, si són
injustes, agreugen els cops soferts per cada persona
en particular o per la seva família. I, pel contrari, les
solucions col·lectives d’un projecte popular, sigui
quin sigui, passen necessàriament per la realització
profunda de l’ésser humà quant a persona única i
irrepetible. Un projecte polític desvinculat de les
aspiracions i somnis individuals, per més igualitari i
just que sigui, serà un arbre sense arrel. L’arbre primer
creix cap avall, busca les entranyes ocultes de la terra,
n’extreu l’humus que haurà de nodrir-lo contra els
vents i la intempèrie. Tan sols després busca l’aire, el
cel, la llum, el sol. Sense aquesta baixada coratjosa
“als inferns del patiment humà”, ja sigui de caràcter
personal o col·lectiu, serà difícil construir un projecte
social sòlid i fonamentat en els dolors, esperances i
lluites populars.
L’alternativa és tornar a les deus d’aigua viva,
“beure del propi pou”, com recorda el llibre de Gustavo
Gutiérrez. Un cop més, així com l’arbre en temps
de sequera es nodreix dels nutrients acumulats en
l’arrel, els militants en temps de crisi són convidats
a alimentar-se de les fonts primordials, tot buscant
renovar les motivacions que els van empènyer a la
lluita i al somni, és a dir, a la pràctica alliberadora.
La primera font és l’opció personal. Cinc, deu,

quinze anys de militància acumulen alegries i
tristeses, victòries i fracassos. Reﬂexionar sobre
aquesta trajectòria és desvelar les ombres i les llums
del camí. Hi ha moments de ﬂaquesa i moments de
força. Quines lliçons podem treure de les tries i de
les opcions de la pròpia vida? El passat de cadascú
serà o bé un fardell o bé una font d’aprenentatge, tot
depèn dels valors que podem trobar en aquest tresor.
Val la pena rescatar l’experiència de la família, de
les relacions personals, de les trobades afectives, i
descobrir les ﬁbres que van anar teixint la resistència
i la solidaritat de la nostra història, ja sigui personal,
familiar o col·lectiva. De vegades oblidem que naixem
en una casa, que tenim parents i amics, que estimem i
que hem estat estimats. En tot plegat podem percebre
un ﬁl conductor que ha anat construint i consolidant
el sentit profund de la nostra opció juntament amb els
empobrits.
Una altra font és la història del poble
llatinoamericà, un poble que s’ha construït a partir de
la fusió de tres races. Les diferències li han enriquit
la saba, n’han enfortit el creixement, n’han atemperat
el vigor. Quins valors ens han transmès cadascuna
d’aquestes arrels culturals del poble llatinoamericà i
caribeny? On i com s’esdevingué l’encontre i la fusió?
Quin és el secret d’aquest nou poble, en què el dolor
i l’esperança caminen de bracet? Com apendre’n la
tossuderia, la resistència i la tenacitat de viure? Com,
davant de la impotència, mantenir la fermesa del
combat? De vegades, en el nostre procés de presa
de consciència i organització, som massa assenyats,
seriosos i racionals. On és l’alegria i la festa que tant
caracteritza la nostra gent, a pesar de tants segles
de contratemps? Conèixer la història d’un poble és
desvelar les lliçons de saviesa que contenen la seva
raó de ser i la seva identitat profunda.
El moviment especíﬁc on actuem constitueix
també una font inesgotable. Cada moviment neix de
la contemplació d’un determinat rostre. Un rostre
moltes vegades desﬁgurat per la fam, la misèria i
l’exclusió social. S’estableix una relació mirant-se
els ulls de ﬁt a ﬁt. La indignació ètica, la tendresa i
l’afecte transformen la nostra vida. Enmig de conﬂictes
i dubtes, madurem i prenem una decisió a favor del
pobre, del dèbil, de l’indefens. Assumim una causa
que és compartida per altres companys i companyes.
Ens posem també a caminar. Aquest procés lent i
dolorós, moderat pel foc del compromís, acumula

esgarrinxades i ferides. Davant de les diﬁcultats ens
podem desanimar. L’enemic és fort i posseeix armes
poderoses, urpes esmolades, un llarg alè. D’aquí la
necessitat de tornar a la font: la contemplació i
l’escolta del pobre, la feina de base, de “formigueta”.
En el mirall del seu rostre i en el silenci de la seva
paraula, podem alimentar l’opció i la lluita en pro del
banquet de la vida.
Una quarta font és el companyonia i l’amistat entre
nosaltres. Una pregunta a boca de canó: Nosaltres,
que actuem en un determinat moviment, som amics
i amigues, ens estimem els uns als altres? Hi ha
afecte en les nostres relacions? La gent s’estima, O
bé predominen les paraules, els silencis i les mirades
carregades de verí? Algú pot objectar que aquestes
qüestions no tenen importància davant de la urgència
de les lluites. Però una cosa és certa: així com el riu
va cap al mar, el veritable amor sempre transborda.
Els majors beneﬁcis d’una relació sana entre agents
i militants seran els pobres. Una companyonia real i
efectiu, sensible i solidària, es torna més eﬁcaç que
qualsevol discurs alliberador.
La sinergia amb la natura –mineral, animal i
vegetal- és una de les fonts universals i ecumèniques
per la nostra caminada personal i col·lectiva.
Estudiosos, cientíﬁcs, ambientalistes i d’altres no es
cansen d’alertar-nos per tenir cura de totes les formes
de vida, i conviure-hi amb harmonia. El concepte de
biodiversitat emergeix avui dia amb força, carregat
d’un sentit espiritual, còsmic i místic. Recorda el
germà sol, la germana lluna, la germana aigua, la
germana terra, la germana natura, tan estimada per
Francesc d’Assís.
Finalment, la font de l’Evangeli, la centralitat del
Regne de Déu. Com descobrir la sintonia entre Jesús,
el pobre i el pare? Com més Ell puja a la muntanya per
trobar-se amb Déu, més sent fretura de baixar al carrer.
Com més recorre els camins dels pobres, més anhela
la muntanya. Muntanya i carrer es complementen,
s’exigeixen i s’enriqueixen mútuament. Es tracta d’un
moviment de doble dimensió. La descoberta del Pare
és simultània a la descoberta del pobre, de l’altre, de
l’estranger, del malalt, del marginat, de l’exclòs. En la
pràctica de Jesús no hi ha dicotomia entre muntanya
i carrer, oració i acció, fe i compromís sociopolític.
Una cosa deriva i alhora impulsa l’altra. Religió i vida
s’interpenetren i alimenten el sentit de l’existència. ❑
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Socialisme i aliança de civilitzacions
Toni Comín
Barcelona, Catalunya
El socialisme és una condició necessària per
a l’aliança de civilitzacions, és a dir, per a una
convivència en pau entre totes les cultures del planeta
en el marc d’una única i interdependent societat
mundial? El capitalisme té res a veure amb el xoc
de civilitzacions?, és a dir, explica l’actual model de
globalització neoliberal aquest conﬂicte dels nostres
dies que enfronta cultures i religions com si es tractés
de cosmovisions irreconciliables?
“Xoc de civilitzacions” és un concepte tendenciós
en si mateix: el xoc que amenaça la societat mundial
no es dóna entre civilitzacions, entre religions o entre
cultures; sinó entre diversos fonamentalismes que, com
un ou de serp, poden aparèixer en el cistell de totes
i cadascuna de les cultures, civilitzacions i religions.
Allò que amenaça la pau mundial no és pas un “xoc de
civilitzacions”, sinó un “xoc de fonamentalismes”.
El capitalisme global sense regular i els
fonamentalismes –siguin de la mena que siguin- es
retroalimenten de forma fatal. Per això, si volem una
societat mundial en pau, si volem que les diferents
civilitzacions i les diferents religions en les quals es
fonamenten convisquin de manera civilitzada –valgui
la redundància-, aleshores caldrà donar pas a una altra
mena de globalització.
Caldrà deixar enrere el neoliberalisme i passar a una
societat que no estigui seductorament colonitzada pel
mercat. Caldrà passar d’una economia en què el capital
ﬁnancer regna com a totpoderós senyor, a una altra on
els drets dels ciutadans, els drets socials, els drets dels
treballadors i els dels consumidors siguin l’únic senyor
legítim al qual servir. Caldrà avançar, en suma, vers
una societat i una economia més socialistes i menys
capitalistes.
Els efectes corrosius del capitalisme
La globalització neoliberal ha trencat l’equilibri
fonamental en el qual s’havia sostingut la societat
mundial durant la segona meitat del segle XX: l’equilibri
entre economia i política, entre mercat i Estat, entre
democràcia i capitalisme. Avui els mercats ja són
globals, però els Estats continuen essent nacionals. Per
això, l’Estat s’ha debilitat en la seva funció fonamental:
generar “vincles interns de solidaritat entre els
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ciutadans” (Habermas).
El mercat genera uns vincles socials extremadament
freds: la interacció social, en el capitalisme, es
produeix exclusivament d’acord amb la lògica de
l’interès material. Per això, deixa els individus a la
intempèrie: a la intempèrie moral d’uns vincles socials
reduïts exclusivament a l’individualisme possessiu i a
la intempèrie social d’un sistema que, si no es regula,
crea enormes desigualtats. La política, al llarg del
segle XX, va servir per abrigar les persones d’aquesta
fred: per mitjà de l’Estat Social, convertia els individus
en ciutadans, en tant que els garantia una sèrie de
drets polítics i socials. També el dret laboral convertia
els treballadors en “ciutadans” a les fàbriques i les
empreses.
El mercat, en el capitalisme, està mancat de
qualsevol mena de dimensió comunitària. Genera fred
perquè soscava la cohesió i perquè, en estar orientat
només al consum i al progrés material, és incapaç de
proporcionar sentits existencials consistents. El mercat
proposa una llibertat (econòmica) sense comunitat.
L’Estat Social, sense renunciar a les llibertats (civils),
és capaç de generar, a través de les institucions
públiques, uns certs vincles de solidaritat, és a dir,
vincles socials càlids. Combina la llibertat amb la
comunitat. No obstant això, aquest abric, avui, a causa
del desajustament entre uns mercats globals i uns
estats nacionals, ja no abriga tant com abans: des de
fa un parell de dècades el vent huracanat i gèlid de la
globalització neoliberal l’està arrasant. La impotència
de la política fa que, avui, existim abans com a
consumidors o com a treballadors que no pas com a
ciutadans.
Quan la identitat escalfa
Els vincles que ens pot oferir una societat no
són pas tants: hi podem participar com a actors
econòmics (com a consumidors, com a treballadors,
com a estalviadors); com a subjectes polítics (com
a ciutadans); i/o com a membres d’una comunitat
cultural, una comunitat de sentit, una comunitat
identitària (ja sigui nacional, ètnica o religiosa). Els
vincles culturals també són per abrigar-se. També són
vincles càlids: ofereixen uns valors superiors, que van

més enllà del propi interès individual. Ofereixen la
pertinença a una identitat col·lectiva.
Aquests vincles poden arribar a ser profundament
comunitaris. Molt més que l’Estat Social i l’experiència
de la ciutadania democràtica. No obstant això, el risc
és que es construeixin al marge de la llibertat. Sovint
ofereixen una identitat que, o bé és revelada (religió)
o bé és heretada (nació). Així, les comunitats culturals
proporcionen als individus una biograﬁa col·lectiva
però, la majoria de vegades, no està basada en la lliure
adhesió.
Aquests mecanismes de pertinença culturals,
tan comunitaris, avui es troben en la tessitura de
proporcionar uns vincles que l’estat i la democràcia
cada vegada proporcionen menys. Quan les comunitats
culturals substitueixen la política democràtica, no ens
ha d’estranyar que es tornin absolutes i acabin prenent
formes desviades. No és pas impossible que aquests
vincles, de tan càlids, acabin cremant. Quan passa
això, estem davant del fenomen del fonamentalisme (ja
sigui nacionalista, ètnic o religiós). El fonamentalisme
esdevé més possible quan els mercats posen en
pràctica els seus efectes dissolvents en societats
encara tradicionals: emergeix en forma de reacció
defensiva, per preservar per la via del totalitarisme
cultural els vincles comunitaris que el mercat, deixant
a la seva pròpia lògica, sense límits democràtics, dissol
inexorablement.
Amb la globalització neoliberal, vista la ineﬁcàcia
de l’abric tradicional (polític), les societats s’han buscat
un abric alternatiu. I l’han trobat en l’esfera de la
identitat nacional o de la religió. Contra la fred d’una
llibertat (econòmica) sense comunitat –la fred dels
mercats globals- les societats que es senten agredides
han decidit d’abrigar-se amb una comunitat (cultural)
sense llibertat –el fonamentalisme-. Això és el que
Barber descrivia com la guerra de Jihad (que inclou
totes les “jihads”, també els fonamentalismes cristians
neocon) contra McWorld (que simbolitza els mercats
globals neoliberals).
Necessitat d’un Estat Social global per a la pau
mundial
Les societats que pateixen la fred de la
globalització han recorregut a aquest abric, el de les
pertinences culturals exacerbades, per manca d’un
de millor. Ha vingut a substituir aquell altre abric
que fa compatibles comunitat i llibertat, basat en la
ciutadania democràtica que en les darreres dècades ha
entrat en una certa crisi d’inoperància. Si el mercat

no es compensa des de la política, serà l’esfera de la
cultura (en formes probablement desviades) qui acabarà
compensant-lo.
Des d’aquest esquema bàsic, conﬂictes
fonamentalistes dels nostres dies, com l’11-S i la
guerra d’Iraq, esdevenen més clars. El terrorisme
d’arrel islamista seria una militarització del Jihad; la
intervenció unilateral dels EUA seria la militarització del
McWorld. El fonamentalisme hauria passat del combat
cultural a la destrucció física; l’hegemonia econòmica
del neoliberalisme hauria quedat substituïda pel
neoimperialisme dels neocons.
Aquesta anàlisi no fa sinó conﬁrmar la necessitat
de reconstruir l’únic abric que ens pot protegir de la
fred del capitalisme sense cremar-nos: la ciutadania
democràtica. Si volem una societat mundial en pau,
si volem que les diferents civilitzacions del planeta
visquin en aliança, que no derivin en fonamentalismes
que obrin la porta a aquesta nova mena de guerres
del segle XXI, si volem tot això, aleshores necessitem
vincles càlids. Necessitem algú que ens proporcioni
vincles de solidaritat. Necessitem una comunitat en la
qual reconèixer-nos.
Però aquests vincles no es poden pas obtenir
al preu de sacriﬁcar la nostra llibertat, ni la nostra
capacitat per al distanciament crític en relació a les
nostres comunitats de pertinença, ni la nostra capacitat
per escollir lliurement el nostre model de bona vida.
Aquests vincles alhora càlids i lliures només ens els
pot proporcionar la democràcia: una democràcia que es
desplegui ﬁns a les seves darreres conseqüències, capaç
d’instituir un sòlid Estat Social, que proporcioni als seus
ciutadans una protecció social segura i llibertats civils i
polítiques. Una democràcia que avanci cap al socialisme
democràtic.
No obstant això, aquest abric democràtic només
abrigarà de manera efectiva si es reconstrueix a escala
global. Necessitem un nou abric “talla món”. Si la
democràcia i l’Estat Social ens volen tornar a abrigar,
han de ser capaços de domesticar els mercats globals i
protegir-nos de la intempèrie del capitalisme actual. I
això només serà possible si construïm un Estat Social
global. Amb tanta paciència i realisme com convingui,
però amb tanta perseverança i tanta determinació com
faci falta. Perquè només si avancem cap a un projecte
de socialisme democràtic global, hi haurà possibilitats
de realitzar-se de manera estable una veritable aliança
de civilitzacions.
❑
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La Utopia com a camí espiritual
cap a un nou socialisme

Marcelo Barros
Goiânia, GO, Brasil

Tota veritable espiritualitat vol tornar possible
el que, als ulls del món, sembla impossible. Pretén
començar per la pròpia experiència personal la
Utopia que volem per a tothom. Fins no fa gaire, en
els mitjans socialistes, no es podia parlar d’utopia.
Quan algú volia criticar un pensador socialista, la
proposta del qual semblava inconsistent, el titllava de
“socialista utòpic”. Tan sols recentment, després que
Ernest Loock proclamés que “l’ésser humà és un animal
utòpic”, la Utopia va ser assumida com a element del
camí transformador de la vida.
Avui parlem d’un “nou socialisme” per referirnos al compromís amb la construcció d’un “nou
món possible”, en el qual creiem i cap al qual volem
consagrar les nostres forces i la nostra vida. Valorem
les seves mediacions útils i necessàries, com ara el
procés de la revolució boliviana a l’Amèrica Llatina, el
somni de la qual ve dels inicis del segle XIX i va ser
represa a Veneçuela i en altres regions del continent,
molt abans de l’actual govern veneçolà. Respectem
l’heroisme de l’experiència socialista cubana que va
aconseguir democratitzar el màxim possible l’educació,
la salut i ﬁns i tot l’habitatge, béns tan essencials
per a tots els pobles. Amb tot, avui, gran part de la
humanitat no s’acontenta ja amb experiències parcials
i localitzades, però es compromet amb una societat
internacional més justa i igualitària que torni possible
el nou món.
Avui dia, al món, augmenta cada dia el nombre
de persones que viuen aquest foc interior del desig de
canvis i la generositat per tal de consagrar-se a aquest
camí i tornar-lo real en la vida de cada dia. Moltes
d’aquestes persones, ﬁns i tot sense sentir-se lligades
a cap religió o tradició espiritual especíﬁca, estan
motivades per una veritable fe en la humanitat i un
amor compassiu al planeta Terra. Necessiten trobar-se
en els diversos fòrums socials per tal d’alimentar la
seva conﬁança en la victòria. Com sant Pau diu sobre
Abraham, “l’home envellit cridat a iniciar un nou futur,
és algú que creu, tot i esperar contra tota esperança”
(Rm 4, 18).
Per a qui recorre un camí espiritual a partir de
les religions, aquesta mena d’espiritualitat humana,
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centrada en una fe en la humanitat, és una forta
interpel·lació profètica. Revela que l’Esperit Diví, font
de tota revolució amorosa i solidària que hi ha al món,
bufa allà on vol i es mostra participatiu en cercles que
no es refereixen a Déu, però que compleixen el seu
projecte. Aquest camí nou d’una humanitat reunida
en un gran procés de transformació social interpel·la
tothom que viu l’espiritualitat ecumènica, present
en les diferents tradicions, a tornar-se cada cop més
revolucionaris i agosarats en la conﬁança d’un futur
nou i totalment transformador. Al capdavall, qui hereta
la proposta transformadora dels grans místics i líders de
les religions no es pot deixar dominar pels entrebancs
del camí. Qui pauta la seva vida en l’evangeli de
Jesús no es pot restringir a la religió. Óscar Romero
advertia el següent: “És fàcil ser portador de la Paraula
i no molestar ningú. N’hi ha prou a quedar-se en
l’espiritualitat i no comprometre’s amb la Història. Dir
paraules que poden ser dites, no importa on ni quan,
perquè no són pròpiament d’enlloc. Cal viure el camí
d’un socialisme nou i més plenament humà.”
A l’antiga Índia, els vedes van explicar la guerra
simbòlica entre Krishna i Arjuna a ﬁ de proposar un
món renovat. Al cap d’un temps, Sidarta Gautana,
Buda, va renunciar a viure com a príncep, es va deixar
consumir per la compassió envers tots els éssers vius i
va proposar el camí del Budisme perquè la humanitat
vencés els sofriments i assolís una realitat nova.
A la Bíblia, el projecte de Déu és la utopia que
serveix de model per a totes les activitats i propostes
humanes. Els Evangelis anomenen aquest projecte
regne o reialesa de Déu. Jesús va venir per servir-lo.
Tanmateix, aquest projecte no es troba tan lluny ni és
tan perfecte que sembli apte per la ﬁ del món o de la
història. La Bíblia té un terme, que és l’”anunci de la
utopia”, la realització ara i aquí de com la utopia es
va realitzant en la vida de cada dia. “Un cel nou i una
terra renovada, sense dol, ni plors, ni dolor” ,(Ap 21,5)
és la proposta dels profetes bíblics i més concretament
de Jesús de Natzaret que els cristians prenen com a
mestre i Senyor: una revolució de caràcter socialista
que va des del més íntim de l’ésser humà ﬁns a les
estructures socials i polítiques de la societat. Pels

cristians, la referència concreta per aquest possible
socialisme nou és l’experiència de Jesús a Galilea,
especialment la seva actitud de companyonia oberta
a tots els pobres i exclosos. Ell menjava amb gent
pecadora i de mala vida, i proposava una comunitat
d’acollida, inclusió social i compartició radical de tots
els béns. Segons els Actes dels Apòstols, la primera
comunitat cristiana, animada per l’Esperit, va arribar
a viure un xic d’aquest socialisme de base, que era
utòpic, no pas en tant que irreal o inassolible, sinó
com a referència per a totes les comunitats de fe en
totes les èpoques de la història. Així com la Pau , no
és un ideal al qual un dia volem arribar. És un projecte
diví que hem de viure, encara que sigui, de moment,
d’una forma encara incompleta.
Aquest socialisme és “nou” perquè es basa
en alguns elements que, abans, en experiències
anteriors, no van ser tan cuidats. Són principis als
quals no podem renunciar. Treballem per un model de
socialisme:
1. Que restauri la dignitat dels oprimits i exclosos
del món. Sense aquesta prioritat en la cura dels pobres
no hi hauria veritablement una revolució. Un criteri
decisiu de la fe és el compromís amb els Drets Humans
i la transformació del món en una societat justa. Totes
i cadascuna de les religions tenen la seva prova de foc
en l’ètica, en tant que atenció a l’ésser humà concret.
El Mestre Eckhart, el més gran mestre de la mística
a l’Edat Mitjana Occidental, va escriure: “Si algú es
trobés en un èxtasi com Sant Pau i sabés que un malalt
necessita que li portin un plat de sopa, jo considero
més important que aquesta persona, per amor,
abandoni el seu èxtasi i serveixi el necessitat”.
2. Aquest socialisme nou només podrà restaurar
la dignitat dels oprimits si s’entossudeix cada dia a
restaurar la dignitat de la Terra, de l’Aigua i de tot el
Medi Ambient. Ha de ser una revolució ecològica.
3. La revolució només serà veritablement ecològica
si aconsegueix ser totalment antiracista (oberta a
totes les races i ètnies) i antipatriarcal, inauguradora
de noves relacions entre homes i dones. Haurà de
ser necessàriament, i sobretot, macroecumènica, en
el sentit de fonamentar-se en el respecte a totes les
tradicions espirituals i d’estimular que aquestes es
trobin i actuïn juntes per la pau, la justícia i la defensa
de la natura amenaçada.
4. Un socialisme nou considera l’educació com
el mètode més vàlid i eﬁcaç per escampar aquesta

transformació social a tot el poble. La seva arma més
eﬁcient és la paraula. La revolució del segle XXI no ha
de ser violenta. Aquest treball educatiu ha de ser fet
a partir del Pluralisme Cultural. Cal valorar les cultures
amenaçades. L’obra més espiritual que podem fer és
la de difondre i aprofundir una cultura d’acollida,
convivència i perdó en els conﬂictes, així com la cura
de les persones i la naturalesa.
Com portar a terme tot això? O com viure des d’ara
mateix aquest camí de compromís espiritual amb el
nou socialisme? En totes les tradicions espirituals, per
tal de viure en aquesta utopia que ja està en procés de
realització, som cridats a:
a) un treball seriós de conversió personal que no es
donarà si ens aïllem. Això requereix la disposició, i ﬁns
i tot l’educació per l’autocrítica permanent, de cada
persona, així com el fet d’estar oberts a la crítica capaç
de dur-nos a un canvi de camí…
b) la necessitat de descobrir una capacitat nova de
conviure i de construir comunitats de vida. Això és un
desaﬁament, però forma part del procés espiritual de
construcció d’un socialisme nou i revolucionari.
c) l’assumpció, com a ascesi de vida, de la sobrietat
socioeconòmica, i ﬁns i tot d’una certa actitud
de renúncia i pobresa en relació amb la forma de
relacionar-se amb els recursos naturals i els béns de
la Terra. Sense fer això no podrem construir un món
sostenible ni veritablement democràtic.
d) Recórrer un camí d’amor. Això suposa que
nosaltres mateixos ens donem interiorment temps i
espai per aquesta acció divina. Fins i tot si és en la
solidaritat i en la comunió amb el poble que trobem
sempre l’Esperit Diví, el sentirem més profundament
en el silenci interior, en l’obertura de l’esperit a la
meditació i, als que gosen acceptar aquest camí, en
l’oració amorosa i la intimitat amb aquest Algú que
es manifesta en nosaltres i ens empeny a sortir de
nosaltres i anar a l’encontre dels altres i de la vida, per
tal de tornar-la més vida.
Eduardo Galeano explica que un pagès li va
comentar un dia:
- Em fa l’efecte que la Utopia sempre es troba a
l’horitzó. Jo vull arribar-hi, però si faig dues passes ella
també s’allunya dues passes. Si n’avanço deu, també se
n’allunya deu. Per què, doncs, serveix la Utopia?
El company va respondre-li:
- Per fer-lo caminar.

❑
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sense excuses per a la inacció
Miren Etxezarreta
Barcelona, Catalunya, Espanya
El sistema capitalista, el motor essencial del qual
és l’obtenció del beneﬁci privat per a uns pocs, no ens
pot pas conduir vers una societat justa i harmònica,
com ho ha vingut demostrant l’experiència dels darrers
segles. Només un canvi radical de sistema econòmic i
social ens pot conduir a una societat justa i harmònica
per a la humanitat. Als qui n’estem convençuts, tot
sovint se’ns respon en dues direccions: una, quina és,
doncs, la nostra alternativa?, i dues, “som utòpics”.
Sobre l’alternativa. Ens exigeixen un pla
minuciosament elaborat i tancat. Que presentem una
recepta que ens condueixi a la societat feliç. On tot
estigui previst i organitzat. On només s’hagi de seguir
el programa, per obtenir el resultat desitjat.
Cal dir en primer lloc que no és pas obligat tenir
una alternativa per criticar un sistema cada vegada
més injust. El sistema que estem vivint, que condemna
a la misèria milions d’éssers humans, que condueix a
una vida totalment distorsionada, i que impedeix la
participació en les decisions que afecten a la major
part de la humanitat, no funciona de cap manera. I,
per tant, s’ha de canviar. Tinguem o no el disseny del
que l’ha de succeir. Hagin fracassat o no altres intents,
cal seguir cercant alguna cosa radicalment diferent,
que ﬁns ara se n’ha dit socialisme (i no sembla que hi
hagi cap raó de pes per canviar de nom, si se l’entén
correctament).
Buscar una alternativa completa, precisa i
compacta és un error de concepció. L’alternativa
no pot estar construïda per un grup de persones
concretes, o per les autoritats polítiques i
econòmiques, per ben intencionades o capaces que
siguin. Probablement una de les raons pel fracàs de
les experiències intentades ﬁns ara és precisament
la d’haver-se ajustat a un model únic, haver seguit
unes pautes ﬁxades prèviament per agents allunyats
de les persones implicades, cosa que ha conduït a
l’autoritarisme. En el segle XXI, l’alternativa ha de
tenir un caràcter diferent, S’ha d’anar construint des
de la base, democràticament, partint dels diversos
col·lectius, amb les seves apetències, els seus
interessos i els seus conﬂictes. Només l’articulació i
coordinació dels projectes dels diferents col·lectius
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en una praxi comuna, pot conduir a una alternativa
voluntària i satisfactòriament assumida.
Qualsevol alternativa que valgui la pena ha de
ser diversa i plural. L’alternativa no pot ser altra cosa
que la resultant d’una munió d’alternatives diferents
que caminen en una direcció semblant, la de la
recerca d’una societat dirigida al benestar dels éssers
humans, gestada i duta a terme amb la seva màxima
participació, però diversa i variada, com no ho poden
ser menys les persones i els grups que l’integren.
Practicant en una pedagogia del quefer comú i en la
recerca de mecanismes per resoldre els conﬂictes que
vagin sorgint. Si cerquéssim un eslògan, diríem que
hauria de ser el de la coordinació en la diversitat.
Sens dubte cal que hi hagi uns objectius
generals sobre els quals existeixi l’acord comú, un
objectiu social: el benestar de les persones i la seva
participació col·lectiva en les decisions que les
afecten. Això només és possible en una societat no
gestionada per al beneﬁci, sinó regulada socialment
amb institucions descentralitzades i participatives,
en la igualtat de tots els éssers humans i dels seus
corresponents drets, i la prerrogativa a la diversitat
dins d’algunes regles generals, que han de ser poques
i han de permetre la màxima descentralització del
disseny per a cada situació concreta.
Des d’aquestes bases cada col·lectiu haurà d’anar
construint el seu propi àmbit, la seva pròpia realitat,
per tal que, com una taca d’oli que s’escampa,
articulant-se i coordinant-se en els diferents
plans, ocupi un dia la totalitat del cos social. La
transformació n’haurà de ser la resultant, la que
constitueixi el conjunt, i no pas al contrari, quan
partint d’un bell disseny unitari, elaborat des de
dalt, degenera després en potents forces d’injustícia,
autoritarisme i opressió.
Sobre la utopia. Creuen que una societat justa
i harmònica és una cosa inabastable. No Hi Ha
Alternativa, (TINA, per les seves sigles en anglès),
deia la senyora Tatcher. Si penséssim substituir de
cop i volta un sistema per un altre, és possible que
fos així. Però la nostra concepció de la via actual de
transformació és una altra. Per entendre-ho és clau

el concepte de procés: d’allò que es tracta és de
participar en un llarg procés de canvi sempre actiu
i sempre inacabat, en el qual el propi procés és part
de l’alternativa. Es tracta de continuar una tasca que
ha existit sempre a la història, en la qual les forces
alliberadores de l’ésser humà i la societat han lluitat
sense parar pels seus objectius. No partir d’un projecte
i pla complet i tancat, sinó només d’unes direccions
desitjades, unes orientacions autogenerades i un
treball permanent vers l’anhelat objectiu. I posar
en pràctica en el quefer quotidià allò que impliquen
aquestes idees. Cadascú en l’entorn en què es mou.
Anar creant àmbits d’autonomia, encara que siguin
petits i modestos, en la direcció d’una societat
justa, plural, liberalitzadora, harmònica, com petites
parcel·les de la nostra “utopia”, que així s’esdevé.
I això és sempre possible. Cadascú de nosaltres
pot participar en aquest projecte des d’ara mateix,
contribuir a generar l’univers de taques d’oli que
aconseguiran que la nostra societat estigui cada
dia més a prop de la nostra utopia. No és pas un
projecte senzill: quan s’amenacen els interessos
actuals, aquests ataquen sense compassió. No és pas
un projecte fàcil: hi haurà moments en què s’hauran
d’encarar transformacions socials de gran abast, per
exemple davant la propietat privada, o alterant els
agents socials de decisió. Ni tan sols estem segurs
que sigui un procés pacíﬁc: perquè en contra nostre
usen la violència, i ens haurem de defensar. Però
mentrestant podem començar, en el nostre entorn,
aquí i ara, sense trigar la construcció col·lectiva
d’aquests àmbits d’autonomia. La generalització de la
qual ens durà a la societat que necessitem i cerquem.
Però que no s’interpreti aquest procés com un
projecte de continuïtat del sistema actual. No es tracta
pas d’anar millorant gradualment petites parcel·les
dins del sistema, sinó de generar veritables iniciatives
d’objectius completament diferents. Transformar,
destruir aquest sistema, no pas “millorar-lo”. Amb
formes de fer diferents: horitzontals, igualitàries,
sense jerarquies. Tractant de diluir el poder, no pas de
controlar-lo. Formes que marquen signiﬁcativament
la praxi i que suposen modestes bestretes d’un
món diferent. L’objectiu radical de transformació
–construir una societat alternativa, una societat
sense classes- és una de les premisses essencials del
projecte. Però coneixedors de l’immens poder de la
societat actual i de la debilitat de les nostres forces,

el nostre concepte de procés sembla una possibilitat
assenyada. Que tampoc ha de ser l’única possible en el
temps. Potser en altres moments hi hagi possibilitats
revolucionàries, i el propi procés ens durà a aproﬁtarles.
Així mateix, si des d’algun “dalt” es pretén una
transformació, només es legitimarà la seva intervenció
si tracta d’estimular i potenciar els moviments de la
base, de reconèixer el seu espai, d’entendre que són
els agents essencials i actuar en conseqüència. Però en
les condicions actuals, la nostra via de procés podria
ser força eﬁcient i esperançadora. No esperem que la
revolució estigui feta, per començar a actuar. Hem
de transformar des d’ara el nostre actuar quotidià per
arribar a “la revolució”.
Clar que és un procés molt més llarg i lent que
la substitució des de dalt d’un sistema per l’altre...
però no ha funcionat per crear un socialisme autèntic.
La creació d’aquest socialisme desitjat consisteix a
avançar des d’ara mateix vers àmbits d’autonomia
alternatius: amb altres objectius, altres valors,
altres instruments. Cercant el benestar, la igualtat,
la participació en la diversitat. Aleshores ja estem
generant parcel·les d’un socialisme que un dia
inclourà el tot, com a projecte utòpic, entenentlo com un procés sempre inacabat, però possible,
necessari, imperatiu. Començant ara en el nostre
món quotidià. Per construir, no pas per imposar la
transformació del sistema. Només quan la majoria de
la població ho desitgi, només aleshores es construirà
veritablement el socialisme. El procés és costerut, i
lent, però, alhora, alliberador, des d’ara. Mostra que
no és pas veritat que “no hi ha res a fer”, i que cada
dia que lluitem per la transformació, ja ho estem fent.
Difícil, llarg... però conduint a la plenitud de l’ésser
humà.
És la nostra utopia, i la reivindiquem amb
seriositat i alegria. Però, utopia per utopia, encara és
molt més realista que no pas el sistema actual: ¿hi
ha res més impossible, més quimèric, més “utòpic”...
que pensar que el capitalisme pot conduir els éssers
❑
humans vers els benestar?
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Esperança subversiva
Premi del Concurs de
«Conte Curt llatinoamericà»

Marco Antonio Cortés Fernández

“Ja fa més de cent mil llunes, a la mare terra li
van néixer les primeres dones maies, sements lliures
que van néixer a les dones i homes que treballaven
la nostra terra i ella els va alimentar. Elles mai van
posseir ni explotar aquesta terra, ans al contrari la
compartien entre les seves comunitats i en tenien
cura. No va ser ﬁns fa cinquanta mil llunes que els
altres van matar i robar la nostra terra, se’n varen
apropiar i la van explotar. Des d’aleshores, nosaltres
hem resistit i defensat el nostre dret a viure de la
nostra manera, la nostra cultura, i hem reprès la nostra
terra, ja desgastada, maltractada, per tenir-ne cura
altra vegada i demanar-li que ens torni a alimentar i a
néixer-nos. Hem tornat a ajaure les nostres ﬁlles, en
complir cinquanta llunes, damunt d’una màrfega, per
tal que aprenguin a mirar els estels i escoltin les veus
de les nostres arrels, i la seva carn de blat de moro
es nodreixi d’esperança”. Així parlava la comandant
Ramona a les dones d’Acteal, abans de l’alçament.
Quaranta llunes els havien passat, quan els arbres
van cruixir, els rius van crepitar, la terra va bramar
i els estels, en arribar la nit van caure en plor,
inconsolables. Les dones mares, les no nascudes i
els homes d’Acteal, havien estat massacrats per les
guàrdies blanques de paramilitars, al servei del cor
egoista dels altres, serfs del capitalisme.
Una ràdio encesa en una empobrida i autònoma
comunitat de l’anomenat “Caracol V”: “S’alça la paraula
de les dones i els homes indígenes que han aconseguit
amb la seva suor la proclamació de la Declaració de
l’ONU sobre els Drets dels Pobles Indígenes”.
Eren les sis de la tarda, el sol s’estava colgant
rere les muntanyes de la regió de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas.
La nena Quetzallí, amb la seva cotona de llana,
estava tombada damunt d’una màrfega, panxa enlaire
i gratant-se el melic, la seva mirada de dona arribava
ﬁns al darrer estel del cosmos, en els seus ulls, com
uns miralls preciosos, s’hi reﬂectia la lluna, missatgera
d’esperança d’una nova albada. Aquella nit va sentir en
la remor de les fulles dels frondosos arbres de mango,
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una veu mil·lenària.
Les ancianes del seu poble li havien ensenyat que
la vida de cadascuna de les persones que han estat
enterrades està dipositada a la saba dels arbres, els
quals per mitjà de les seves arrels, donen la mà a
cadascuna d’elles per obrir-los les portes dels camins
que les duran ﬁns a les seves fulles, que toquen els
estels. Quan cauen les fulles nocturnes és que han
tocat la cara d’un estel, i ambdós, fulla i estel, es
confabulen per tal que reneixi una nova indígena
forjadora de dones i homes lliures.
Aquella nit les fulles parlaven amb el conill de la
lluna: “Ja han passat cent quaranta llunes i tu has
estat testimoni que els nostres pobles indígenes de
Chiapas han alçat les seves veus per resistir el sistema
injust i defensar amb les seves vides els drets dels
pobles indis”.
El conill, aquella nit es va allotjar en el front
de la nena i li va xiuxiuejar a l’orella: “He vist com
caminaven la teva mare, el teu pare i les teves
germanes amb la Junta de Bon Govern, aquella que
anomenen ‘nova llavor que produirà’. Els vaig veure
caminar juntament amb els altres pobles, construint
autonomia en el seu territori”.
Un petit tremolor va sacsejar la màrfega i el lleuger
cos de la nena. “Ehem, ehem”. La nostra mare terra va
intervenir, va començar a parlar al cor de Quetzallí:
“Jo t’he nascut, t’he alimentat, t’he donat la vida, he
guardat la teva història, sóc la mateixa terra de les
teves àvies. De les meves entranyes, aires i aigües,
en surten totes les riqueses per al teu poble”. La
petitona escoltava atenta i sentia com la càlida terra
l’acaronava. Continuava observant la lluna, i el conill
continuava el seu diàleg: “Per això la teva mare, el teu
pare, les teves germanes i totes les que hi treballen,
s’han guanyat el dret de viure-hi”.
“Santona, rep pau”, va dir la tortuga. Havia arribat
amb el seu caminar pacient a la mà esquerra de la
nena i va descansar la base de la seva closca verda
damunt del palmell. La seva mare li havia dit sobre
la tortuga, que era un animal molt savi, que l’havia
escollit a ella d’entre moltes nenes, per fer-se la seva

companya i ajudar-la amb la seva tenacitat perquè es
reconeguessin els seus drets, a ser tinguda en compte
i a ser veritablement respectada en la nostra manera,
per, amb la seva paciència, no defallir en la seva
rebel·lia i resistència.
La tortuga com a ﬁdel nahuatl, amb la seva veu
greu i ronca, va parlar tendrament als sentiments de la
petita: “Continua caminant en l’esperança subversiva
de la teva sang indígena, dels teus màrtirs, que viuen
en els arbres d’arrels tan profundes que no s’han tallat
mai. La teva mare, el teu pare i les teves germanes,
són aquí, a les arrels d’aquests mangos”.
“Quetzallí, bonica, desperta!”, va dir la seva
àvia. La va agafar de la mà amb l’amor intens de la
transcendència, la va dur amb ella ﬁns a la carretera
on hi havia un cubell amb aigua, la va ajudar a rentarse, va mullar la seva cara, per trobar-se amb aquells
preciosos ulls negres, brillants com les obsidianes.
Quetzallí la va mirar ﬁns a l’arrel del seu sentit de la
vida, buscant en els seus ulls, els de la seva mare.
L’àvia parlava gairebé com la remor dels arbres: “Hem
de continuar caminant; anem a denunciar la incursió
de l’organització paramilitar ‘Pau i Justícia’, que
armats van matar la teva família i altres germanes
més del nostre poble, envaint i desposseint-nos de les
nostres terres. Perquè ells obeeixen el cor egoista del
capitalisme”.
La petitona, ja era una dona indígena, a tan curta
edat, alçava la seva paraula per denunciar els atacs del
mal govern. La tortuga durant el camí li va explicar,

que la seva tia, que amb prou feines tenia edat de
procrear, havia decidit tenir una ﬁlla per contribuir a
la multiplicació de les dones i homes de blat de moro,
per continuar tenint cura de la nostra mare Terra. “Una
ràdio encesa en una empobrida i autònoma comunitat
informava ja feia setanta llunes enrere: ‘Es van trobar
4 dones embarassades, en la matança de les 21 dones,
15 nenes i nens i 9 homes, indígenes simpatitzants
de l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional (EZLN)
a l’empobrida comunitat d’Acteal, en el municipi de
Chenalhó, al nord”.
La tortuga, que continuava el camí de l’esperança
subversiva en una nova albada, es mantenia al costat
de Quetzallí, aquella petitona que el cor egoista del
capitalisme li va negar el néixer. Però que mercès a
la nostra mare Terra, els arbres i els estels l’havien
renascut.
Va estendre la seva màrfega, entre la marfegada
dels marxants, va acomodar-se la seva cotona i es va
estirar boca enlaire, per alimentar la seva mirada amb
esperança de fulles i estels.
Han passat cent llunes, en una petita casa de
palma i estuc fet de fang, la petitona, feta dona,
obtenia la seva opció essent mare en parir una bonica
nena, morena, cabell negre. La va abrigar amb els
seus braços i la va alletar amb el seu amor i desig de
justícia.
Ja passades 50 llunes, com mana el costum, la va
vestir amb la seva cotona de llana i la va ajeure panxa
enlaire, a aprendre a mirar amb esperança subversiva.❑

ARXIU DIGITAL DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA
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Una cubana ANOMENADA rut
LLibrE de Rut
Premi del Concurs de
«PÀginEs NeobíbliQUEs»

Temps enrere pensava que mai sentiria un dolor
semblant al que vaig patir en perdre el “vell”, no només
per la seva mort, sinó per la invalidesa en la qual em
deixava després d’haver-me dut cap a Santiago de Cuba,
amb la promesa que allí estaríem millor. Tanmateix la
pèrdua del meu marit no va ser res en comparació amb
l’angoixa de veure els meus ﬁlls morts, tots dos, en
aquell espantós accident de carretera.
Va ser difícil parlar amb la Rut i l’Ofelia per dirlos que tornava a l’Havana. No puc pas oblidar els
ulls humits de la Rut suplicant-me que no l’obligués
a separar-nos i la seva ferma decisió de seguir-me en
l’aventura de la tornada a la capital. Recordo les nostres
incerteses a l’hora de vendre la casa a Santiago, per
buscar i comprar la petita cambra de l’Havana Vella. Va
ser trista i desaﬁant la trobada amb la gent coneguda
i la pena de sentir-me frustrada, inútil. La tornada i el
reconeixement del fracàs.
Però tot va passar tan vertiginosament, que no puc
descriure quant de temps va durar aquella mala ratxa,
aquella cambra atrotinada i gairebé sense mobles, sense
el més elemental per viure. La pobre Rut cercant una
feina que no apareixia, només promeses i res de real,
patia les conseqüències de no haver-se superat prou i
comptar tan sols amb les seves ganes de lluitar i la seva
bellesa mestissa.
Va ser un miracle recordar-me de l’Antonio Báez,
el cosí del “vell” que era espanyol i s’estava a Cuba
amb un negoci muntat a Miramar. No vaig dubtar que
la Rut hi havia d’anar a provar sort i intentar de trobar
feina amb ell, encara que fos netejant. I va tenir sort,
va aconseguir entrar a treballar a la cuina i vam poder
alleujar un xic l’economia. No va pas passar gaire temps
tampoc i l’Antonio va començar a assetjar la Rut; era
evident que l’havia atret des del primer dia que la va
veure. Però no li donava entrada, crec que em tenia
vergonya, pensava que era una traïció al meu ﬁll, a
l’espòs mort, si acceptava les galanteries d’un altre
home.
Per això, aquell dia em vaig decidir a parlar-li de
l’afer clarament; estava segura que la vida ens havia
posat aquell home en el camí pel nostre bé. Li vaig
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dir sense embuts, que havia d’acceptar l’Antonio si li
proposava alguna relació. Em vaig atrevir a suggerir-li,
que emprés els seus encants per tal que ell es decidís
d’una vegada. La vaig ensinistrar en tot allò que havia
de fer, per dur aquell home a proposar-li matrimoni.
Aquell dia la Rut em va mirar sense parpellejar. Jo
era com la seva mare i cada consell o idea meva era una
llei per a ella. Va aﬁrmar amb el cap i vaig saber que
l’endemà aniria per feina. Jo havia valorat la difícil tasca
que seria per a ella lliurar-se a un home que li triplicava
l’edat, que no tenia cap encant físic, però m’alleujava la
idea que sortiria de la misèria i estaria segura al costat
d’un home que la tractaria amb estima i li donaria tot
allò que necessitava per viure decentment.
No va ser gaire difícil per la Rut que l’Antonio
acceptés totes les seves condicions, que li prometés
matrimoni, que li comprés una bonica residència
a Miramar, que li regalés un cotxe vermell, que la
complagués en els seus mínims desigs, que l’estimés
ﬁns a l’adoració. Tampoc va trigar gaire el casament,
els viatges a Espanya i aquell sorprenent i inesperat
embaràs. Després va arribar el nen per completar la
felicitat. Però avui, quan he sortit a la terrassa i he vist
la Rut asseguda al costat de la piscina, he notat que
dues llàgrimes rodolaven per les seves galtes. Ella no ha
sabut que l’observava, però llavors, només llavors m’he
preguntat: què està sentint aquesta noia enmig de tot
aquest rejoc de la vida? Què sent el cor de la Rut? Quin
és el seu plany?
Mirant-li la cara m’he preguntat, on era aquella Rut
decidida, disposada a afrontar la vida lluny de la seva
Ciutat, aquella que va sortir del seu poble sense por,
per seguir-me, per acompanyar-me. Les seves paraules
vigoroses ressonen a les meves orelles com aquell dia,
repetint: vida i mort, amb tanta força, com si les dues
fossin una de sola: existència. La seva actitud em va
arribar a renovar, va aconseguir impregnar-me de la seva
grandesa, del seu esperit, del seu valor.
La recordo disposada a enfrontar-se i lluitar per la
manutenció, emprenedora, sense por a la feina nova. La
veig allà enmig del sacriﬁci, radiant, bella, lluent. Em
recordo de la seva cara plena d’alegria per haver trobat

una feina i la manera de resoldre les nostres necessitats.
Ella tota es convertia en brisa del matí, en suor i tasca
quotidiana. I la vaig admirar més, quan vaig saber que
no descansava per tal d’arribar a ﬁnal de mes amb alguns
pesos de més.
Va caldre la desgràcia i les diﬁcultats per conèixer
l’enteresa, la força, la capacitat d’aquella jove, per
veure-la motivada i mestressa del seu destí, a través
del seu esforç i el seu vigor. Enmig del dolor, em va
demostrar quanta capacitat pot desplegar un ésser
humà dona que es vol obrir pas en la vida, que desitja
triomfar, que no li cal un home per buscar el seu
sosteniment i el de la seva família. Em va ensenyar de
la dona que no s’acovardeix perquè al seu costat no hi
ha un home que la representi, o que s’hagi de fer càrrec
de la seva vida. Em va mostrar, que era una dona per a
la qual la història no es componia de l’esquema rigorós
del matrimoni i l’absolut designi de la manutenció
patriarcal.
És impossible que no em fereixi el cor, haver instat
la Rut a un matrimoni sense amor, en no veure que
aquella jove, que ﬁns aleshores s’esforçava en la seva
feina i era feliç amb el que cada dia obtenia amb el
seu esforç, va acceptar reproduir un esquema alienant i
cruel, per culpa meva. Sóc responsable que es trenqués
la seva intensa personalitat, per donar pas al tradicional
genèric femení dependent, instigada per un model
preconcebut de generació en generació, que jo li vaig
transmetre.
Sóc responsable que la Rut comencés a apagar el
seu esperit, la seva visió de la vida, la seva enteresa,
la seva força i ﬁns i tot la seva veu, per convertir-se en

una dona més de la trista i odiosa història androcèntrica
del món. És impossible deixar de patir un estremiment
profund en entendre aquesta realitat. La veu de la Rut
va deixar de ser la mateixa. A les seves paraules ja no
hi havia el goig de la llibertat inviolable de les coses
per fer, del temps per emprendre. El seu so va començar
a ser vacu, buit, quan va acceptar la meva inconscient
orientació.
Després ja va ser impossible fer ressorgir la Rut. Es
va perdre, es va tornar invisible, va deixar d’existir. Va
deixar de tenir veu, només va quedar aquella queixa
sorda que vaig trobar a la seva cara aquell matí i que
em fa comprendre que aquesta no pot pas ser sempre la
història. Que hi havia altres maneres, altres possibilitats,
altres alternatives. Sé que la història de la Rut no és pas
nova, ni única al meu país, però això no signiﬁca pas
que li hagi donat un bon consell, una solució justa per
resoldre els nostres problemes.
Me n’hauria d’haver adonat, que els somnis,
cavalquen els estanyols blaus de les il·lusions i es
fan realitat quan aprenem a estimar la feina diària, la
bellesa d’una espiga que creix i que ens donarà el pa de
cada dia. Quan el sol es perd en aquella línia llunyana,
ens indica que l’endemà tornarà per l’altra costat de
l’horitzó. I que només és qüestió de perseguir-lo, ﬁns
i tot encara que mai no el puguem atrapar, perquè allò
no important no és pas tocar el seu cercle candent, sinó
sentir que ens il·lumina i ens dóna la seva escalfor.
Quina pena que sent el meu cor per aquesta cubana
anomenada Rut!
Noemí.

❑

Llibres DIGITALs Koinonia
És una col·lecció posada a l’abast per Koinonia, mitjançant la nova tècnica de la “impressió digital”.
Llibres gratuïts, pensats simultàniament per a ser llegits en pantalla i/o per a ser impresos per tu mateix, a
la copisteria de la ciutat, a través de la “impressió digital”, com autèntics llibres en paper. En són ja tres:
1. DIVERSOS AUTORS, El actual debate de la teología del pluralismo religioso.
Después de la “Dominus Iesus”.
2. DIVERSOS AUTORS, La primavera interrumpida: El Vaticano II en un impase.
3. ASETT, Bajar de la Cruz a los pobres: Cristologia de la liberación. (Edició en paper: Dabar, Mèxic)
3B. ASETT, Getting the Poor down from the cross: Cristology of Liberation.
3C. ASETT, Deporre i Poveri dalla Croce: Cristologia della Liberazione.
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales
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El poder polític en allò quotidià
l’exercici polític de les dones des d’una mirada no institucional
Premi del Concurs de
«Perspectiva de gènere»

El propòsit del present assaig és realitzar un
acostament a la comprensió de la participació política
de les dones en la societat, que a causa de la seva
complexa dinàmica, ha estat blanc d’estereotips i de
visions empobrides que desmereixen la participació
política de les dones. Aquests criteris semblarien ser
certs per una mirada esbiaixada per prejudicis, que
en principi confon o es limita a considerar l’exercici
del poder polític amb un exercici purament formal i
institucional que s’origina i es presenta des de l’espai
d’allò públic.
Per referir-me a aquesta premissa, he de començar
assenyalant que actualment, els diferents debats pel
que fa a allò polític, sobretot aquells que relacionen
directament “allò polític amb allò públic”, s’estan
qüestionant, més aviat perquè hi ha hagut una mena
de “relocalització” i “repolitització” dels diferents
espais i formes a nivell social, ﬁns i tot en les seves
microfísiques i quotidianitats. “Allò públic és un espai
que es qüestiona, per tant es reconstrueix, s’actualitza;
s’ha convertit en un lloc en el que es transparenten les
relacions de poder i es posa en evidència el problema
de la participació política a la societat”2.
Com ho intuïa molt bé Sánchez-Parga, “allò públic
com a categoria sociopolítica es contreu, es desplaça i
desterritorialitza, substituït per altres categoritzacions,
com ara “societat civil”, “vida quotidiana” i “mercat”.
Tots aquests fenòmens i conceptualitzacions d’allò
social actualment acusen un mateix referent: una
certa forma de despolitització o més exactament de
desplaçaments d’”allò polític”1.
L’àmbit d’allò polític, es converteix en un espai
difús, ja que va més enllà d’allò purament formal.
La política en sentit ampli excedeix els espais
institucionals, és molt més complexa, inclou noves
manifestacions a nivell macro, però concretament
té a veure amb els temes o afers centrals de
la vida quotidiana, com ara: “les possibilitats
d’autodeterminació de les persones, tant en els
aspectes de presa de decisions referides a la família, la
feina, la sexualitat, la reproducció”3.
A les nostres societats “allò públic” corre el risc
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de convertir-se en noves formes d’ocultament del
poder, com ja va assenyalar Foucault, en la mesura que
el poder és capaç de desenvolupar una “visibilitat”
sobre certs grups. Això, alhora, produeix una mena
de contrallum, augmenta la seva visibilitat així com
la seva capacitat d’incidència davant la participació
política dels grups “institucionalitzats”, mentre que els
grups considerats al marge o “no formals” dins de la
societat, són desqualiﬁcats, minimitzats, com és el cas
de les dones3.
Aquí es presenta el nucli dur del problema, en el
desconeixement o invisibilització de la participació
política de les dones, que es fonamenta en el no
reconeixement de l’espai domèstic o “privat” com a
polític. Això ha incidit directament i profundament
en la creença en l’escassa participació política de les
dones, alimentada en la premissa que el quefer polític
es centra en l’aspecte públic de la vida social, al qual
la majoria de les dones no hi tenen accés, per les
condicions estructurals de desigualtat entre homes
i dones. Aquí faig menció al treball de Moser3 que
parla del “triple rol” de les dones en la vida social i
l’excessiva càrrega de feina i responsabilitats a què
es veuen abocades, la qual cosa no els permet la seva
plena incorporació a l’espai públic.
Malgrat aquesta persistent situació d’invisibilització
de l’aportació de les dones a la vida social,
concretament el desconeixement de la feina domèstica
i de cura com a aportacions importants a l’àmbit de
la reproducció a nivell econòmic (no s’ha visibilitzat
en els comptes nacionals aquesta aportació que
s’estima en un 45%) i també a nivell social i cultural.
Addicionalment, se’ns ha volgut treure el poder polític,
de decisió, a nivell personal, dels nostres propis cossos,
de les nostres vides i a nivell social excloent-nos de les
decisions dels temes importants que després d’afectarnos com a societat i particularment com a dones4.
No obstant això, la nostra presència en l’àmbit
“públic”, en la vida nacional i en els processos de
canvi i transformació ha estat una presència forta,
comptem amb exemples de capdavanteres a nivell de
barri, comunitari, indígenes, en el sector urbà i rural,

que han demostrat una gran capacitat d’entrega i de
servei eﬁcaç en la consecució de resultats, malgrat els
grans obstacles que han hagut d’esquivar per arribar a
aquestes posicions. Em refereixo als obstacles no només
de dret, sinó de fet, per tal que les dones puguem
accedir de manera real a un exercici ple de la nostra
ciutadania. Addicionalment, a nivell de base existeix
una tasca important perquè són les dones les que
construeixen organitzacions permanentment, xarxes
solidàries, d’inspeccions i participació, que una vegada
més es deixen de banda.
Per a les dones, la participació en l’àmbit públic,
de la política formal és una ﬁta important per la
repercussió que això pot tenir per a un canvi real i
efectiu en la vida de la societat, és una oportunitat
per poder impulsar les nostres propostes d’una societat
més justa i equitativa, a través del plantejament de
polítiques públiques i des de nivells de decisió de
temes transcendentals. No obstant cal precisar que
la ciutadania en general, en aquest cas referintnos a la ciutadania de les dones, no es redueix pas
exclusivament a l’àmbit d’allò públic, ni s’esgota en el
vot, ni en preferències ideològiques o d’accés a punts
de decisió, sinó que va molt més enllà, suposa la
construcció d’identitats socials i necessita un sistema
que impulsi, veritablement, la lliure expressió de
demandes i punts de vista.
Per tant, referint-nos al que dèiem abans, si les
dones hem participat sempre des dels nostres espais
quotidians en la construcció de la ciutadania, estem
fent política, no pas una política partidista, sinó
aquella que té a veure amb la vida en concret. Bé
prou que ho deien les nostres antecessores, quan
proclamaven en les lluites dels 60 la seva reivindicació
que “allò privat és polític” i, addicionalment, “el
cos també és un espai polític”. D’aquí que el centre
fonamental de reivindicacions del moviment de dones
sigui la lluita pels drets sexuals i els drets reproductius,
com ara la possibilitat de decidir, de ser, de sentir,
de viure dels éssers humans; calia treure a la llum els
mecanismes de poder que s’exerceixen sobre el cos,
sobretot el cos de les dones. En conclusió. La nostra
participació política ha estat permanent, militant,
compromesa, contràriament a la idea que se’n promou.
Ara cal donar un pas endavant en la concepció i
l’entesa integral dels problemes, per proposar canvis
signiﬁcatius de veritable equitat entre homes i dones,
començant pel replantejament dels rols a l’interior
de la família (reconeixement de les responsabilitats

compartides que estimulen la participació pública de
la dona) i a nivell social (establint iniciatives que
permetin la participació de la dona en càrrecs directius
i en espais de presa de decisions). Plantegem un canvi
en les estructures de poder des dels espais privats cap
als públics, reconeixent l’aportació de les dones a la
vida social.
El repte per al moviment de dones és gran, perquè
sabem que no n’hi ha prou amb aconseguir lleis que
ens recolzin en l’exercici de la nostra ciutadania, donat
que els nostres sistemes de justícia presenten grans
traves a l’hora de sancionar l’incompliment d’aquestes
lleis a diferents nivells, ja sigui per la sanció de casos
d’abusos sexuals, violència intrafamiliar, assetjament
laboral, o per sancionar la violació dels nostres drets
econòmics i polítics dels quals som víctimes diàriament.
Per tot això anterior, cal anar més enllà en la recerca
de mecanismes per facilitar aquests processos i
enfortir l’accés de les dones a la justícia, donat que
els problemes que ens afecten encara esperen que els
resolguin. Aquest és un altre puntal fonamental de la
lluita pels nostres drets.
***
Sociòloga, Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador
PUCE. Ha treballat com a Assistent d’Investigació per
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sobre el tema «Identitats i Cultures Juvenils» 2007 i
ha complementat les seves investigacions amb una sèrie
sobre «Cos, Poder i Subjectivitats» 2007.
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PINTANt LA UTOPiA amb LA CàMeRA i LA PLoMA
Recursos Pedagògics

Martín Valmaseda
www.equipocauce.com, Guatemala

És difícil explicar un somni, encara més pintar-lo, i
molt més fotograﬁar-lo o ﬁlmar-lo. ¿Com ho farem per
descriure allò que encara no existeix? En realitat explicar
com és el món que somiem és una obra de parracaire:
recollir les restes d’aquest món en el qual vivim i
intentar –amb la imaginació, l’ordinador o la càmeraencaixar-los, o fondre’ls, per oferir allò que creiem que
serà millor.
El cinema i la literatura utòpica són una “fugida
endavant”. Però fugim amb l’esquena carregada amb el
nostre present, i això ens fa difícil avançar.
Aquest punt de partida ens pot servir per fer algunes
distincions:
1.- El cinema i la literatura d’utopia es confonen
moltes vegades amb la ciència-ﬁcció. I no són el mateix,
tot i que es relacionin força.
2.- Com que els autors juguen amb la seva pròpia
experiència i la seva dosi personal d’esperança, n’hi ha
molts que la utopia se’ls converteix en contra-utopia: “El
món feliç” no en té res de feliç.
L’intent per descriure un món utòpic corre el risc de
la immobilitat, o d’aparèixer com un cim des d’on ja es
comença a davallar... És la frase del famós economista:
“Qualsevol organització que arriba a la perfecció en la
seva forma ja està en decadència” (Galbraith, El dinero.
De dónde vino, a dónde fue).
Si intentem passejar-nos per llibres i pel·lícules
que tractin d’utopies i contra-utopies (disutopies) ens
trobarem perduts en un bosc... Vull dir que la present
recerca de cinema i literatura utòpics només és, al
capdavall, com unes pinzellades perdudes en aquesta
selva del paper i les càmeres. Vosaltres trobareu
segurament molts altres títols i pel·lícules.
***
Començarem proposant els dos pols literaris que
marquen els extrems. Va ser Tomàs Moro qui va ﬁxar-ne
el nom. “La illa de la Utopia” és el pol positiu.
A l’extrem negatiu, l’economista nord-americà
Fukuyama marca “el ﬁnal de la història”. L’única opció
viable és el liberalisme democràtic, que es constitueix en
l’anomenat pensament únic: ja no calen les ideologies
que han estat substituïdes per l’economia. Els Estats
Units serien així l’única realització possible del somni
marxista d’una societat sense classes...
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Al costat del màrtir i polític, Tomàs Moro; un altre
anglès, William Morris, més proper a nosaltres en el
temps, ens presenta Noticias de ninguna parte: en què
un jove que desperta a l’Anglaterra de l’any 2012. Una
revolució ha deixat el món convertit en un paradís. Hi ha
una perfecta igualtat entre els humans...
Al cantó de l’extrem d’en Fukuyama hi trobem la
novel·la Un món feliç, de Huxley. Amb una diferència:
mentre Fukuyama presenta el fracàs de les utopies
socialistes i la porta al capitalisme com l’única utopia
possible, Huxley ironitza sobre el progrés d’aquest “món
feliç”. Per reblar el clau, més endavant va escriure el
seus assaigs: Nova visita a un món feliç, on fa veure que
les pessimistes descripcions de la seva novel·la estaven
esdevenint realitat en el segle XX.
Entre aquests dos camps (Moro-Morris i FukuyamaHuxley) s’estén una vasta planura. Hi cavalca sobretot la
ciència-ﬁcció i molts d’intents de descriure el costerut
camí cap a un món nou. N’hi ha que profetitzen el fracàs
de tots els avenços tècnics, i descriuen la seva inutilitat
per engendrar una nova societat. Però, al costat del seu
pessimisme, aquests autors solen anunciar l’esperança
a través de rebels que s’alcen contra les màquines.
És el cas d’en Bernard (“un món feliç”, que reacciona
juntament als marginats a les reserves dels “homes
primitius”.
Herbert Marcuse, parlant del “ﬁnal de la utopia”,
s’enfronta contra la visió acomodatícia del capitalisme
actual (al qual anomena utopia). Per a Marcuse la ﬁ
d’aquesta Utopia és el salt cap a una nova societat. Eren
els temps de l’utòpic “maig del 68”.
Prop de Huxley, Orwell ens ofereix les seves
pinzellades pessimistes. Encara que el seu calendari li va
quedar curt a la novel·la 1984: aquell any no vàrem tenir
ocasió de comparar els seus pronòstics amb la realitat
candent de l’època.
Ray Bradbury s’enfronta a una societat tecnològica
que no ofereix gaire esperança per a l’optimisme. A
través d’aquests relats es desvetlla la “deshumanització”
–segons l’assagista nord-americana Susan Sontag (19332004), el motiu més fascinant de la ciència-ﬁccióanunciant el mal que el desenvolupament cientíﬁc i
tecnològic poden produir en les relacions humanes.
Visions crítiques del futur també les trobem a

Com podem comprovar, doncs, allò que domina en el
cinema és la creu, no pas la cara, de la utopia.
Hi ha un documental que planteja cruament els
intents utòpics anarquistes a l’Espanya de 1936, Vivir la
Utopía (1997).
Però a cap de les pel·lícules que classiﬁquem com
a anti-utòpiques els falta l’impuls de recerca cap a una
nova societat. la gran pel·lícula d’Stanley Kubrick, 2001
Odissea de l’espai, n’és exemple. També, com a Orwell,
el temps li queda curt. Els viatges interplanetaris van
avançant, però la humanitat el 2001 encara no es va pas
trobar el “monòlit”... o potser sí¿ però no el vol veure?
Hem d’acabar amb unes postres agradables: el cinema
amb la cara optimista dels somiadors cap a la futura
societat. Aquí hi ha menys màquines, i les que hi ha es
trenquen (Temps moderns, de Chaplin).
Horitzons perduts de Frank Capra (inspirat en la
novel·la de James Milton), ens duu a una vall del Tibet,
on ﬂoreix una societat ideal.
Miracle a Milà ens explica la història d’un noi humil,
en una zona marginal, que transforma la barriada en un
simpàtic món solidari, tot narrat amb una amable càrrega
d’humor i fantasia.
Els darrers anys podem somriure amb El planeta lliure
(La belle vert) una civilització llunyana ha desterrat les
màquines però ha progressat meravellosament en poder
mental, comunicació i felicitat. S’hi barreja l’humor amb
***
una ironia contra el món que es creu modern.
Anem al cinema.
CAUCE, de Guatemala, ha publicat recentment Para
Molts dels llibres esmentats ja han tingut la seva
que otro mundo sea posible, barrejant textos amb vídeos
versió cinematogràﬁca.
i cançons. Intenta ajudar en la reﬂexió sobre el camí per
Per exemple, Un món feliç (1980) de Burt
Brinckerhoff, en televisió; i a la pantalla gran: (1988), la evitar el gran perill de la utopia: quedar-se simplement
en utopia. (Em fa cosa citar aquí la coneguda frase
pel·lícula de Leslie Libman i Larry Williams.
Però la primera visió d’aquest enfrontament, utopia- de Fernando Birri, que estic segur que algú més citarà
en aquesta Agenda: la utopia sempre s’allunya quan
contrautopia, la trobem a la gran obra del cinema mut
caminem, i és que serveix per això: per caminar).
Metròpolis, de Fritz Lang. Hi apareix, entre les masses
És lògic que en el cinema la major part de les
i el poder, l’estranya, gairebé religiosa, ﬁgura del
imatges utòpiques estiguin carregades de poesia i humor
“mediador”.
sense aturar-se gaire en la descripció tècnica i realista de
Codi 66 adopta una posició crítica sobre temes
la possible estructura en una nova societat. Això queda
que no resulten pas tan allunyats, com són el subtil i
per a sociòlegs, economistes, politòlegs... però els seus
progressiu control de la ciutadania per part de l’estat o
estudis tenen poca cabuda –per ara- en una pantalla de
de grans companyies especialitzades en biogenètica.
cinema.
Més properes són Blade Runner, Matrix i Solaris del
ﬁlòsof Tarkowsky.
A la clàssica de Truffaut, Fahrenhei 451, un poder
***
dictatorial vol eliminar tot el que siguin llibres i
Bastants d’aquestes pel·lícules i llibres esmentats
lectura, per transformar els seus ciutadans en víctimes
es poden descarregar de la xarxa en aquests i d’altres
audiovisuals del poder. Els rebels a aquest sistema es van enllaços:
aprenent de memòria les obres clàssiques de la literatura
http://www.emule-project.net y
per salvar-les.
http://ares.uptodown.com
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Ecotopia, d’ Ernst Calbenbach, i tots els que aborden
amb entusiasme l’“anarquisme verd”. Una novel·la curta,
L’home que plantava arbres, aborda en aquesta línia la
inﬂuència de l’ecologia en el progrés humà i social.
Italo Calvino llança la seva proposta d’una nova
civilització a Les ciutats invisibles.
El que es fa més difícil és marcar el camí. La
literatura anarquista és un signe clar de fe en aquesta
recerca cap al món utòpic.
Icària, Icària ens mostra dos camins paral·lels cap
a la utopia: l’un a través de la lluita anarcosindicalista
a la Catalunya de principis del segle XX, i l’altre amb la
creació d’una comunitat ideal en un inhòspit paratge
d’Amèrica. Ambdós acaben en fracàs, tot i que oberts al
futur.
Una de les novel·les que reﬂecteixen millor aquests
somnis utòpics i els processos en la seva recerca és
Los desposeídos, d’Úrsula K. le Guin. Dins del gènere
de la ciència-ﬁcció analitza les possibles respostes a
la renovació del món, especialment des d’una òptica
anarquista.
Un altre cercador amb la ploma i l’acció –que no
podem oblidar- és el “Sub” Marcos. Llegiu Desde las
montañas del sureste mexicano. Per exemple, el seu darrer
capítol: “La historia del uno y los todos”.
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ELÍAS, Antonio (compilador), Los gobiernos progresistas en
debate, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay.
Buenos Aires: CLACSO, Montevideo, 2006.
GARCÍA BÁEZ, Román (org.), El derrumbe del modelo eurosoviético. Visión desde Cuba, Editorial Félix Varela,
L’Havana,1996.
GUANCHE, Julio César, En el borde de todo. El hoy y el
mañana de la Revolución en Cuba, oceansur.com
HOUTART, François, Deslegitimar el capitalismo. Reconstruir
esperanza, El Perro y la Rana, Caracas 2007.
KATZ, Claudio, El porvenir del socialismo, Ediciones
Herramienta, revista@herramienta.com.ar, Buenos
Aires, 2006.
KONDER, Leandro, A história das idéias socialistas no
Brasil, Expressão Popular, São Paulo, 2006.
KOROL, Claudia (org.), El socialismo latinoamericano,
(recopilació) América Libre, Buenos Aires, 2007.
LÖWY, Michael, La estrella de la mañana: surrealismo y
marxismo, Edicions El Cielo por Asalto, Argentina.
MARTÍNEZ HEREDIA, Fernando, El corrimiento hacia el rojo,
Editorial Letras Cubanas, L’Havana, 2001.
Id, Socialismo, liberación y democracia. En el horno de los
90, Ed. Ciencias Sociales, L’Havana, 2005.
MESZAROS, István, Siglo XXI ¿Socialismo o Barbarie?,
Edicions Herramienta, Buenos Aires, 2003.
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NÚÑEZ SOTO, Orlando, La economía popular asociativa y
autogestionaria, Ciprés, Managua, 1996
OLIVERES, Arcadi, Un altre món, Angle Editorial,
Barcelona, 2006
OMAR EVERLEYS PÉREZ VILLANUEVA (compilador),
Reﬂexiones sobre Economía Cubana, Editorial de
Ciencias Sociales, L’Havana, 2006.
POMAR, Wladimir, A revolução chinesa, UNESP, São Paulo,
2005.
RAMONET, Ignacio, Fidel Castro: Biografía a dos voces,
Editorial Debate, Bardelona, 2006.
REGALADO, Roberto, Encuentros y desencuentros de la
izquierda latinoamericana. www.oceansur.com
SÁNCHEZ, Germán, Cuba y Venezuela. Reﬂexiones y
debates, Ocean Press, Cuba, oceanbooks.com.au
SARKAR, Saral, Eco-socialism or eco-capitalism: a critical
análisis of humanity’s fundamental choices, Zed Books,
Londres, 1999.
SINGER, Paul, Introdução à economia solidária, Editora da
Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 2002
SOUZA SANTOS, Boaventura De (org.), Produzir para viver.
Os caminhos da produção não capitalista, Civilização
Brasileira, Rio de Janeiro, 2002
TABLADA, Carlos, El marxismo del Che y el socialismo en el
siglo XXI, Ruth Casa Editorial, Panamà, 2007.
Consulteu també les biblioteques digitals públiques:
bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=103 (obres
clàssiques d’Amèrica Llatina)
www2.fpa.org.br/portal/modules/news/index.
php?storytopic=1699 (Fundació Perseu Abramo)
www.gramsci.org.ar (llibres en la línea gramsciana)
www.biblioteca.clacso.edu.ar (producció acadèmica
compromesa amb el canvi social)
www.marx.org (obres clàssiques, amb secció en espanyol)
www.mst.org.br/mst/home.php (premeu “biblioteca”)
www.rebelion.org/seccion.php?id=24 (llibres lliures)
i altres biblioteques digitals a: www.democraciasocialista.
org.br/pi [premeu “links”, a l’esquerra].
També seus d’editorials com:
www.herramienta.com.ar || www.efpa.com.br || www.
expressaopopular.com.br || oceanbooks.com.au ||www.
forumdesalternatives.org/editorial || etc.
❑

Un “western teolÒgic”
LA vida dE CasaldÀliga en ﬁlm

La vida de Pere Casaldàliga es convertirà en tema
d’una pel·lícula per iniciativa del productor català
Ricard Figueras, basada en el reportatge de Francesc
Escribano (Descalç sobre la terra vermella, Ed. 62,
Barcelona, 1999), exdirector de Televisió de Catalunya.
Segons el productor, encara no està decidit quin
actor interpretarà Casaldàliga, «perquè volem, aﬁrma,
que tingui una certa semblança física, i això complica
el repartiment». La pel·lícula es ﬁlmarà entre maig
i juny del 2009. Marcos Bernstein adaptarà el llibre
d’Escribano. Marcos Bernstein és un dels guionistes
més importants i prestigiosos del Brasil; entre els seus
treballs hi ha el ﬁlm Estació Central de Brasil.
El guió es centrarà en els primers anys de
Casaldàliga al Brasil, del 1968 al 1976: des del moment
de la seva arribada a São Félix do Araguaia ﬁns que
maten, en presència seva, el jesuïta João Bosco Burnier.
«La dinàmica de la història en aquests anys és
d’un potencial cinematogràﬁc bestial -aﬁrma Figueras. És l’estructura d’una pel·lícula d’aventures clàssica,
en la qual una persona, sola davant el perill, es posa
al costat dels petits i els defensa dels poderosos. És
impressionant com s’enfronta amb els latifundistes,
com aquests el volen apartar, matar, i com intervé el
Vaticà», així és com explica Figueras aquesta història
que qualiﬁca com a èpica.
Casaldàliga va estar sempre vinculat a la Teologia de
l’Alliberament. Això va signiﬁcar un clar distanciament
de Casaldàliga respecte de la línia de Joan Pau II. «Però
en els seus primers anys al Brasil no va ser pas així,
constata Escribano. A la dècada dels 70, el Vaticà li va
donar suport d’una manera clara i directa, ﬁns al punt
de salvar-li la vida, més d’un cop. Per exemple, recorda
l’exdirector de Televisió de Catalunya, en una ocasió
en què era claríssim que els pistolers, contractats pels
latifundistes, l’assassinarien perquè revolucionava
els camperols, Pau VI va enviar un missatge, clar i
molt directe, als responsables de la dictadura militar
brasilera: ‘Tocar en Pere és tocar en Pau’. Aquell avís li
va salvar la vida».
Segons Escribano, la pel·lícula serà un autèntic
«western teològic».

CreIX la
cOl·Lecció «tempS axial»

La col·lecció s’està conﬁrmant com a
imprescindible pels que necessiten estar a l’aguait
dels nous avanços que la teologia llatinoamericana
de l’alliberament està desenvolupant endinsant-se
en els territoris ﬁns ara desconeguts de la teologia
del pluralisme i dels reptes de la nova crisi de la
religió.
Des del paradigma de l’alliberament -i sense
abandonar-lo, ans el contrari, aprofundint-lo-, la
teologia llatinoamericana ens sorprèn amb una
renovada autocomprensió cristiana i una «altra
forma de creure».
Aquest són els llibres publicats ﬁns ara:
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo
religioso. Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y
sufrimiento ecohumano. La contribución de Paul
F. Knitter al diálogo interreligioso.
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
9. Raúl FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y
religión. Para una lectura intercultural de la crisis
actual del cristianismo.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe
en lenguaje de modernidad.
11. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
Proper llibre: d’Ariel FINGERMAN La elección de
Israel
Vegeu-ne els preus i sorpreneu-vos. Vegeu-ne el
preu de la col·lecció completa... i veieu que es
poden adquirir en format digital!, a meitat de
preu...
Llegiu-ne l’índex, el pròleg, una recensió del llibre
que us interessa... a:
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
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22 Serveis Koinonia
patrocinats per aquesta Agenda Llatinoamericana

http://servicioskoinonia.org

1) Revista Electrònica Llatinoamericana de Teologia
(RELaT):
http://servicioskoinonia.org/relat
Primera revista de teologia a Internet, inspirada en
les grans opcions llatinoamericanes. Fonamentalment de
teologia, però també és interdisciplinar. Sempre des de la
perspectiva de l’alliberament, però incorporant els “nous
paradigmes”, principalment la “relectura pluralista” del
cristianisme i la crisi de la religió. Sense periodicitat ﬁxa.
Els articles queden «col·leccionats» i disponibles.
2) Servei Bíblic Llatinoamericà:
http://servicioskoinonia.org/biblico
Amb una freqüència setmanal, ofereix un comentari
bíblic-teològic de les lectures de la litúrgia catòlica,
d’unes 800 paraules els diumenges, i unes 300 els altres
dies. Per a la celebració comunitària, la meditació
personal i/o la prèdica. El text és original i està redactat
per biblistes i teòlegs majoritàriament llatinoamericans,
i es pot distribuir o reproduir lliurement, donant el crèdit
corresponent. Inclou el dibuix d’en Cerezo sobre l’evangeli
de cada diumenge, els enllaços al text i a l’àudio del
capítol de la sèrie ”Un tal Jesús”, l’enllaç a l’homilia que
Mons. Romero va fer sobre els mateixos textos...
Hi ha dues traduccions d’aquest servei bíblic:
en portuguès: http://www.claretianos.com.br/port/
servico_p.htm
italià: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
Aquests comentaris bíblics es poden rebre per correue, cada setmana. Subscripcions: veieu el núm. 19.
3) Calendari litúrgic 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/cl
L’únic calendari litúrgic a Internet que realment
és un programa telemàtic de debò, no pas un càlcul
manual. Introduïu la xifra d’un any i escolliu en el menú
desplegable la mena d’informació que cerqueu, i en
uns segons rebreu el seu repertori complet (les cites
numèriques de les 3 lectures més el salm, amb o sense
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els mateixos textos de les lectures bíbliques), tenint en
compte a més les peculiaritats pròpies de l’ordenació
litúrgica vigent al vostre país.
S’acaba d’inaugurar també en anglès:
servicioskoinonia.org/BiblicalLiturgicalCalendar
4) Pàgines Neobíbliques
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Els millors textos presentats al Concurs del mateix
nom de l’Agenda Llatinoamericana. Intenten una relectura
d’escenes, personatges, temes... de la Bíblia des d’un
punt de vista actual. Per al treball d’educació bíblica,
celebracions...
5) La columna setmanal de Leonardo Boff
http://servicioskoinonia.org/boff
Cada setmana, els divendres, un breu article d’en
Leonardo, àgil, periodístic, sobre temes d’actualitat.
6) Curs de teologia popular
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
Aquí, o en alguna altra pàgina d’Internet que
anunciarem aquí, s’hi posarà el nou curs, «Un altre
cristianisme és possible», de Roger Lenaers. No deixeu de
consultar la pàgina.
7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Amb quatre «sales»: general, teològica, bíblica i
pastoral. Amb un fàcil i eﬁcient procediment de recerca
per sala i per autor. La seva secció bíblica conté un
bon nombre de fulletons populars dels grans biblistes
llatinoamericans. Òbviament tot és de franc i està a
disposició pública, amb els deguts permisos.
8) LOGOS
http://servicioskoinonia.org/logos
Articles breus, de perﬁl periodístic, comentaris
d’opinió de ﬁrmes acreditades...

9) Martirologi Llatinoamericà
http://servicioskoinonia.org/martirologio
Per consultar-hi quins màrtirs recordem cada dia,
o consultar les Jornades i efemèrides afro-indo-llatinoamericanes... Totalment renovat (versió 2.0)
10) La Pàgina de Monsenyor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Les homilies que Mons. Romero va predicar sobre
textos bíblics iguals als que avui nosaltres escoltem.
11) La Pàgina de Pere Casaldàliga
http://servicioskoinonia.org/pedro
Els seus articles, poesia, cartes circulars, llibres, el
repertori de les seves obres completes...

17) TAMBO:
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de llista per “xerrar-hi a gust” en
l’ambient d’una comunitat telemàtica compromesa amb les
opcions que solem anomenar «llatinoamericanes» (dins de
la «geograﬁa espiritual»): la visió del món des del Sud,
l’opció pels pobres, una fe actualitzada i un compromís
humanitzador modern, coherent, dialogant i pluralista.
18) Servei de «Novetats Koinonia»:
servicioskoinonia.org/informacion/index.html#novedades
Subscriviu-vos-hi, de franc. Us avisaran de qualsevol
novetat a Koinonia (llibres digitals, articles teològics...) o
a l’Agenda quinzenalment, amb un correu ben lleuger, de
només “enllaços”, sense pes.

19) Servidors de llista
12) La Pàgina de Cerezo Barredo
Dos dels nostres serveis (el servei bíblic setmanal i
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibuix de cada diumenge, i altres dibuixos i pòsters «Novetats Koinonia») es distribueixen per servidors de
llista; la subscripció (sempre de franc) i cancel·lació
de l’autor...
es fan per un procediment automatitzat, a la pàgina
d’informació: http://servicioskoinonia.org/informacion
13) La Galeria de dibuixos pastorals
http://servicioskoinonia.org.galeria
20) Llibres Digitals Koinonia
Recursos gràﬁcs al servei de l’evangelització.
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales
Col·lecció especial de llibres digitals, en diversos
14) Un servei de pòsters per a la pastoral
idiomes, públicament disponibles, i imprimibles com un
http://servicioskoinonia.org/posters
«autèntic llibre» per «impressió digital».
Sèrie de pòsters, principalment sobre el tema
intereligiós. Amb prou resolució per imprimir-los en
21) Informació en línia
plotter, a tot color i en grans mides.
http://servicioskoinonia.org/informacion
Tota la informació necessària sobre Koinonia.
15)Pàgina de l’Agenda Llatinoamericana
http://latinoamericana.org o
22) Col·lecció «Temps axial»
http://agenda.latinoamericana.org o
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
http://servicioskoinonia.org/agenda
Patrocinada per l’Agenda Llatinoamericana, heus aquí
Portal de l’Agenda Llatinoamericana, per veure el
una col·lecció teològica “de frontera” que continua el
tema de cada any, les convocatòries i els resultats dels
camí de la teologia de l’alliberament però ara conjugantconcursos, els llocs on aconseguir-la en els diferents
la amb la teologia del pluralisme religiós: teologia
països i idiomes...
“pluralista” de l’alliberament. Vegeu la col·lecció a la seva
pàgina (latinoamericana.org/tiempoaxial), els índexs dels
16)Arxiu de l’Agenda Llatinoamericana
llibres, els seus pròlegs, les seves portades... Vegeu la
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo
pàgina 239 d’aquesta agenda.
http://latinoamericana.org/archivo
Per posar-vos en contacte amb nosaltres:
http://agenda.latinoamericana.org/archivo
-informació i subscripcions:
Aquí hi ha a disposició pública dels materials
contacto@servicioskoinonia.org
pedagògics publicats per l’Agenda en els 17 anys passats.
-sobre continguts:
Ara es poden trobar per tema, títol, autor i any. Ja està
servicioskoinonia@servicioskoinonia.org
completament disponible en castellà i català, i s’ha
-pel servei bíblic:
començat a carregar en portuguès.
contacto@biblico.org
❑
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Punt de trobada
Gràcies per les aportacions per als nostres treballs
pastorals. Ens dóna una immensa alegria disposar de
documents sempre nous, que motiven vers un compromís
cada vegada més actiu del nostre poble.
Com que treballo en un lloc força aïllat, no puc obrir el
correu sempre, però quan surto a la ciutat és el primer que
faig, per això els demano si us plau que no deixin d’enviarme’n, tot i que a vegades m’imagino que deu rebotar, quan
no he pogut sortir a la ciutat. Salutacions.
Germanes de Circuata, provimar29lat@hotmail.com

vivències intento transcendir-les en llenguatge poètic. Des
de fa uns quants anys que estava per enviar-vos els meus
poemes de relectura bíblica... Al ﬁnal enguany m’he decidit
a fer-ho, amb el darrer poema inspirat en la Samaritana
i Jesús, des de la perspectiva de gènere. Ve en adjunt.
Gràcies per aquesta oportunitat, i per l’Agenda que cada any
esperem com a Bona Nova.
Maritze Trigos, Colòmbia, matritor@gmail.com

Tinc 64 anys, sóc colombiana, religiosa Dominica de la
Presentació, acompanyo grups de dones des de fa 20 anys
i també acompanyo en llocs de conﬂicte, Trujillo, on es va
viure la matança cruel i horrorosa...
Allà continuem caminant, en especial amb dones viudes
o mares que han perdut els seus ﬁlls... Moltes de les meves

Donar-me de baixa, no se m’acut ni boig per tancar.
És més, des de l’altre dia, quan vàreu suggerir allò de
passar tot Koinonia al disc dur, perquè qualsevol dia pot
desaparèixer, una terrible preocupació em té abatut. Hi
ha coses sense les quals un no pot viure, però els seus
“serveis”, d’un temps ençà, per a mi són poc més que vitals,

Benvolgut professor: Escric des de Cuba. A vegades
tenim la diﬁcultat de no poder accedir a determinats llocs.
Hi ha cap altra forma de saber els resultats del concurs?
Només vaig llegir unes quantes línies de l’Agenda i,
Altres cubans que van rebre informació del concurs a
creguin-me, és el que m’agrada dels que hi escriuen (des
través de mi m’ho pregunten... Per a nosaltres potser
de la presentació de l’agenda, contaportada, etc.): que
ràpidament m’arriben als meus sentiments, ja que estava a és més complicat que per a altres. Si té cap altra forma
punt de llançar els meus somnis, que moltes vegades penso per assabentar-nos-en, ens agradaria saber-ho; si no, ho
continuarem intentant. Gràcies, i benediccions per la seva
que sóc tanoca de seguir somiant. Gràcies
Mistela Espinosa, Panamà, Mespinosa@etesa.com.pa feina. Ens va encantar l’Agenda 2007; un dels articles que
vam discutir a les nostres comunitats va ser el de José
Ignacio González Faus... Molt bo per al nostre context.
Avui he rebut el primer exemplar de la vostra Agenda
Gràcies. Una abraçada des de Cuba.
Llatinoamericana, cosa que m’alegra molt. Veig l’immens
Miriam Naranjo, Cuba, miriamnaranjo1@gmail.com
esforç que esteu fent. Em permeto compartir algunes dates
que es poden incorporar en anys posteriors. D’altra banda,
La presentació de l’Agenda va ser aquí motiu d’una
creient interpretar altres clergues, com jo, us demano que
gran celebració, amb unes 500 persones. Cada cop més,
el dia Diumenge el facin amb més espai. Qualsevol altre
la “nostra” Agenda es conﬁrma com la gran provocadora i
suggeriment, us el faré arribar, oportunament.
Rev. Luis Hidalgo +, Xile, luishidalgoruiz@gmail.com inspiradora d’esperança. Aquí a São Paulo hi ha gent que
ens truca, a l’agost, per saber quan sortirà. Un cop més,
Per amistat i per convicció formo part d’aquesta família felicitats pel projecte! Una forta abraçada.
Lília Azevedo, São Paulo, liliazevedo@uol.com.br
que heu creat i de la qual tants us en donem gràcies. Per a
molts l’Agenda acaba essent el llaç de moltes diàspores en
Agraïm immensament als que mantenen aquest lloc
la fe. A més des de ja fa anys sóc de l’Agenda per adopció
de Koinonia. En aquest moment és el principal punt de
d’en Jordi Planas de Girona.
Jaume Botey, Barcelona, jaume.botey@uab.es referència i suport que ens aﬁrma com a petita comunitat
(com un mena de petita església domèstica) on, a més
Benvolgut Social Justice Committee: Durant uns quants d’acompanyar-nos i compartir, volem viure la fe segons
anys he usat l’Agenda i en voldria comprar tres més per l’any la realitat present. Anem donant passos acompanyats per
aquest meravellós portal que és Koinonia. Moltes gràcies.
vinent. Es continuaran publicant en anglès?
Dorothy Kidd, Associate Professor and Chair University Encarnación.
of San Francisco, kiddd@usfca.edu
Xarxa Dones Pachacuti, emoleonster@gmail.com
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sobretot en aquesta freda i a vegades una mica més que
gèlida nació. Koinonia és com un saborós forn chontalenc
(de Nicaragua) per estar calentó amb caliu llatinoamericà,
i sempre amb la utopia viva, la memòria i la identitat.
Salutacions bolivarianes, i abraçades, germans, companys,
compatriotes!!!
David Calderón, Fort Wayne, dcxxlatina89@yahoo.com

un projecte d’evangelització a través d’una audio-revista.
Volia saber si és possible que en algun dels números que
publiquem hi puguem incloure algun dels continguts de
l’Agenda d’enguany o d’anys passats.
Iván Tzintzún Miranda, Mèxic, ivantzin@hotmail.com

Benvolguts amics: Haver-vos “descobert” és una de les
coses més meravelloses que m’han passat en els darrers
temps... Sóc agnòstic, de formació catòlica (vaig estar al
Us vull agrair el fet de posar a l’abast de tots i totes
seminari dels Redentoristes fa 41 anys). Sapigueu que us
nosaltres el lloc web de Koinonia. Moltes gràcies pel
estic “devorant”, dia a dia. Llegeixo amb fruïció tot, tot
vostre valor d’oferir una teologia d’avui alliberada, i
recontextualitzada. M’agraden molt els vostres suggeriments el que publiqueu. Ja tinc a les mans l’Agenda 2008. Estic
enriquidors al voltant del tema d’”una altra Setmana Santa accedint poc a poc al llibre “Bajar de la Cruz a los Pobres”.
Boff, el valent Sobrino, el meu compatriota Rolando Muñoz,
és possible”. Sí, una altra teologia és possible...
Helene Buechel, helene.buechel@powersurf.li Fra Betto... En ﬁ, tants d’altres, m’acompanyen dia a dia
amb les seves idees i plantejaments per enfrontar amb
moltíssima fe tanta injustícia i inequitat.
Cada dia m’enamoro més de Koinonia... Em sembla
Juan Bautista Gatica, gatica_amengual@hotmail.com
un impuls per a la recerca i generosament obert, ple de
saviesa... Gràcies, per si no us n’he donades prou. Una
Tenia interrogants oberts des de feia molts anys i, a
abraçada ben gran.
Gabriel Sánchez, Uruguai, charines@adinet.com.uy rel de llegir articles de la RELaT, vaig començar a trobar
respostes i pistes per buscar-les. El lloc Koinonia em marca
Benvolguts amics de Serveis Koinonia: vull dir que sóc –juntament amb les xerrades d’un teòleg de l’alliberament
un usuari assidu d’aquesta pàgina i la considero fonamental que ve periòdicament a Santa Fe-, un abans i un després
per a la formació i informació de tots els que desitgem una en la meva consciència. Molts articles de Koinonia són
Església alliberadora, solidària i conscient del missatge que textos fonamentals per a les meves classes (formació
docent), i alguns són fonts de monograﬁes per a les meves
ha de dur a tots els pobles.
Fr. Clovis Oliveira, Rio Janeiro, frcoliver@yahoo.com i meus alumnes. Això ho explico a moltes persones i
seria injust que no us ho digui a vosaltres. Ara mateix he
pogut començar a llegir “Bajar de la Cruz a los pobres”:
Des que vaig entrar en el concurs Agenda/Missió
Institut del 2007 en el qual vaig poder aﬁnar la meva visió Felicitacions! En aquesta ciutat el Grup Ecumènic Joan XXIII
sobre “El Cristianisme i la seva missió avui”, en 20 pàgines, estudia com publicar-ho amb la ﬁnalitat d’arxidifondre-ho.
Una salutació cordial a tot l’Equip.
encara no m’ha tocat cap premi, però m’ha fet sentir molt
Marisa, Argentina, marisahintermeister@gigared.com
ben pagat pel meu esforç. A més de deixar una cosa sobre
la meva visió de fe per a la meva esposa, les meves ﬁlles
Us volia enviar la meva salutació, i donar-vos les
i algunes amigues/cs de conﬁança, el descobriment de
Serveis Koinonia m’ha impactat ben fort. Ara tinc a la meva gràcies per aquest gran servei... Per animar-nos en el camí,
per tot allò compartit, per crear ponts... Visc al Sud del
pròpia pantalla, una gran compilació de llibres i articles
Sud, a la Patagònia... I sé que aquí en som uns quants
baixats de Koinonia, i passo temps llegint i reﬂexionant...
que llegim i conversem, i emprem les vostres pàgines. Una
Als 80 anys, encara treballant a mig temps, gaudeixo
abraçada, fraternal-sororalment (com vaig aprendre a dir
de les meves tardes lliures amb el meu nou accés a una
biblioteca digital. Així doncs, els felicito i agraeixo la seva llegint-vos).
Gloria Hernández, Coyhaique, gloria.hern@gmail.com
tasca a l’Agenda i a Koinonia. Estic segur que hi ha moltes
altres persones amb els mateixos sentiments, i vull aproﬁtar
Vosaltres sempre responeu les inquietuds que us he
aquests dies festius per dir-vos-ho.
Justiniano Liebl, Managua, justliebl@yahoo.com presentat i promptament, us estic agraïda per això, i per
tot allò que ens feu arribar; aprecio l’esforç que us causa
aquesta tasca i l’amor amb el qual treballeu.
L’Agenda ha estat una llum per a les nostres tasques
Delia Valero, dcivalero@hotmail.com
pastorals i un impuls per a continuar construint. Treballo a
la Pastoral Juvenil de Morelia, i estem a punt de començar
❑
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Qui És qui
entre els autors d’aquesta agenda
Només alguns; els altres no necessiten cap presentació pels postres lectors…
Vânia BAMBIRRA. Doctora en economia.
Professora Titular (jubilada) a la Universitat de
Brasília. Principal llibre: El Capitalismo Dependiente
Latinoamericano, Ed. Siglo XXI, Mèxic; Ed. Centelha,
Lisboa; Ed. Feltrinelli, Roma.
Wim DIERCKXSENS, Holanda, 1946. Estudis
a Nimega i París. A Amèrica Central des del 1971.
Funcionari de l’ONU, consultor del govern dels Països
Baixos, director d’un Postgrau d’Economia a Hondures
i fundador de la Mestria en Política Econòmica de la
UNA de Costa Rica. Consultor del moviment cooperatiu
de Centre Amèrica. Investigador del DEI a Costa Rica i
pel Fòrum Mundial d’Alternatives
Miren ETXEZARRETA. Catedràtica d’Economia
Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona,
doctora en economia per la London School of
Economics i membre del Col·lectiu d’Economistes
Europeus per una Política Alternativa. Participa en
els moviments socials i treballa activament en temes
d’avaluació crítica de l’economia, tant en la seva
part teòrica com aplicada, aquesta última respecte
sobretot a l’economia espanyola i europea. Forma part
del seminari d’Economia Crítica Taifa, a Barcelona,
que acaba de publicar l’informe Hay pobres porque
hay muy, muy ricos, http://seminaritaifa.org. Miren
Etxezarreta és una referent per als sectors econòmics
crítics amb l’economia neoliberal i exposa la falta de
debat ideològic dins d’aquesta disciplina.
Ivone GEBARA. Nascuda a São Paulo, Brasil,
membre de la congregació de les Germanes Canonges
de Sant Agustí, doctora en ﬁlosoﬁa per la Pontiﬁcia
Universitat Catòlica de São Paulo i doctora en ciències
religioses per la Universitat Catòlica de Lovaina.
Alfredo J. GONÇALVES, Illa de Madeira, Portugal,
1953. Religiós escalabrinià, el seu carisma és treballar
amb els immigrants i refugiats d’arreu del món. Al
Brasil des de 1969. Ha treballat sempre a la pastoral
social: a la perifèria i les faveles de São Paulo, amb
els sense sostre, amb els treballadors de la canya.
Va ser assessor de la CNBB per a la Pastoral Social.
Ara viu i treballa a Ciudad del Este, Paraguai, amb un
projecte de treball amb immigrants a la regió de les
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tres fronteres.
Claudia KOROL és educadora popular. Coordina
l’equip d’Educació Popular «Pañuelos en Rebeldía».
Coordina el Programa de Formació Cogestionada entre
Moviments Populars i CLACSO (a l’OSAL). Autora dels
llibres Rebelión. Reportaje a la juventud chilena, El Che
y los Argentinos i Caleidoscopio de Rebeldías, entre
d’altres. Editora de la revista llatinoamericana América
Libre. Resideix a Buenos Aires.
Ricardo PETRELLA. Economista polític (format
a la Universitat de Florència), fundador i secretari
del Comitè Mundial de l’Aigua, autor del Maniﬁest
de l’Aigua. Durant 17 anys ha dirigit el programa
Forecasting and Assessment in Science and
Technology
(FAST) a la Comissió Europea a Brussel·les. És
professor emèrit de la Universitat Catòlica de Lovaina
(Bèlgica) on ha ensenyat mundialització 15 anys.
Ha estat també professor a la Universitat Lliure
de Brussel·les (secció holandesa) i en el Collège
Européen de Bruges (B). L’han nomenat doctor honoris
causa a 6 universitats, a Suïssa, Dinamarca, Bèlgica,
França i Canadà. Militant, és un “obrer de la paraula»,
convençut que és possible proposar solucions
alternatives a la mundialització de l’economia
capitalista de mercat.
Wladimir POMAR, periodista i escriptor. Entre
les seves obres publicades: O Enigma Chinês (Alfa
Omega 1987); Quase Lá, Lula o Susto das Elites (Brasil
Urgente 1990); A Ilusão dos Inocentes (Scritta 1994);
China, o dragão do século XXI (Ática 1996); Brasil
1900 (Ática 1998); A Era Vargas (Ática 1999); Um
Mundo a Ganhar (Viramundo 2000); Pedro Pomar, uma
Vida em Vermelho (Xamã 2003); i A Revolução Chinesa
(Unesp 2004).
Isabel RAUBER. Doctora en Filosoﬁa per la
Universitat de L’Havana. Directora de la revista Pasado
y Presente XXI. Estudiosa i formadora de moviments
socials llatinoamericans. Especialista de la Unesco en
temes de Gènere. Integrant del Fòrum del Tercer Món
i del Fòrum Mundial de les Alternatives. Viu a Buenos
Aires.

Félix SAUTIÉ MEDEROS. L’ Havana 1938.
Llicenciat en Ciències Socials, i en Estudis Bíblics i
Teològics. Director d’Educació per la Pau i professor
d’Ètica Cristiana, així com d’Administració i Gestió
de Projectes de l’Institut Superior d’Estudis Bíblics
i Teològics (ISEBIT), L’ Havana. Ha treballat en
activitats polítiques, de prevenció social i preservació
de la Pau en instàncies intermitges i nacionals de
Cuba. Ha estat Director del diari Juventud Rebelde,
1965-1966, L’ Havana; Director de la revista cultural
El Caimán Barbudo (1966) L’ Havana; Director Nacional
d’Escoles d’Art, i Vicepresident del Consell Nacional
de Cultura de Cuba (1972), Director fundador de
l’Editorial José Martí (1982) L’ Havana.
Paul SINGER, nascut el 1932, economista brasiler,
professor de la Universitat de São Paulo, ha estat un
dels fundadors del PT, Secretari de Planejament del
Municipi de São Paulo en la gestió de l’Alcaldessa
Luíza Erundina (1989-1992), Coordinador Acadèmic de
la Incubadora Tecnològica de Cooperatives Populars,
des del 2003 està en el Ministeri de Treball i Ocupació
com a Secretari Nacional d’Economia Solidària. Viu a
São Paulo.
João Pedro STÉDILE, 1953, economista i activista
social brasiler. És l’actual líder del Moviment dels
Treballadors Rurals Sense Terra (MST) Gautxo de
formació marxista, i un de los majors defensors d’una
reforma agrària al Brasil. Nascut a l’estat de Rio
Grande do Sul, ﬁll de petits agricultors d’origen trentí
(Itàlia), resideix actualment a la ciutat de São Paulo.
Format en economia per la Pontifícia Universitat
Catòlica (PUC-RS), amb postgraduació a la UNAM de
Mèxic. Va assessorar la Comissió Pastoral de la Terra
(CPT) a nivell nacional. Autor de diversos llibres sobre
la qüestió agrària.
Jung Mo SUNG nascut a Corea, és brasiler
naturalitzat des de fa unes tres dècades, laic,
coneixedor i estudiós de la problemàtica econòmica, i
doctor en Teologia Moral. Ha treballat com a assessor
en moviments i comunitats populars de la ciutat de
São Paulo.
Joan SUBIRATS. Doctor en Ciències Econòmiques,
catedràtic de Ciència Política, director de l’Institut
de Govern i Polítiques Públiques a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Treballa en temes de
governament, gestió pública i en l’anàlisi de
polítiques públiques i exclusió social, així com en

problemes d’innovació democràtica, i societat civil.
Col·labora habitualment en el diari El País i altres
mitjans.
Joan SURROCA i SENS. Torroella de Montgrí,
1944. Educador i museòleg. Els seus llibres, articles
i conferències tenen com a temes principals els
museus, l’educació, els valors, els drets humans i la
no violència. El seu darrer llibre, Els dies més grans,
és una reﬂexió i proposta per al cerimonial civil.
Del 1999 al 2003 va ser diputat del Parlament de
Catalunya. És objector ﬁscal; el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha sentenciat favorablement,
per primera vegada al seu recurs respecte la sanció
que se li havia imposat. El 2006 se li va concedir
el «Memorial Joan XXIII per a la Pau» i el 2008 el
«Premi AMC de Museologia».
Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centre
Audiovisual de Comunicació i Educació, a Guatemala.
Tota una vida dedicada a la militància de la
comunicació alliberadora. El seu audiovisual “La Isla”
passarà deﬁnitivament a la història com el símbol de
la pedagogia popular audiovisual de tota una època.
Eduardo HOORNAERT nascut a Bruges, Bèlgica.
Format en Llengües Clàssiques i Història Antiga. Dos
anys de professor a Àfrica. Des de 1958 viu al Brasil.
Durant més de 30 anys va ser professor d’Història
del cristianisme a diversos instituts teològics del
Nord-est. Resideix a Salvador. Membre fundador de la
CEHILA (Comissió d’Estudis d’Història de l’Església a
Amèrica Llatina). Autor de nombrosos llibres, entre els
quals hi ha: Formação do catolicismo brasileiro, 15501800 (1974); A memória do povo cristão (1986); O
cristianismo moreno do Brasil (1987); Essa terra tinha
dono (1990); O movimento de Jesus (1994); História
da Igreja na América Latina e no Caribe (1995); Brasil
indígena: 500 anos de resistência (2000); Origens do
cristianismo: uma leitura crítica (2006).
Antoni COMÍN OLIVERES. Barcelona 1971.
Llicenciat en Filosoﬁa i Ciències Polítiques. Professor
de Ciències Socials. Membre de la Fundació Alfonso
Comín, i del Centre d’Estudis de Cristianisme i Justícia
(CiJ). Diputat al Parlament de Catalunya, pel Grup
Parlamentari Socialista «Socialistes - Ciutadans pel
Canvi». Vicepresident de la Fundació Catalunya Segle
XXI, on coordina el projecte «Consulta per la Justícia
❑
Global».
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ADRECES DE CONTACTE
DELS COMITÈS
CRISTIANS DE SOLIDARITAT
www.comitesromero.org
Comitè Oscar Romero
Rúa Fonseca 8
15004 A CORUÑA
☎ 981 216 096 Comitè / 981 228 430
Fax 981 216 861 (atenció del COR)
corunia@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Apartat 2440
11080 CADIZ
☎ 956 275 504
Fax 956 275 504
cadiz@comitesromero.org

Comitè de Solidaritat amb Centreamèrica
C/ Largo Caballero, 107, 3º 3
04008 ALMERIA
☎ 950 268 416
950 267 074
Fax 950 265 830
almeria@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Pintor Balaca, 38, 2º A
30204 CARTAGENA
☎ 968 082 416 y 968 083 603
cartagena@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Passeig Fabra i Puig, 260, 2º2ª
08016 BARCELONA
☎ 933 498 803 Comitè 933 853 558
Fax 933 405 834 (atenció del COR)
barcelona@comitesromero.org
cor.bcn@gmail.com
Comitè Oscar Romero
Molinillo, 2
09002 BURGOS
☎ 947 227 006 / 947 203 727
Fax 947 201 750
burgos@comitesromero.org
Comitè Oscar Romero
Apartat 1.019
10080 CACERES
☎ 927 223 676 / 927 240 038
caceres@comitesromero.org
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Gipuzkoako
O. Romero Solidaritza Batzordea
Posta Kutxa 1.789
20.080 DONOSTIA (Gipuzkoa)
☎ 943 461 165 Comitè
943 760 420
Fax 943 450 758
donostia@comitesromero.org
Comitè Oscar Romero
Cabrales 37
33205 GIJÓN (Astúries)
☎ 985 091 400 Comitè
985 222 602 Fax 985 276 188
asturias@comitesromero.org
Comitè Oscar Romero
Santa Eugènia de Ter, 17
17005 GIRONA
☎ 972 21 99 16
jplanas@solidaries.org

Comitè Oscar Romero
Comitè Oscar Romero
Baula-Comitè Oscar Romero
Baiona 9-B. Polígono Coia
Pintor R. de Torres 15, 3ºE
Tossa, 12
36209 VIGO (Pontevedra)
23700 LINARES (Jaén)
08710 STA. MARGARIDA
☎ 986 468215 /
☎ 667 452 228 / 607 693 965
DE MONTBUI (Barcelona)
659852770 (Fernando)
Fax 953 693 300
☎ 938 039 262
Fax 986 214 110
linares@comitesromero.org
stamargarida@
vigo@comitesromero.org
comitesromero.org
Comitè Oscar Romero
Comitè Oscar Romero
Ediﬁci Acadèmia Mariana
Comitè Oscar Romero
José Paricio Frontiñan s/n
c/ Acadèmia 17
Amposta, bloc 26
50004 ZARAGOZA
baixos A, Torreforta
25002 LLEIDA
☎ 976 432 391 Comitè
43006 TARRAGONA
☎ 973 321 270
☎ i fax 977 544 328
976 395 875 Fax 976 392 677
☎ 973 266 122
zaragoza@comitesromero.org
tarragona@comitesromero.org
lleida@comitesromero.org
Comitè Oscar Romero
Argumosa 1, 6º B
28012 MADRID
☎ i fax 915 398 759 Comitè
917 053 284
madrid@comitesromero.org

Grup de Solidaritat Oscar Romero Comitè Oscar Romero
Simón Aranda, 13, 1º, Of. 5
Parròquia de San Lorenzo
47002 VALLADOLID
Plaça de la Inmaculada 12
☎ i fax 983 296 524 Comitè
08226 TERRASA (Barcelona)
☎ 937 830 599 i 937 854 540 983 475 574
valladolid@comitesromero.org
Fax 937 834 475
terrassa@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Avda. Juan de Borbón, 16, 2ºE Comitè Oscar Romero
Duque 88, Barrio del Castillo
30007 MURCIA
28850 TORREJON DE ARDOZ
☎ 968 235 011
(Madrid)
Fax 968 364 182
☎ 916 560 505 i 916 563 792
murcia@comitesromero.org
Fax 916 754 415
torrejon@comitesromero.org
Comitè Cristià de Solidaritat
amb Amèrica Llatina
Comitè Oscar Romero
Apartat 1.104
Monestir de Poblet 14, 11è
31.080 PAMPLONA/IRUÑEA
46015 VALÈNCIA
(Nafarroa)
☎ 963 474 016 (Mercedes)
☎ 948 241 439 / 948 121 348
valencia@comitesromero.org
pamplona@comitesromero.org
Comitè Oscar Romero
Pza. de Grazalema 4, 2ºB
11510 PUERTO REAL (Cádiz)
☎ 956 832 866
puertoreal@comitesromero.org
Aquest any COR MURCIA porta la tasca de Coordinació i Secretaria Estatal
dels Comitès Oscar Romero. E-mail: secretaria@comitesromero.org
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