Llatinoamericana
mundial 2015
En el seu gènere,
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.
Un anuari d‘esperança dels pobres del món
des de la perspectiva llatinoamericana.
Un manual de companyia per 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 vers la Pàtria Major.

La nostra portada,
de Maximino CEREZO BARREDO,
fotografia de José María Concepción

Veieu la història de l’Agenda,
al llarg de 24 anys, a través de les seves
portades, a:
latinoamericana.org/desde1992
i
latinoamericana.org/digital

Un any més...
Continua en línia, i creixent cada any, l’Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana amb tots els
materials que ha produït en aquests 24 anys. Animadors de comunitats, mestres, professors, agents de
pastoral... hi trobaran un arxiu de recursos per a les seves activitats de formació, reflexió, debat... fàcils
de trobar per tema, títol, autor, any de publicació... en tres idiomes: castellà, català i portuguès, a
servicioskoinonia.org/agenda/archivo.
latinoamericana.org/2015/info és la pàgina anual que habilitem per oferir i vehicular més materials,
idees, recursos pedagògics... dels que caben físicament en aquest llibre de paper. Continuem doncs amb la
“complementarietat entre el paper i la telemàtica” que sempre ha caracteritzat aquesta obra.
latinoamericana.org/digital és la pàgina de les edicions digitals de l’Agenda. Hi podeu recollir totes
les edicions digitals d’anys anteriors de l’Agenda en format digital. Tingueu a mà, a la vostra biblioteca
digital personal, al vostre ordinador, la col·lecció digital de totes les Agendes, des de 1992... Us poden
servir com a material de referència per als vostres treballs d’educació popular, formal o no formal.
En anglès, Llatinoamericana ’2015 es publica i es posa en línia lliurement en format digital. Recolliu-la
a: latinoamericana.org/English
Continuem posant l’accent en la visió, en la mentalitat, en la consciència, en l’educació...
Òbviament, apuntem a la pràctica, però el nostre “carisma” és provocar les transformacions de consciència
necessàries per tal que sorgeixin pràctiques noves, des d’una altra visió sistèmica, no només de reformes,
o pegats... Som aliats, companys d’esperança de tots els que cerquen aquesta mateixa transformació de
consciència. Treballem per la mateixa Causa. La nostra Agenda vol continuar essent una caixa de materials
i eines per a l’educació popular.
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Dades personals

Nom:.......................................................................................................
Domicili:................................................................................................. 		
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ciutat:.....................................................................................................
Comarca i País:.........................................................................................
Tel. a casa:...............................................................................................
Tel. a la feina:..........................................................................................
Tel. mòbil:...............................................................................................
Correu-e:.................................................................................................
DNI núm.:................................................................................................
Passaport núm.:.....................................................Grup sanguini i RH:......
En cas de pèrdua aviseu:...........................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En cas d’urgència o accident aviseu:...........................................................
..............................................................................................................

http://latinoamericana.org
És el nostre «portal», la nostra «seu» a internet. Adreceu-vos-hi per saber-ne més enllà de la seva
publicació en paper una vegada l’any. Hi podreu trobar les convocatòries dels concursos, la publicació dels seus
resultats, la temàtica de l’any vinent, i qualsevol novetat.
Usant l’entrada a «l’arxiu telemàtic de l’Agenda» també podreu llegir o copiar els mateixos textos, tant de
l’any en curs (a partir de febrer) com d’anys anteriors.
Més: si voleu que us avisin de qualsevol novetat important en la línia de les Grans Causes (material nou,
campanya militant, novetat bibliogràfica...) subscriviu-vos-hi (gratuïtament) a «Novedades Koinonía», que,
en breus correus quinzenals o mensuals, us comunicarà 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 també us
podreu donar de baixar en qualsevol moment. Si teniu dificultats, 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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Presentació de la Llatinoamericana’2015
Drets Humans!... Un somni, una Causa, una
Utopia, i una consciència que creix i que cal ajudar
a créixer molt més. Aviat seran 70 els anys que fa
que va ser proclamada la seva Declaració Universal,
i encara continuen essent assignatura pendent,
consciència a assumir, programa a realitzar, educació
a propagar...
Drets Humans que són drets de tots i totes,
però drets que no poden ignorar els drets del poble,
sobretot dels pobres. Si en altres temps es va
considerar, de vegades, els DH com un tema burgès,
avui els reivindiquem amb tot el ventall obert de les
seves diverses generacions, que inclouen els drets
burgesos de primera generació, però també tots els
drets: tota una revolució.
Inexorablement, el nostre esquema continua
essent el mètode llatinoamericà, tripartit, del veurejutjar-actuar.
Partim, en el VEURE, d’una repassada a “la
informació sobre DH”, per orientar la recerca i obrir
el panorama d’algunes fonts més generals, que
podran ser localment completades amb informes
particulars sobre la situació local dels DH.
Per jutjar aquesta situació, general i local,
apel·lem en primer lloc a l’emblemàtica Declaració
Universal, i a instruments jurídics complementaris,
com ara els que fan referència a la dona. I
presentem a continuació les reflexions de fons que
ens ofereixen els nostres autors per tal que puguin
servir de base als nostres debats i reflexions: sobre

la història del dret, l’origen, fonament, capacitat
de fonamentar un ordre polític mundial alternatiu,
i tantes qüestions puntuals com l’espai disponible
ens permet: els “drets” de la natura, dels animals,
els DH de la dona, dels indígenes, el dret a la terra,
els drets de l’Amazònia, els DH i el mercat... sense
deixar de banda la visió bíblica dels DH i la possible
contribució del budisme a les causes dels DH.
Tres “punts calents” (el consum de carn, la crisi
econòmica europea, la demanda d’excarceració per
a Óscar López) fan la transició cap a la part final de
l’ACTUAR, en la qual tractem de suggerir conclusions,
apuntar camins, obrir pistes... però haurà de ser
cada persona, i cada grup o comunitat qui en trobi
moltes altres, més a prop i més aplicades a la seva
situació concreta.
Una vegada més hem de dir: la nostra Agenda
no creu descobrir cap novetat quan ens confronta
amb la perspectiva de temes tan amplis i tan
profundament humans. Ella continua en la línea del
seu carisma: promoure canvis de consciència. Ajudar
a canviar el nostre software, difondre una visió nova,
que pot induir a noves pràctiques. És “el capital” de
les persones pobres: l’esperança creativa, l’anàlisi
crítica, el coratge utòpic de sempre, i una militància
conscientitzadora també com la de sempre, la dels
nostres màrtirs i lluitadors, companys/es en la
construcció de la Pàtria Gran, Pàtria Mundial...
Amb aquesta edició arribem als 24 anys, fidels,
any rere any, a la cita amb la militància d’esperit

COMPTEU AMB AQUESTS ALTRES RECURSOS QUE L’AGENDA POSA A LA VOSTRA DISPOSICIÓ!

- La pàgina d’informació i materials complementaris de l’Agenda: latinoamericana.org/2015/info
		 Tot allò que no cap en aquest llibre de paper, però que l’Agenda també us ofereix per treballar el tema d’enguany.
- L’arxiu telemàtic de l’Agenda, en tres idiomes: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
		 Tots els textos dels 24 anys de l’Agenda, organitzats per temes, autor, títol... a disposició pública permanent.
- La col·lecció digital de les Agendes aparegudes des de 1992: latinoamericana.org/digital

		

Podeu col·leccionar totes les Agendes aparegudes aquests anys, en format digital, per a la vostra biblioteca digital personal.

- Un «Curs de teologia popular», sobre nous paradigmes, properament: servicioskoinonia.org/teologiapopular
- La col·lecció «Temps Axial»: tiempoaxial.org i els «Serveis Koinonia»: servicioskoinonia.org
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amb la Pàtria Gran, a la Pàtria Mundial, cap a la
Pàtria Major. El proper any complirem ¡les noces
d’argent, amb un amor continental tan jove com el
primer any!
Aquell any jubilar dedicarem l’Agenda, una
vegada més, a un tema radical, dels que estan a la
base: “la Propietat i la Desigualtat”. És la mateixa
Utopia de sempre la que ens guia; només és la
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
en favor d’un volum de missatge
més gran. La manca de més espais
blancs per a 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 del full de cada
dia per tenir una localització
instantània de la setmana en
transcurs.
Ecumenisme
Aquesta Agenda es regeix per

concreció dels seus obstacles i les nostres Causes la
que cada any varia. I aquesta de la Desigualtat que
l’actual estat de la Propietat comporta, potser sigui
una de les causes més urgents, sinó la més urgent, a
Amèrica Llatina i el Món.
Fraternal/sororalment,

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.
L’apòstol Pere, per exemple,
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.
Una obra no lucrativa
A molts països aquesta Agenda
és editada per organismes i
entitats populars, institucions
sense ànim de lucre, que destinen
els beneficis que obtenen de
la venda de l’Agenda als seus

José María VIGIL

objectius de servei popular o de
solidaritat. Aquests centres fan
constar el caràcter no 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. Deu la seva
existència i la seva xarxa a la
col·laboració generosa d’un sens
nombre d’entusiastes. Per això
ha recorregut aquest camí i avui
és el que és. I vol continuar
essent... una “obra col·lectiva,
un patrimoni comunitari, un
anuari antològic de la memòria
i l’esperança del Continent
espiritual...”.
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Com a introducció fraterna

DRETS HUMANS:
(r)evolució pendent
Tal vegada des que l’homo –i la mulier!– va esdevenir sapiens va començar a intuir
aquesta Utopia. Però va ser impossible durant desenes de mil·lennis. Durant massa
temps no va haver-hi cap altre dret que la llei de la selva (o de la sabana africana de la
qual procedíem), el dret de la força, de la societat piramidal i patriarcal, en la qual els
pobres, els esclaus... havien de resignar-se a la crua realitat d’haver nascut “inferiors”,
sense drets ni ciutadania. Massa temps ens hem arrossegat com a humanitat sobre la
nostra manca de consciència de dignitat.
Però un dinamisme misteriós que ens treballava en la profunditat, el mateix que
ens tragué de les sabanes africanes i de les bandes de caçadors recol·lectors, va deixar
pressentir la seva Utopia als esperits profètics i a les ments visionàries, que van encomanar-la als cors dels pobres, dels militants utòpics, del poble lluitador... Successives
evolucions històriques van anar configurant gradualment una nova consciència d’humanitat. Va costar mil·lennis eradicar l’esclavitud –la qual van consentir per cert moltes
religions, contrariant la seva Utopia més profunda. Encara no fa tres segles que vàries
revolucions van aconseguir-nos els drets de “ciutadania”: ja no som súbdits, sinó éssers
humans amb dignitat plena, amb “dret a tenir drets” (amb la fórmula que va encunyar
sofertament Hanna Arendt)... Tot i que encara allò era molt limitat: aital ciutadania
només era per als homes, els propietaris, els blancs...
Percebuda en el cor de la Humanitat, ha estat la Utopia d’una societat apassionadament humana, la que ha anat emergint, s’ha anat aixecant, conduint l’evolució de la
nostra pròpia humanització. Noves “generacions de Drets Humans” han anat apareixent,
al ritme històric del creixement de la nostra consciència humana, i hem de pensar que
encara n’hem de descobrir d’altres. No hem arribat, hi estem encaminats, i no deixarem
de caminar.
Però, avui per avui, és més l’estratègia d’aplicació dels drets ja reconeguts la que
ens preocupa. Esperançats amb altres concrecions de la Utopia –en termes de sistemes
economicopolítics alternatius– més d’una vegada en el passat vam pensar que els Drets
Humans serien quelcom superat, tal vegada “burgès” fins i tot, com les revolucions “liberal-burgeses” en les quals, de fet, van veure la llum. Les utopies que hauria de reclamar el nostre compromís haurien de ser més avançades, més compromeses...
Vers el futur utòpic podem avançar-hi per molts camins. No n’hi ha només un. La
teoria pot marcar un camí, i tal vegada és genial en la seva concepció. Però la pràctica
és molt capriciosa –contradictòria i caòtica fins i tot–, i permet avançar només per on
ella deixa, no per on els militants ens empenyem.
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En aquesta hora històrica no tenim al nostre abast qualsevol mena de revolució social
o econòmica... Però heus aquí, a la nostra plena disposició, la Utopia dels Drets Humans,
amb totes les seves diverses “generacions”, les arribades i les que han de venir. És una
Utopia que no té enemics teòrics, que desprèn evidència per qualsevol cantó pel qual se la
miri, i que tots accepten. I no és pas una Utopia “burgesa”. Burgesos van ser els drets de la
primera generació que es va proclamar –els “habitants dels burgs” van ser els seus principals lluitadors–, però les diverses generacions posteriors de Drets Humans signifiquen altres
nous desenvolupaments de la Utopia de la dignitat humana: tots els drets imaginables es
poden fer derivar d’aquesta dignitat fonamental, hi estan implicats.
Una realització plena i aconseguida dels Drets Humans, de tots ells, equivaldria a una
revolució integral: democràtica, socialista, feminista, popular, ecològica... Seria la topia
de la Utopia: la realització de tots els nostres desitjos. És per això que una renovada presa
social de consciència d’aquests drets i la seva implementació en la corresponent estructura
juridicosocial és quelcom revolucionàriament més efectiu que molts esforços de militància
sociopolítica en altres camps.
És clar, es tracta d’incloure tots, totes, tot allò humà, i allò no humà, que també té els
seus drets: els drets dels animals, de les plantes, de la natura, de l’ambient, de la Mare Terra. Desantropocentritzar els drets “humans”, ecocentrar-los, desenvolupar-los... Una aconseguida revolució dels Drets Humans equivaldria al conjunt de les utopies per les quals hem
vingut lluitant històricament. Aquest dels Drets Humans és, revolucionàriament parlant, un
camí vàlid, tal vegada la drecera més a mà.
Sense oblidar ni menystenir altres lluites –totes són necessàries! sí que volem cridar
l’atenció que aquesta dels Drets Humans n’és una que obre pas a totes les altres, i mereix
una atenció especial. Les persones que escriuen cada article d’aquesta edició de l’Agenda,
presenten aspectes d’aquesta via, que són veritables revolucions parcials, practicables i a
l’abast de la nostra militància.
“Tots els drets... per a tots i totes”, van dir els zapatistes mexicans, com una formulació emblemàtica de la seva Utopia total. Mentre hi hagi persones els drets humans de les
quals siguin desatesos, sentirem, des d’aquest nou estadi evolutiu de la consciència de la
humanitat, que també estem essent desatesos en els nostres drets, perquè “els seus drets”
són també nostres, són “nostres els seus drets”. Hem de reivindicar aquests “drets seus
nostres”, com un deure, tant com un dret.
És una evolució, en curs, que hem d’acollir i ajudar a completar. I per part nostra, és
també una (r)evolució, la dels Drets Humans. No els del segle XVIII, ni els de la Declaració
de 1948, sinó els d’aquesta Utopia sense fons, que es transcendeix a ella mateixa i és redescoberta, reinventada i (r)evolucionada per cada generació.
L’Agenda ens ho recorda: és la nostra hora, hora de canviar el món, hora revolucionària
d’exigir i de complir els Drets Humans ¡per a tots i totes! També ho faria Jesús a la seva
Natzaret actualment mundialitzada.
PeRE CASALDÀLIGA
I José María Vigil

Aniversaris MaJors DE 2015
del Martirologi LLatinoamericÀ
lluites del poble bolivià.
1960: 55 anys
11.25: Assassinat de les germanes Mirabal a la República 03.24: Oscar Arnulfo Romero, «Sant Romero d’Amèrica»,
arquebisbe de San Salvador, profeta i màrtir.
Dominicana.
04.18: Elvira Hernández, 14 anys, catequista
1965: 50 anys
salvadorenca, metrallada, preparant una celebració.
04.21: Mor torturat Pedro Albizu Campos, lluitador per la
04.19: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú i el seu fill
independència de Puerto Rico.
Patrocinio, catequistes, màrtirs d’El Quiché.
06.22: Arturo Mackinnon, missioner canadenc a
04.20: Moisés Medrano, líder camperol, massacrat
Dominicana, assassinat per defensar els pobres.
juntament amb més de vint companys.
1970: 45 anys
04.20: Màrtirs indígenes de l’organització popular a
01.15: Leonel Rugama, cau en combat revolucionari
Veracruz, Mèxic.
contra la dictadura de Somoza a Nicaragua.
05.01: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes,
10.08.: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari,
catequista, assassinats, màrtirs a Guatemala.
màrtir de les lluites d’alliberament del seu poble.
05.05: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
11.18: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a
Legió de María, màrtir a El Salvador.
l’acaparament de terra, La Cruz, Costa Rica.
11.28: Nicolás Rodríguez, primer sacerdot assassinat a El 05.12: Walter Voodeckers, missioner belga amb els
camperols pobres, màrtir a Escuintla, Guatemala.
Salvador, màrtir de l’entrega als seus germans.
05.14: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima de la
1975: 40 anys
repressió policial a Perú.
01.04: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i
05.29: Raimundo Ferreira Lima, Gringo, agent de pastoral,
militant polític, desaparegut a Xile.
sindicalista màrtir, Conceição do Araguaia, Brasil.
03.21: Carlos Dorniak, salesià, assassinat a Bahía Blanca
06.04: José María Gran, sacerdot missioner, i Domingo
per l’educació alliberadora, màrtir. Argentina.
Batz, sagristà, màrtirs a El Quiché, Guatemala.
06.25: Màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt i Miguel
06.06: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apurinya,
«Casimiro», sacerdots, i set camperols hondurenys.
assassinat, Brasil.
06.30: Dionisio Frías, líder camperol, màrtir de les lluites
06.09: Ismael Enrique Pineda i companys, de Càritas a
per la terra a la República Dominicana.
San Salvador, desapareguts a El Salvador.
08.01: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, màrtir de la
06.14: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir de
revolució nicaragüenca.
la caritat a El Salvador.
09.xx: Nelio Rougier, Germanet de l’Evangeli, detingut a
07.10: Faustino Villanueva, al servei del poble indígena
Córdoba i desaparegut.
quitxé, Guatemala, tirotejat a la seva parròquia.
10.20: Raimundo Hermann, rector entre els indis
07.21: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista pels
quítxues, màrtir dels camperols bolivians.
camperols, assassinat a Brasília, AC, Brasil.
10.25: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la
07.22: Jorge Oscar Adur, sacerdot, Raúl Rodríguez i Carlos
dictadura militar a São Paulo.
Di Pietro, seminaristes, desapareguts. Argentina.
11.21: Matança de La Unión, Hondures, camperols
07.25: José Othomaro Cáceres, seminarista, i els seus 13
assassinats per mercenaris dels latifundistes.
companys, màrtirs a El Salvador.
12.15: Daniel Bombara, de la JUC de Bahía Blanca, màrtir
07.28: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal,
dels universitaris compromesos a Argentina.
Guatemala.
12.xx: José Serapio Palacios, dirigent de la JOC d’El
08.03: Matança de miners bolivians a Caracoles, Bolívia,
Palomar (Buenos Aires), segrestat i desaparegut.
després d’un cop d’Estat: 500 morts.
1980: 35 anys
08.15: José Francisco dos Santos, Sindicat dels
01.29: María Ercilia Martínez i Ana Coralia Martínez,
Treballadors Rurals a Correntes, PE, Brasil. Assassinat.
estudiants i catequistes, màrtirs, El Salvador.
01.31: Matança de 40 quitxés a l’Ambaixada d’Espanya a 08.24: 17 dirigents de la Confederació Nacional d’Unitat
Sindical, desapareguts. Escuintla, Guatemala.
Guatemala.
10.03: María Magdalena Enríquez, baptista, màrtir de la
03.22: Luis Espinal, sacerdot i periodista, màrtir de les
Blog de la Hermandad de los Mártires de la Caminada: irmandadedosmartires.blogspot.com.br

justícia a Guanabanal, Colòmbia.
07.24: Ezequiel Ramim, combonià, defensor dels
«posseiros» a Cacoal, Rondônia, Brasil. Assassinat.
08.07: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de
la fe i la solidaritat a El Salvador.
08.14: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament
d’Ayacucho, Perú.
10.26: Hubert Luis Guillard, sacerdot belga, rector a Cali,
Colòmbia.
11.17: Luis Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe
a Guatemala.
12.18: João Canuto i fills, líder sindical a Brasil.
1990: 25 anys
01.01: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses
assassinades a Nicaragua en acte de servei pastoral.
02.07: Raynal Sáenz, sacerdot, Perú.
02.11: Matança a Guancorita, El Salvador, aldea de
retornats, per l’exèrcit: 5 morts i 17 ferits.
02.22: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú.
03.04: Nahamán Carmona, nen del carrer, Guatemala.
03.17: María Mejía, camperola quitxé, membre d’Acció
Catòlica, assassinada a Sacapulas, Guatemala.
04.17: Tiberio Fernández, sacerdot, i companys, màrtirs
de la promoció humana, a Trujillo, Colòmbia.
05.31: Clotario Blest, profeta cristià en el món sindical
xilè.
06.07: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les favelas,
Nova Iguaçú, assassinada.
09.11: Myrna Mack, antropòloga, assassinada pel seu
compromís amb els drets humans, a Guatemala.
09.27: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor,
màrtir a La Florida, Perú.
09.28: Pedro Martínez i Jorge Euceda, militants i
periodistes, màrtirs de la veritat a El Salvador.
12.02: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala.
04.22: Paulo i José Canuto, fills de João Canuto
(†18.12.1985), assassinats a Rio Maria, Pará, Brasil.
1995: 20 anys
10.05: L’exèrcit guatemalenc assassina 11 camperols a la
comunitat «Aurora 8 de octubre». Cobán.
2005: 10 anys
05.21: João Araujo Gujajara, líder indígena assassinat per
fazendeiros per defensar la seva terra, Guajaú, MA,
Brasil.
05.24: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la reforma
agrària, assassinat. Progreso, Hondures.
02.12: Dorothy Stang, màrtir de l’ecologia, assassinada
per ordre dels terratinents, Anapú, Brasil.

Martirologi en portuguès, amb una semblança setmanal: www.ceseep.org.br/martires.html
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defensa dels drets dels pobres, màrtir.
10.07: Manuel Antonio Reyes, rector, màrtir de l’entrega
als pobres, El Salvador.
10.25: Ramón Valladares, secretari de la Comissió de
drets humans a El Salvador, assassinat.
11.05: Fanny Abanto, líder d’ensenyants, animadora de
comunitats de Lima, màrtir de les lluites populars.
11.10: Policiano Albeño López, pastor protestant i Raúl
Albeño Martínez, màrtirs de la justícia, El Salvador.
11.12: Nicolás Tum Quixtán, catequista i ministre de
l’eucaristia, assassinat, Chicamán, Guatemala.
11.19: Santos Jiménez Martínez i Jerónimo «Don Chomo»,
pastors protestants, camperols, màrtirs, Guatemala.
11.22: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistes i
animador de CEB, assassinat. El Salvador.
11.23: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb quatre
dels seus germans a El Salvador.
11.27: Juan Chacón i companys dirigents del Frente
Democrático Revolucionario, màrtirs a El Salvador.
11.27: Enrique Álvarez Córdoba i companys, El Salvador.
11.28: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El
Salvador.
12.02: Ita Catherine Ford i companyes de Maryknoll,
segrestades, violades i assassinades a El Salvador.
1985: 30 anys
01.10: Ernesto Fernández Espino, pastor luterà, màrtir
dels refugiats del poble salvadorenc.
02.09: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor
dels pobres, Guatemala.
02.21: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la
passió del poble guatemalenc.
02.28: Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès a les
CEBs, assassinat per l’exèrcit. Colòmbia.
03.28: Héctor Gómez Calito, defensor de drets humans,
brutalment assassinat a Guatemala.
03.29: José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria de la
Solidaritat, Santiago de Xile.
03.29: Santiago Natino, estudiant de dibuix, Xile.
03.29: Manuel Guerrero, Líder sindical, Xile.
04.04: Rosario Godoy, el seu espòs Carlos Cuevas, el
seu fillet Augusto i el seu germà Mainor, màrtirs, El
Salvador.
04.10: Oscar Fuentes, estudiant, Xile.
04.10: Daniel Hubert Guillard, sacerdot belga, rector a
Cali, Colòmbia, mort per l’exèrcit.
04.24: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a
l’Església salvadorenca.
04.28: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina, assassinada
per la defensa dels indígenes a Lábrea, Brasil.
05.10: Irne García, i Gustavo Chamorro, màrtirs de la
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Premis atorgats per l’Agenda’2015...

• El Premi del Concurs de Conte Curt Llatinoamericà
(350 euros) s’ha atorgat a Richard Joel Rico López ((tsurichardrico@hotmail.com), d’Acarigua, Veneçuela, pel seu
conte «La cançó del negre Alí». El publiquem en aquesta
mateixa edició de l’Agenda (pàgs. 238-239).
Convoquem per l’any vinent la XXI edició del Concurs
(pàg. 17).
Una àmplia antologia de «Contes curts llatinoamericans» -més de vuitanta ja-, no només els guanyadors, sinó
els millors d’entre tots els que s’han presentat a concurs
al llarg d’aquests gairebé vint anys, s’està posant en línia
com a una secció dels Serveis Koinonia, a: servicioskoinonia.org/cuentoscortos

econòmica i religiosa de la societat” (pàg. 17).
• El premi del concurs convocat pel Col·lectiu Ronda, de Barcelona, dotat amb 2.000 euros, s’ ha atorgat al
Comitè de Drets Humans de La Legua, Xile (pascualcortes@gmail.com,
blog: ddhhlalegua.wordpress.com). Vegeu el veredicte
del Jurat a la pàgina següent (15).
El concurs es convoca novament per l’any vinent, amb
nova temàtica, en la seva ja XIII edició (cf. pàg.18), amb
una dotació de 2.000 euros.

• En el Concurs «Llibertat i Justícia», convocat per
InfoRedes, de Puerto Rico (http://redesperanza.org),
• El premi del Concurs de Pàgines Neobíbliques, dotat ha atorgat el premi a María de los Ángeles PÉREZ HERamb 350 euros, s’ha concedit a Antonio Salomón MEDINA NÁNDEZ (mariangel@mhn.vega.inf.cu), de Pinar del Río,
Cuba, pel seu treball «Llibertat i Justícia a Amèrica LlaFUENTES (uiosdelsoter@gmail.com) d’El Salvador, per
la seva pàgina neobíblica «Promeses d’esperança per a la tina». Amb una nova temàtica, es convoca altra vegada
nostra nació», actualització de Zacaries 8, 1-12, que publi- aquest any 2015 per a la seva ja IX edició (pàg. 16).
quem en aquesta mateixa edició de l’Agenda (pàg. 240),
• El Premi Antonio Montesinos, s’ha concedit enen la qual convoquem la XX edició d’aquest concurs (pàg.
guany a Erwin KRÄUTLER, bisbe de Xingú, Brasil, i al P.
17).
Una àmplia antologia de «Pàgines Neobíbliques» (més Óscar JIMÉNEZ, de Xile. Veieu-ne una ressenya dels motius a la pàg. 46.
d’un centenar ja) rebudes per al concurs enguany i altres
anys, es continua publicant com a secció dels Serveis Koi• El Premi a la Difusió dels Principis del Decreixenonia: servicioskoinonia.org/neobiblicas
ment, en la seva sisena edició (de 2013 per al 2014) es
• El jurat del Concurs de Gènere sobre el tema “Gè- va declarar desert, com es va anunciar oportunament a
llatinoamericana.org
nere i compromís polític”, patrocinat pel Centre de CoEs torna a convocar per a la seva ja VII edició (pàg.
municació i Educació CANTERA, de Managua, Nicaragua,
17), el concurs està dotat amb 500 euros.
ha atorgat el premi, dotat amb 500 $, a Maite PÉREZ
MILLET (ccscbgl@enet.cu), de Santiago de Cuba, pel seu
• En el concurs d’Eco-Teologia, convocat per l’equip
treball “Feminisme: peregrinació vers l’alliberament” (el
publiquem en aquesta Agenda a la pàgina 240). Felicita- d’investigació “ECOTEOLOGIA”, de la Facultat de Teologia
de la Pontifícia Universitat Xavierana de Bogotà, ha resulcions...
tat guanyador Amós LÓPEZ RUBIO (lopez.amos70@gmail.
Amb les mateixes bases sota un nou enfocament,
queda convocat el certamen per l’any vinent, amb el tema com), cubà resident temporalment a Buenos Aires, pel
seu treball: “La Salvació: una nova forma de relació. Insde “El dret de les dones a participar en igualtat de condicions i oportunitats en la vida social, política, cultural, piracions ecoteològiques per defensar la vida”. El premi
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Els premis que proclama aquesta pàgina són els concedits en els certàmens convocats per l’Agenda ’2013; vegeu-los
també a: http://latinoamericana.org/2015/premios
Les convocatòries d’aquesta Agenda ’2014, per al 2015, vegeu-les a: http://latinoamericana.org/2015/convocatorias
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...per als concursos convocats per l’Agenda’2014

XiI PREMI COL·LECTIU RONDA

està dotat amb 400 euros i un paquet de
materials ecoteològics.
El Jurat ha concedit, a més, dues
mencions honorífiques, a Juvencio
ALBRECHT (juvencioalbrecht@yahoo.
com.ar), de Puerto Esperanza, Misiones,
Argentina, pel seu treball «En camins
de salvació», i a Rubén Darío LASSAGA
(rubenlassaga@yahoo.com.ar), de
Santiago del Estero, Argentina, pel
seu treball «Salvació religiosa i salvació
ecocòsmica».
Els treballs guanyadors es publiquen
al blog ecoteologiapuj.blogspot.com. Amb
una nova temàtica ecoteològica, el concurs es torna a convocar en la seva ja XI
edició (cf. pàg. 19).

Assessoria jurídica laboral econòmica social
Lluites per la llibertat

FELICITACIONS a tots els premiats, i
el nostre AGRAÏMENT a tots els que han
participat. Els esperem un any més... Els
guanyadors dels concursos de cada any
es donen a conèixer en l’edició següent
de l’Agenda Llatinoamericana, i també, el
primer de novembre en la seva seu virtual
http://latinoamericana.org

q

www.cronda.coop

• Els membres del jurat del I Premi a
l’Opinió Escrita convocat per la Comissió
de l’Agenda Llatinoamericana de Girona
han decidit proclamar guanyadors els
textos dels següents participants: Marina
DUSET “Explica’m quins drets tinc”, Roser
FONT “La defensa del dret a l’educació”,
Francesc-Xavier SORIA “Els Drets Humans: entre el desencís i l’esperança” i
Daniel VIDAL “Seguir caminant”. El premi
està dotat amb un lot de materials pedagògics de l’Agenda i la publicació del text
en l’edició catalana. El concurs es torna a
convocar amb nova temàtica (cf. pàg. X).

Al XII Premi “Col·lectiu Ronda assessoria jurídica laboral
econòmica social”, corresponent a l’”Agenda Llatinoamericana
2014”, s’hi han presentat vuit participacions, enguany sota el
lema de “Lluites per la Llibertat – Experiències de lluites per
l’alliberament”, com una forma de compartir, una forma de ser
futur, lliure i alliberador, solidàriament fratern, en paraules de
Pere Casaldàliga.
Les postulacions procedeixen dels següents països:
tres experiències de Xile, una de Colòmbia, una de Cuba i
una de Puerto Rico. Finalment dues procedeixen de l’Estat
espanyol: Catalunya i Madrid. Dos dels aspirants al premi són
treballs que malgrat ser molt interessants responen a estudis
estrictament personals, motiu pel qual no hi poden optar.
Els altres sis treballs col·lectius presentats formulen la
seva experiència o estudi vinculat a lluites per la llibertat des
de diferents angles. Fonamentalment es poden dividir en dos
grups: un grup que a través d’experiències culturals –teatre
de l’oprimit, biblioteques, pintura, o bé contacte amb la
natura...– ofereix mitjans per a l’alliberament de persones,
especialment joves, amb gran risc d’exclusió social.
L’altre grup d’experiències tracten de les lluites per
l’alliberament contra la repressió en mitjans molt hostils,
pràcticament ocults davant l’opinió pública. Menció especial
hem de fer a la llarga trajectòria de lluita antirepressiva,
unitària i abnegada del Comitè de Drets Humans de Puerto
Rico.
El veredicte adoptat per unanimitat s’atorga a
l’experiència presentada pel Comitè de Drets Humans de La
Legua (Xile), per la seva lluita antirepressiva, la defensa
dels drets humans i la construcció d’una comunitat humana
i política que vulgui aconseguir una llibertat que li permeti
autogovernar-se, ser mestressa del seu futur i estar
formada per éssers humans que per la seva pròpia dignitat
conquereixen per a ells la història.
Col·lectiu Ronda, Consell Rector.
Barcelona, 30 d’abril de 2014.

Vegeu el treball premiat a: www.cronda.coop/Recursos/Articles/Agenda-Latinoamericana-2014

Veredicte
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IX Edició

L’article 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans proclama
el «Dret Humà a la Nacionalitat»:
- tota persona té dret a una nacionalitat,
- a ningú se’l privarà arbitràriament de la seva nacionalitat ni del
dret a canviar de
nacionalitat.
Els desplaçaments per conflictes armats, les lluites pel dret a la
lliure determinació, el racisme... entre altres moltes situacions que
travessen els nostres pobles, han portat novament com un tema
important de debat el dret a la nacionalitat
Ens preguntem ¿és inherent a l’ésser humà la nacionalitat?
Aquest dret està en la discreció política dels governs? Prenent com

a exemple la situació de les persones dominicanes d’ascendència
haitiana, la realitat de Palestina, Escòcia i Puerto Rico, REDES ens
convoca a ser part d’aquesta discussió reflexionant d’una manera
crítica al respecte.
Envieu el vostre escrit (de fins a 7.000 pulsacions), personal o
col·lectiu (amb la vostra comunitat, els vostres alumnes, els vostres
veïns, el vostre grup d’amics/gues...), abans del 31 de març de 2015,
a: inforedes@redesperanza.org
El premi està dotat amb 500 dòlars i un diploma acreditatiu de
participació.
REDES, Red de Esperanza y Solidaridad,
Diòcesis de Caguas, Puerto Rico.

Premi a la difusió dels principis del «decreixement»
VII Edició
La «Comissió de l’Agenda Llatinoamericana», de Girona, Catalunya,
C O N V O C A aquest concurs, amb les següents bases:
Temàtica: El “decreixement”, com un pas necessari per assolir
una llibertat viable per als éssers humans (tots, totes) i també per a
la comunitat de vida d’aquest planeta sencer.
Contingut i format: Es premiarà la persona, comunitat, entitat, etc., que, mitjançant treballs escrits, organització de cursos o
conferències, treballs de recerca, realització de material audiovisual,
creació de material pedagògic dirigit a persones adultes o a escolars,
execució d’accions directes, etc., millor difongui els principis del

decreixement.
Termini i enviament: Els treballs o memòries de les activitats
organitzades hauran d’arribar abans del 30 de juny de 2015 a Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, C. Mestre Francesc Civil, 3 bx
/ 17005 Girona / Tel. (34) 972 21 99 16 / correu-e: llatinoamericana@solidaries.org.
Idioma: En qualsevol dels idiomes en què es publica aquesta
Agenda: català, castellà, portuguès, anglès o italià.
Premi: 500 Euros. El jurat el podrà declarar desert, però podrà
concedir un o més accèssits de 100 euros. La decisió del jurat es farà
pública el primer de novembre de 2015 a llatinoamericana.org

2n premi a l’opinió escrita de l’agenda llatinoamericana mundial 2016
C O N V O C A: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial,
de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt
Maresme
BASES: Premi a un article d’opinió relacionat amb el tema de
l’Agenda Llatinoamericana mundial 2016:
Propietat i desigualtat.
Participants: S’hi podrà presentar qualsevol persona major de 16
anys. Tema: Propietat i desigualtat. Contingut i format: Es premiaran els articles d’opinió o assajos breus que abordin el tema de la
propietat i la desigualtat des d’una perspectiva crítica i constructiva.
Es valorarà la perspectiva de gènere i el llenguatge igualitari en el
redactat. Idioma: Català. Extensió: Els articles hauran de tenir una
extensió màxima de 4.800 caràcters, amb espais inclosos, i el títol.
Només s’acceptarà un article per participant. Termini i enviament:
Els articles s’hauran d’enviar en versió electrònica i format word
abans del 31 de març de 2015 a l’adreça electrònica llatinoamericana@solidaries.org.
El treball haurà d’anar signat, ja sigui amb el nom i cognom
de l’autor o autora o amb un pseudònim. A més de l’autoria, al
peu hauran de figurar-hi les dades de contacte (adreça postal,
adreça electrònica i telèfon). En cas d’usar un pseudònim, la

persona concursant haurà d’enviar en la mateixa tramesa un
document que contingui el pseudònim, el títol de l’article i les
dades de contacte esmentades.
Premis: Es concediran quatre premis que consistiran en material
pedagògic (lot de publicacions i audiovisuals) editat per la Comissió
de l’Agenda Llatinoamericana de Girona. Els quatre articles seleccionats seran publicats a l’edició catalana de l’Agenda Llatinoamericana
mundial 2016 i els seus autors o autores rebran un diploma de
reconeixement de la Comissió de l’Agenda.
Jurat: El jurat estarà format per dues persones membres de la
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, una persona representant del
Grup Paulo Freire de la Universitat de Girona i una altra vinculada a
un moviment o organització reconegut per la seva defensa dels drets
humans.
El jurat podrà declarar el premi desert. La decisió del jurat es
farà pública en el marc de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona
-octubre 2015- al web llatinoamericana.org i al facebook de l’Agenda
Llatinoamericana.
Més informació: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana mundial
Correu-e: llatinoamericana@soliadries.org
Web: www.llatinoamericana.org

http://redesperanza.org
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Concurs «Dret Humà a la nacionalitat»»
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Concurs «Gènere i compromís polític», XX edició
o 6.000 pulsacions. En castellà o portuguès, i en
El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTEqualsevol altre idioma, sempre que se n’adjunti una
RA (www.canteranicaragua.org), i l’Agenda Llatinoameritraducció al castellà.
cana convoquen la XX edició del seu concurs “Perspectiva
de gènere en el desenvolupament social”. Les bases són: 4. Els treballs hauran d’arribar abans del 15 de març de
l’any 2015 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicara1. Temàtica: “El dret de les dones a participar en igualtat
gua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 277 53 29
de condicions i oportunitats en la vida social, políti5. El text guanyador es premiarà amb 500 US$. El jurat
ca, cultural, econòmica i religiosa de la societat”
podrà declarar desert el premi, però també podrà
2. En estil d’assaig.
concedir un o més accèssits de 100 US$.
3. Extensió i idioma: No podrà passar de mil paraules

Premi Antonio Montesinos
al gest profètic en defensa de la dignitat humana, XX edició

servicioskoinonia.org/cuentoscortos

L’Agenda Llatinoamericana Mundial convoca la XX
“I aquests, que no són éssers humans?”.
edició del “Premi Antonio Montesinos al gest profètic en 2. Qualsevol grup, persona o comunitat pot presentar-hi
defensa de la dignitat humana a Amèrica Llatina”. Amb
candidats, raonant-ne els motius i acompanyant-los
les següents bases:
amb firmes si ho creu oportú, abans del 31 de març
1. Amb aquesta distinció es vol significar la comunitat,
del 2015, a la pròpia Agenda Llatinoamericana.
grup humà o persona que amb la seva defensa dels 3. El jurat admetrà a concurs tant accions puntuals, com
drets humans actualitzi millor avui el gest profètic
treballs duradors o actituds profètiques mantingudes
d’Antonio Montesinos a L’Espanyola quan es va enal llarg del temps.
frontar a la violència de la conquesta amb el seu crit 4. Premi: 500 US$. Es podrà declarar desert.

Concurs de «Conte Curt Llatinoamericà», XXI edició
pretació d’aquesta hora històrica...
L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta vint-i4. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març del
unena edició del concurs, amb les següents bases:
2015 a: agenda@latinoamericana.org
1. Pot concursar-hi qualsevol persona que sintonitzi amb
5. El conte guanyador es premiarà amb 400 €, i es
les Causes de la Pàtria Gran.
publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2016 (en uns
2. Extensió i idioma: màxim de 18.000 pulsacions. En
divuit països). La decisió del jurat es farà pública
castellà o portuguès.
l’1 de novembre del 2015 a http://latinoamericana.
3. Temàtica: el conte ha de tractar d’il·luminar, des del
org/2014/premios
seu propi caràcter literari, l’actual conjuntura espiritual d’Amèrica Llatina: les seves utopies, dificultats, 6. El jurat podrà declarar el premi desert, però també
podrà concedir accèssits de 100 €.
motivacions per a l’esperança, alternatives, la inter-

s

donant per suposada una qualitat bàsica en la
L’Agenda Llatinoamericana convoca la XX edició del
forma, allò que es premia és el contingut, l’encert i
Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:
la creativitat en la “relectura” de la pàgina bíblica
1. Temàtica: basant-se en alguna figura, situació
escollida.
o missatge bíblic, tant de l’Antic com del Nou
Testament, els textos intentaran una “relectura” des 3. Els treballs hauran d’arribar abans del 31 de març del
2015 a: agenda@latinoamericana.org
de l’actual situació llatinoamericana i mundial.
4. Premi: 400€ i la seva publicació a l’Agenda del 2016.
2. Els textos no podran passar de 9.000 pulsacions
La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre
(caràcters més espais). En castellà, portuguès o
del 2015 a http://latinoamericana.org/2015/premios
català, en prosa o poesia, tenint en compte que,
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servicioskoinonia.org/neobiblicas

n
Co

Concurs de «Pàgines Neobíbliques», XX edició
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Premi
«Col·lectiu Ronda»
XIII Edició

El dreT a la fraterniTaT
ExperiÈnciEs en defensa del dreT a la fraterniTaT

www.cronda.coop

El Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, laboral, econòmica i social al servei
de les persones i classes marginades pel sistema neoliberal, fidel a la seva tradició de pensament
i de compromís, convoca la XIII edició del premi Col·lectiu Ronda per l’any 2015, per contribuir a
fer realitat el dret a la fraternitat.
Els orígens històrics de la idea de fraternitat ja apareixen documentats per Aristòtil a l’antiga
Grècia (segle IV aC). A partir de la Revolució Francesa i la independència dels Estats Units d’Amèrica (segle XVIII dC) els valors de llibertat, igualtat i fraternitat van adquirir notorietat.
Després de las catàstrofes produïdes durant la Segona Guerra mundial es va signar a París l’any
1948 la Declaració Universal dels Drets Humans: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en
dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciencia, han de comportar-se fraternalment els uns
amb els altres. (article 1). La fraternitat és un dret i un deure. Dret vulnerat sistemàticament pel
sistema capitalista i les seves més recents formes de presentació neoliberals i justificades en pro
de la globalització. Deure no pas sempre exercit entre totes i tots.
La gran majoria –por no dir totes– de les cosmovisions proclamen el valor de la fraternitat. En
concret el Secretariat Permanent del Comitè Confederal del Sindicat Anarquista CNT/AIT a Catalunya l’any 2013 va proclamar novament els valors de la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, l’ajuda
mútua... El Papa de l’Església Catòlica Romana, Francesc, va escollir la fraternitat com a lema per a
la 47a Jornada Mundial de la Pau, que ha tingut lloc l’any 2014.

18

Per tot això, el Col·lectiu Ronda
CONVOCA :
Les entitats, grups, col·lectius o anàlegs que actuïn en el marc dels drets humans i de forma
especial sobre el dret humà a la fraternitat, amb les següents
BASES:
Presentació d’un informe clar i concret sobre l’experiència duta a terme sobre el dret a la
fraternitat. S’haurà de referir el context social, la composició i la motivació de l’entitat concursat,
així com les activitats realitzades i l’avaluació dels resultats obtinguts. S’haurà d’incorporar la presentació de l’entitat i una memòria explicativa de les seves activitats (màxim 20 pàgines).
Idioma: castellà, portuguès o català o qualsevol altre en els quals es publica l’Agenda, acompanyant una traducció a qualsevol dels tres idiomes esmentats en primer lloc.
Enviament i terminis: s’haurà de presentar abans del 31 de març de 2015 a les següents adreces: jpujol@cronda.coop i agenda@latinomericana.org. Es pot consultar una altra forma d’enviament a les mateixes adreces.
Premi: 2.000 € (dos mil euros). Es podrà declarar desert. També es podrà concedir algun accèssit.
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Teologia i Mineria
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CONCURS Ecoteològic

Drets de la Mare Terra i deures de la humanitat

www.ecoteologiapuj.blogspot.com

XI Edició

L’Escola Superior d’Estudis Franciscans (ESEF), de Madrid, i l’Equip d’Investigació “ECOTEOLOGIA”, de
la Facultat de Teologia, Pontifícia Universitat Xavierana (Bogotà, Colòmbia),
CONVOQUEN al concurs: “TEOLOGIA I MINERIA: Drets de la Mare Terra, Deures de la humanitat”,
amb les següents BASES:
1. Participants: El certamen té un enfocament macroecumènic, per tant poden participar-hi, sense
cap mena de restricció, totes les persones, comunitats i institucions que sintonitzin amb les causes de
la Pàtria Gran amb un sentit de responsabilitat davant la cura de la Creació.
2. Temàtica: Atès l’enfocament general de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2015 sobre els Drets
Humans, volem convidar a pensar una perspectiva complementària que inclogui els drets de la Mare
Terra i ressalti els deures de la humanitat en funció del Bon Viure. Són diversos els autors que han
vingut treballant els anys recents en propostes relacionades amb el Bé Comú de la Creació, entre ells
Leonardo Boff i Miguel D’Escoto (http://latinoamericana.org/2013/info/docs/ DeclaracionBienComunHumanidadPropuesta.pdf) i Francois Houtart (http://www.miradoriu.org/spip.php?article485). Se sol·licita
que aquests plantejaments es contrastin amb les realitats conflictives que en el món s’estan presentant
per causa dels projectes miners i els seus impactes en les persones i ecosistemes, i que a més fem una
aportació per revisar els imaginaris, paradigmes i representacions mentals que en aquests escenaris es
té respecte de Déu. On és el Creador mentre passa el que passa? Com comprendre el «silenci» de Déu
davant la destrucció de la seva Creació? Que potser hi ha forma d’articular el pla de salvació amb els
beneficis que ofereix la mineria a l’avançament tecnològic? Com aconseguir un just equilibri? En quins
aspectes hem de renovar la nostra manera de pensar respecte a la relació entre humanitat i Mare Terra?
I entre la Mare Terra i Déu?
A més, atès que el 29 de novembre de 2014 es compleixen 35 anys de la Butlla amb la qual Francesc d’Assís va ser declarat com a Sant Patró de l’Ecologia, cal integrar els valors de la humilitat, pobresa, fraternitat còsmica, diàleg intereligiós, espiritualitat i recerca de la pau, com a aspectes rellevants
dins de la reflexió proposada pel concurs.
3. Pautes: Extensió màxima: 10 fulls mida carta (o 20.000 caràcters). En castellà o portuguès (si el
treball és un idioma diferent caldrà incloure una traducció al castellà). Per complementar les propostes,
els concursants poden recolzar-se en vídeos, fotografies, diapositives... que il·lustrin el context des
d’on sorgeix la reflexió.
4. Data límit: Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març de 2014 a ecoteologia@gmail.com
amb còpia a acaceres@javeriana.edu.co i esef.secretaria@gmail.com, o per via postal a: Carrera 5, Nº
39-00, Pis 2 Edificio Arrupe, “Equipo Ecoteología”, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotà D.C., Colòmbia.
5. Incentius: El text guanyador es premiarà amb 450 euros i un paquet de materials ecoteològics.
El jurat podrà declarar el premi desert, així com concedir un o diversos accèssits. Així mateix els millors
treballs es podran divulgar per la pàgina escuelafranciscana.galeon.com, el blog www.ecoteologiapuj.
blogspot.com, la revista «Estudios Franciscanos» de Madrid, i la pàgina de la Red de Ecoteología Iberoamericana i caribenya a facebook, per impulsar el diàleg teologia/ecologia en el nostre Oikos: la Creació.
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Informació sobre la informació sobre DDHH
José Manuel Fajardo
San Pedro Sula, Hondures

Pretenem ressenyar de la forma més concisa possible una sèrie d’informes sobre DH elaborats per instàncies
de prestigi internacional, per facilitar les referències claus als qui desitgin informar-se sobre els DH en l’àmbit
mundial. Per no carregar aquest text amb adreces web il·legibles i difícils d’escriure, posem tots els documents
citats en aquest pdf: latinoamericana.org/2015/info/DDHH.pdf Es pot recollir, per poder accedir als documents i informes només calen uns quants clic.

NACIONS UNIDES
Considerant l’organització de les Nacions Unides
com la instància mundial més emblemàtica en relació
al nostre tema, ja que els seus orígens institucionals
estan a la Declaració dels Drets Humans que dóna
sentit a tot el seu quefer, ressenyem l’Informe 2013
de l’Alta Comissionada dels Drets Humans, la sud-africana Navi Pillay, que està en exercici del seu càrrec
des del 2008.
Aquest informe, disponible en sis idiomes a través
de la signatura A/68/36 en el Sistema d’Arxius de
Documents de l’ONU (SAD o ODS), té un clar i marcat
sabor institucional, donat que el seu objectiu més
que informar de la situació exacta dels DH al món,
és expressar com l’Oficina de l’Alta Comissionada
(OACDH) es projecta davant la problemàtica.
No obstant el que s’acaba de dir, és vàlid revisar
les sis prioritats temàtiques de l’OACDH, ja que marquen “on ens estreny la sabata”, és a dir, assenyalen
quines són les àrees de DH que en l’àmbit mundial
estan requerint més atenció per les sol·licituds d’intervenció que arriben a l’Oficina, començant amb
l’enfortiment dels mecanismes de drets humans i
arribant fins a la protecció dels DH en situacions de
conflicte armat, violència i inseguretat.
Les prioritats es desenvolupen al llarg de 22 pàgines de text, on es poden espigolar dades d’interès
com ara l’atenció a casos urgents com la República
Àrab de Síria, asseverant que les situacions als països
són cada vegada més transregionals; l’examen periòdic universal (una mena de test que estandarditza la
situació en DH de cada país membre en ritmes de tres
anys) inicia el seu segon cicle, i s’han donat 20.000
recomanacions (una mitjana de 120 per país) que estan indexades a l’Índex Universal dels DH; en la com20

memoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la
Discriminació Racial, es va organitzar un acte d’alt
nivell conjuntament amb la FIFA, congregant futbolistes internacionals, agents i personalitats d’aquest
esport; a Mauritània, es va executar un projecte per
rehabilitar i donar formació en reciclatge a antics
esclaus amb l’objectiu de facilitar la seva integració
a la societat; a Papua Nova Guinea, es va contribuir
a la derogació de la Llei de la Bruixeria; el juliol de
2013 es va treballar en una campanya a favor dels DH
de lesbianes, gais, bisexuals i transexuals; el Consell
de DH va aprovar la resolució 23/13 sobre els atacs i
la discriminació contra les persones amb albinisme;
el desembre de 2012, es va publicar Indicadors de
drets humans. Guia per a la medició i l’aplicació per
ajudar els estats a incorporar els drets humans en els
seus plans i programes nacionals, així com en l’agenda
per al desenvolupament després del 2015.
En el seu discurs del 14 d’abril de 2014, l’OACNU
va presentar el seu Pla estratègic de gestió 20142017, amb la novetat de treballar ara en projeccions
de quatre anys i incloure la prioritat “ampliació de
l’espai democràtic”.
Per acabar, hi ha tres referències web de l’OACDH
del màxim interès per verificar la situació dels DH
a països específics amb dades fresques i segures: la
primera correspon a un mapa interactiu, on passem
revista a les regions del món, i a cada estat membre
de l’ONU; la segona referència és l’Examen Periòdic
Universal, on es recullen les observacions de les
comissions que visiten i avaluen la situació de DH a
cada estat, marcant el calendari de visites del 2012
al 2016; i per acabar, la Biblioteca Dag Hammarskjöld
de les Nacions Unides que a través d’un portal summament amigable explica la conformació institucional

que regeix a l’ONU en defensa dels DH i estableix els
enllaços pertinents a textos i documentació.
PNUD
L’informe anual del Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament és un altre referent
d’interès pel nostre tema. En quin sentit? Ens ho
aclareix l’Informe Mundial d’aquesta institució per a
l’any 2000. En el context de la guerra freda, i degut a
la retòrica política imperant d’aleshores, es concebia
la humanitat embrancada en una mena de competència entre els drets civils i els polítics envers els drets
econòmics i socials. En paraules de l’Administrador
General del PNUD en aquells anys, Mark Malloch
Brown, eren visions que competien pel futur del
món. S’ha arribat ara al reconeixement general –tot
i que no sempre a una convicció compartida en allò
pràctic– que ambdós conjunts de drets estan indissolublement lligats, són dues cares de la mateixa moneda. Revisar l’informe susdit és un saludable exercici
per jutjar personalment sobre la compatibilitat i les
sinergies mútues entre Desenvolupament Humà i els
DH.
Ara bé, justificats ja en la inclusió d’aquest informe per enfocar els DH en el món i Amèrica Llatina,
tenim el Sumari de l’Informe Mundial de l’any 2013
(28 pàgines, incloent-hi el pròleg, cinc capítols i annex estadístic) titulat L’ascens del Sud: Progrés humà
en un món divers.
Amb la lectura d’aquest informe podem constatar
allò predit a l’informe de l’any 2000, pel que fa a que
hi ha hagut una “sorprenent transformació de gran
quantitat de països en desenvolupament en economies principals dinàmiques amb creixent influència
política que està aconseguint un impacte significatiu
en el progrés del desenvolupament humà” (pròleg del
Sumari). Els casos de Brasil, Xina i l’Índia, les economies dels quals a partir del 2020 superaran la producció total de diversos països del G-8, és un signe
palpable de com la dimensió civicopolítica i l’economicosocial estan entrellaçades. Ara bé, com també
s’assenyala a l’informe la relació no és automàtica:
creixement econòmic no es tradueix en progrés del
desenvolupament humà sense polítiques civils acords.
Per això, tant en l’àmbit local com mundial l’Informe
suggereix una nova governança per un món més just i
igualitari. Lliçó: els drets s’han de treballar en siner-

gia si es pretén un fruit integral.
En una mirada més propera al nostre espai llatinoamericà, tenim l’Informe Regional de Desenvolupament Humà 2013-2014, de 285 pàgines, titulat
“Seguretat Ciutadana amb rostre humà: diagnòstic
i propostes per Amèrica Llatina”. Si bé es confirma
d’una banda la presència d’Amèrica Llatina en la part
econòmica en l’àmbit mundial, d’una altra es registren increments alarmants en l’esfera de seguretat
amb més de 100.000 homicidis a l’any (entre el 2000
i el 2010 el nivell d’homicidis de la regió va créixer
l’11%, mentre que a la majoria de les regions del món
va disminuir o es va estabilitzar. En una dècada han
mort més d’un milió de persones a Amèrica Llatina i
el Carib per causa de la violència criminal. Els robatoris s’han gairebé triplicat els darrers 25 anys).
Aquest nivell d’inseguretat impedeix el desenvolupament humà i en relació al nostre tema, es danya el
nucli bàsic on descansen els DH: la vida i la integritat
física i material de les persones. La lectura atenta
d’aquest informe ens permet considerar la necessitat
de recuperar el dret humà a la tranquil·litat social,
però com diu el títol: amb rostre humà, sense necessitat de recórrer a la “justícia per la pròpia mà” o a
polítiques de “mà dura” que al final resulten totalment contraproduents per als DH.
Aquest informe es complementa amb el
produït per la Comissió Interamericana de DH el desembre de 2009, Informe sobre Seguretat Ciutadana
i DH, que en el numeral 3 del seu resum executiu ja
senyalava que la delinqüència ha desplaçat la desocupació com a principal preocupació per a la població,
i on el grup dels joves és el més afectat com a víctimes i victimaris.
CEPAL, Comissió Econòmica per AL i el Carib de les
Nacions Unides
Seguint la lògica de l’argumentació prèvia, on els
DH –tant en la seva constitució economicosocial com
políticocivil– són valorables i puixants des de la seva
integralitat, no està de més revisar la perspectiva cepalina, on tenim pistes de l’estat de la regió pel que
fa a l’economia, des d’una reflexió confiable i seriosa.
El document a examinar és una publicació conjunta del Centre de Desenvolupament de l’OCDE, CEPAL i
la CAF, Banc de Desenvolupament d’Amèrica Llatina.
Es titula Perspectives econòmiques d’Amèrica Llatina

2014 Logística i Competitivitat per al Desenvolupament, amb una extensió de 169 pàgines.
L’estructura de l’informe presenta tres capítols de
temes que suposadament es mantindran en futures
edicions, són: el panorama macroeconòmic, Amèrica
Llatina davant el desplaçament de la riquesa mundial,
i el desenvolupament productiu per al canvi estructural. La dada base que ens introdueix al text és que
la primera dècada del segle XXI (2003 al 2012), va
reflectir un creixement anual d’un 4% de mitjana
per Amèrica Llatina. Això va significar avenços pel
que fa a reducció de pobresa i un enfortiment d’una
“classe mitjana emergent”. No obstant, i ja sobre la
segona dècada del present segle el panorama no és
tan afalagador, ja que per motius diversos hi ha una
desacceleració global que porta a una moderació del
creixement econòmic llatinoamericà. Això convida a
crear mecanismes de renovada competitivitat i estructura productiva.
No és pas l’espai per aprofundir més en les dades de l’informe, però recalquem com n’és de valuós
d’apreciar-les per contextualitzar de millor manera el
“moment econòmic” que serveix d’ambient a l’estat
dels DH a la regió.
AMNISTIA INTERNACIONAL
Moviment global amb més de 50 anys d’antiguitat
i amb més de tres milions de simpatitzants ens brinda
l’Informe 2013, que recull les violacions als DH recopilades per l’organització el 2012. A través d’un llistat alfabètic aquest informe avança la situació de 159
països al llarg de les seves 367 pàgines, començant
per l’Afganistan i acabant amb Zimbabwe. En el requadre que serveix de títol a cada país, s’assenyala el
nom del Cap d’Estat i de govern i tot seguit en negreta, un extracte de les dades més característiques
en DH i un desenvolupament encapçalat per diferents
subtítols. Com a recolzament, al final de la descripció
de cada país, es dóna un detall d’informes i visites
d’Amnistia Internacional.
En el pròleg del text, el secretari general Salil
Shetty, recorda la doctrina de la “Responsabilitat
de Protegir” acordada a l’ONU l’any 2005, criticant
l’actitud dels estats que violen els DH dels seus ciutadans amb l’excusa de protegir la sobirania nacional.
Es reflexiona sobre aquest mal maneig del concepte
sobirania i es donen varis exemples deïdors, remar-
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cant en especial el cas de Síria, que per aquell any ja
comptabilitzava 60.000 víctimes.
“És injustificable la inacció en nom del respecte
a la sobirania de l’estat”, continua dient el secretari general, i posa com a exemple el tracte que s’ha
donat als indígenes els darrers decennis. Des dels
Sawhoyamaxa de Paraguai, fins a comunitats indígenes de Canadà, són assetjades pel desplaçament
o l’ús dels seus territoris per a finalitats comercials.
I aquesta dimensió comercial financera que és de
caràcter global i que no té majors contrapesos, contrasta amb els problemes que es donen en la circulació de persones que migren per motius de feina, així
la Convenció Internacional de l’ONU sobre la Protecció
dels Drets de Tots els Treballadors Migratoris i dels seus
Familiars, adoptada el 1990, continua essent un dels
convenis de drets humans amb menys ratificacions. I
això és magnificat per als casos d’apàtrides, que són
dotze milions al món, amb un 80% de dones.
200 persones moren anualment intentant creuar
el desert per arribar als EUA; immigrants africans
van ser obligats a allunyar-se de la costa italiana per
salvaguardar la seguretat del litoral europeu; tant el
govern australià com la Guàrdia Costera nord-americana intercepten immigrants marins i procuren retornar-los als seus països d’origen de manera immediata.
Es dóna més importància a la sobirania que al dret de
les persones a sol·licitar asil. Això contrasta amb la
llibertat que sí que té el capital per creuar fronteres
indiscriminadament, i també amb la circulació d’armes convencionals que és un negoci lucratiu de com
a mínim 70.000 milions de dòlars anuals.
Amb tot, hi ha quelcom positiu com a transfons,
i és que ens assabentem de tot això anterior. Cada
vegada és menys possible per a governs autòcrates
i violadors de DH amagar-se rere les fronteres de la
seva “sobirania”. Des del 1985 fins al 2012, 2.500
milions de persones poden accedir a internet. Des
del 1996 amb Hotmail, continuant en anys successius amb els blogs, Wikipedia, Facebook, YouTube,
Twitter, tenim que el 2008 ja hi havia més persones
connectades a internet a la Xina que als EUA. És a
dir, mercès a internet estem abocats a conformar
un model de ciutadania global. Aquest és un recurs
d’empoderament innegable.
A més de l’Informe Anual, Amnistia Internacional
ens afavoreix amb la seva revista trimestral, que ja

sobrepassa les 100 edicions i és accessible a través
del portal web oficial de la institució. Per una mirada
particular a Amèrica Llatina és valuós el text ubicat a
la pestanya Publicacions de l’esmentat portal, titulat:
Transformar dolor en esperança. Defensores i defensors dels DH a Amèrica. En les seves 74 pàgines es
narren testimonis complerts del valor per la defensa
d’aquests drets inalienables.
HUMAN RIGHTS WATCH
El document complet en anglès de HRW per a
l’any 2014 consta de 682 pàgines; el seu primer article està traduït a l’espanyol i està escrit per Kenneth
Roth, director executiu de la institució; l’article parteix del cas emblemàtic de Síria per referir les àrees
àlgides pel que fa a la violació de DH al món –destacant en negreta els països implicats. Posteriorment
convida a una visió crítica en relació a dues instàncies: el Consell dels DH de les Nacions Unides, que ha
recuperat credibilitat després d’una arrencada lenta; i
l’administració Obama, de la qual revisa el seu accionar pel que fa a la violació de drets rere l’argument
de la seguretat nacional.
L’informe continua amb tres articles més que antecedeixen un interessant fotoarticle amb tres casos
desatesos de crisi en DH: matrimoni precoç al Sudan
del Sud; l’impacte dels Jocs Olímpics de Sotxi per als
DH a Rússia; la tragèdia humanitària a la República
Centreafricana; i després la part més voluminosa de
l’informe, dividida en sis regions geogràfiques per als
països examinats.
A més de la ressenya prèvia, és valuosa la inspecció de dos documents de HRW que aprofundeixen
la crítica saludable a la tasca del Consell dels DH de
les Nacions Unides. Els documents es titulen: Guarint
el síndrome de la selectivitat. La revisió de 2011 del
Consell de DH. Mantenir la dinàmica. Un any en la
vida del Consell de DH de l’ONU.
DEPARTAMENT D’ESTAT DELS EUA
Una altra referència valuosa per al nostre objectiu
és el presentat pel Secretari d’Estat dels EUA, John
Kerry. Com ell assenyala en el prefaci de l’informe
titulat Report per països sobre les pràctiques en DH
corresponent a l’any 2013, es commemoren els 65
anys de la Declaració Universal dels Drets Humans i el

document cerca com destacar la contínua recerca de
llibertat i igual dignitat en DH a cada racó del món.
El cos de l’informe de dinou pàgines d’extensió
s’introdueix amb la menció a les més de 100.000
víctimes del conflicte armat de Síria, on l’ús del gas
verinós sarí usat per l’exèrcit sirià, va marcar el més
letal atac amb armes químiques en dècades. Al costat d’aquest i d’altres fets inhumans perpetrats en
diversos llocs del planeta, es recorda com a signe
d’esperança “la primavera àrab” iniciada el 2011, el
respecte i valoració expressats davant la mort de la
icona dels DH Nelson Mandela, la nominació de la
persona més jove al Premi Nobel de la Pau Malala
Yousafzai, i altres.
La descripció de l’estat mundial dels DH s’agrupa
el 2013 en cinc àrees clau, a saber: 1. Una contínua
ofensiva dels governs envers les llibertats d’associació i reunió de la societat civil; 2. Les creixents
restriccions a la lliure expressió i a la llibertat de
premsa; 3. Dèficit de transparència en els abusos
comesos per les forces de seguretat; 4. Manca de protecció eficaç dels drets laborals; 5. La marginació de
grups vulnerables, particularment: minories ètniques
i religioses, dones i nens, persones i comunitats LGBT
(lesbianes, gais, bisexuals i transexuals) i les persones amb discapacitat.
Un subtítol introdueix cada àrea, després del qual
es ressalta en negreta el nom dels països on es produeixen violacions, la qual cosa permet una lectura
més amigable i selectiva de l’informe. Al final, les
darreres nou pàgines destaquen una sèrie de països
on hi ha problemes en DH que escapen de la classificació prèvia o on hi ha avenços significatius en
la matèria. Aquesta secció es desenvolupa seguint
espais geogràfics hemisfèrics: Àfrica, Àsia Oriental
i Pacífic, Europa, Orient Pròxim, etc. En el cas de
l’hemisferi occidental es ressalten els casos de Cuba,
Equador i Veneçuela.
Com a subsidi complementari, tenim la pàgina
web de LANIC, Latin American Network Information
Center, en espanyol i anglès, on podem trobar una
àmplia llista de recursos sobre DH tant en l’àmbit
regional (i per a cada país llatinoamericà), així com
internacional (amb referències generals, més publicaq
cions i recursos per a la investigació).
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Declaració Universal dels Drets Humans
ONU, 10 de desembre de 1948

L’ASSEMBLEA GENERAL proclama la present DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS HUMANS:

Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i
iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit
de fraternitat.
Article 2. Qualsevol persona pot prevaler-se de tots
els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració
proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe,
de llengua, de religió, d’opinió pública o d’altra mena,
d’origen nacional o social, de fortuna, de naixement
o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap
distinció fonamentada en l’estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui
jurídicament la persona, tant si es tracta d’un país o
territori independent, com si està sota la tutela, encara
que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol
limitació de sobirania.
Article 3. Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.
Article 4. Cap persona no està sotmesa a esclavitud
o servatge; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes.
Article 5. Cap persona no serà sotmesa a tortura ni
a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 6. Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica.
Article 7. Tothom és igual davant la llei i té dret
d’obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol
discriminació que violi la present declaració contra tota
provocació a una tal discriminació.
Article 8. Tota persona té dret a un recurs efectiu
prop de les competents jurisdiccions nacionals, contra
aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la constitució o la llei.
Article 9. Ningú no pot ser arrestat, detingut ni
exiliat arbitràriament.
Article 10. Tota persona té dret, en règim d’igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i
imparcialment en un tribunal independent i imparcial,
el qual decidirà tant sobre els seus drets i les seves
obligacions com sobre el fonament de tota acusació
adreçada contra ella en matèria penal.
Article 11. 1. Hom presumeix innocent tota per-
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sona acusada d’un acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat establerta legalment en el curs d’un
procés públic, en el qual totes les garanties necessàries
per a la defensa hagin estat assegurades. 2. Ningú no
serà condemnat per accions o per omissions que quan
foren comeses no constituïen acte delictiu d’acord amb
el dret nacional i internacional. Tampoc no s’imposarà
cap pena superior a la que era aplicable quan l’acte
delictiu fou comès.
Article 12. Ningú no serà objecte d’intromissions
arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva
família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d’atemptats contra la seva fama o reputació.
Tota persona té dret a la protecció de la llei contra
aquestes intromissions o aquests atemptats.
Article 13. 1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l’interior d’un estat. 2.
Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc
el propi, i a retornar-hi.
Article 14. 1. En cas de persecució, tota persona té
dret a cercar asil i a beneficiar-se’n en d’altres països.
2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes
contraris als principis i fins de les Nacions Unides.
Article 15. 1. Tot individu té dret a una nacionalitat. 2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la
seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.
Article 16. 1. A partir de l’edat núbil, l’home i la
dona, sense cap restricció per raó de raça, nacionalitat
o religió, tenen dret a casar-se i a fundar una família.
Ambdós tenen drets iguals al matrimoni, durant el
matrimoni i en el moment de la seva dissolució. 2. El
matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment
lliure i ple dels futurs esposos. 3. La família és l’element natural i fonamental de la societat, i té dret a la
protecció de la societat i de l’estat.
Article 17. 1. Tota persona, individualment i
col·lectiva, té dret a la propietat. 2. Ningú no pot
ésser privat arbitràriament de la seva propietat.
Article 18. Tota persona té dret a la llibertat de
pensament, de consciència i de religió; aquest dret
comporta la llibertat de canviar de religió o de convic-

ció i la de manifestar-les individualment o en comú, en
públic i en privat, mitjançant l’ensenyament, la predicació, el culte i l’acompliment de ritus.
Article 19. Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; això comporta el dret a no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o
difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà
d’expressió i sense consideració de fronteres.
Article 20. 1. Tota persona té dret a la llibertat de
reunió i d’associació pacífiques. 2. Ningú no pot ésser
obligat a pertànyer a una determinada associació.
Article 21. 1. Tothom té dret a prendre part en la
direcció dels afers públics del seu país, sigui directament, sigui per mitjà de representants elegits lliurement. 2.Tota persona té dret a accedir a les funcions
públiques del país en condicions d’igualtat. 3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders
públics; aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant
eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per
sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot.
Article 22. Tota persona, com a membre de la
societat, té dret a la seguretat social; té la facultat
d’obtenir la satisfacció dels drets econòmics socials i
culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure
desenvolupament de la seva personalitat, per l’esforç
nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada país.
Article 23. 1. Tota persona té dret al treball, a la
lliure elecció del seu treball i a la protecció contra la
desocupació. 2.Tothom té dret, sense cap discriminació,
a igual salari per igual treball. 3.Tothom que treballa
té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que
asseguri per a ell i per a la seva família una existència
conforme amb la dignitat humana, completada, si cal,
amb els altres mitjans de protecció social. 4.Tota persona té dret, unint-se amb d’altres, a fundar sindicats i a
afiliar-s’hi per a la defensa dels propis interessos.
Article 24. Tota persona té dret al descans i al
lleure i, particularment, a una limitació raonable de la
jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.
Article 25. 1. Tota persona té dret a un nivell de
vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els
de la seva família, especialment quant a alimentació,
a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret a la seguretat
en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat,
vellesa o en d’altres casos de pèrdua dels mitjans de

subsistència a causa de circumstàncies independents de
la seva voluntat. 2. La maternitat i la infantesa tenen
dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en el matrimoni o fora d’ell, frueix d’igual
protecció social.
Article 26. 1. Tota persona té dret a l’educació.
L’educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L’ensenyament elemental és
obligatori. Cal que l’ensenyament tècnic i professional
sigui generalitzat, i que s’obri a tothom l’accés als
estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb
atenció al mèrit de cadascú. 2. L’educació ha de tendir
al ple desenvolupament de la personalitat humana i
al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les
llibertats fonamentals. Ha d’afavorir la comprensió, la
tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els
grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats
de les Nacions Unides per al manteniment de la pau. 3.
El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la
classe d’educació de llurs fills.
Article 27. 1. Tota persona té dret a prendre part
lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de
les arts i a participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin. 2. Qualsevol persona té dret a la
protecció dels interessos morals i materials derivats de
les produccions científiques, literàries i artístiques de
què sigui autor.
Article 28. Tota persona té dret a que regni en el
medi social i internacional un ordre que permeti d’assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats
en aquesta declaració.
Article 29. 1. Tota persona té dret a uns deures
envers la comunitat en la qual, només, li és possible
el lliure i ple desplegament de la personalitat. 2. En
l’exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú
no està sotmès sinó a les limitacions establertes en la
llei, exclusivament en l’ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes,
i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de
l’ordre públic i del benestar general en una societat
democràtica. 3. Aquests deures i aquestes llibertats mai
no podran ésser exercits contra els fins i els principis
de les Nacions Unides.
Article 30. Cap disposició d’aquesta declaració no
pot ésser interpretada en el sentit que un estat, un
grup o un individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte encaminat a la destrucció dels
q
drets i les llibertats que s’hi enuncien.

Instruments Jurídics sobre els DH de la dona
Recopilació de referències de Carmen Baltodano, Cantera, Managua, Nicaragua

És important reconèixer que els Convenis i Tractats Internacionals detallats a continuació, no estan
deslligats de les lluites de moltes dones feministes que van dedicar grans esforços, molt empeny i fins i tot
van ofrendar les seves vides perquè avui es compti amb marcs jurídics internacionals i nacionals de protecció als drets humans de les dones en la majoria d’estats del món.
Els instruments internacionals més rellevants de
protecció als Drets Humans de les dones, són els següents:
• Declaració Universal dels Drets Humans, 1948:
Va obrir les portes a la signatura de pactes internacionals de DH i els seus protocols, que conformen el que
avui coneixem com La Carta Internacional de Drets
Humans, assumida i ratificada per la majoria dels estats membres de l’ONU, la qual cosa els obliga al seu
compliment i a reconèixer que els DH són universals,
indivisibles i inherents a la persona.
• Convenció Interamericana sobre la Concessió
dels Drets Polítics a la Dona, subscrita a la Novena
Conferència Internacional Americana celebrada a Bogotà, Colòmbia, (OEA) de 1948. Va establir la igualtat
d’homes i dones per a l’exercici dels drets polítics establerts a la Carta Internacional de DH. A partir de la
Convenció es va atorgar a tots els països el dret a vot
a les dones i a ser elegides per a un càrrec nacional.
• Convenció dels Drets Polítics de la Dona (ONU,
1952). Els estats membres signen i ratifiquen els drets
de les dones a votar en igualtat de condicions que els
homes i a ser elegides per a càrrecs públics sense cap
mena de discriminació.
II Conferència Internacional sobre els Drets Humans
(Viena, 1993): Coneguda com la “Declaració de Viena”.
Va confirmar els drets de les dones a la planificació
familiar (art. 41) i subratlla la necessitat d’eliminar
“totes les formes d’assetjament sexual, l’explotació
i la tracta de dones”, així com també “les violacions
sistemàtiques, l’esclavitud sexual i els embarassos
forçats” (art. 38). Va elaborar una declaració i un
programa d’acció, i va establir una relatoria especial
sobre violència de gènere.
• Declaració sobre l’eliminació de la Violència Contra la Dona (ONU, 1993): Reconeix com un
problema social la violència que s’exerceix contra les
dones i les nenes, l’anomena “violència contra les
dones” i la identifica com una violació als DH i les
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llibertats fonamentals de les dones.
• V Conferència Internacional sobre Població i
Desenvolupament (El Caire, 1994): S’integren com
a grup de DH els drets reproductius i de salut sexual
i reproductiva, establint el dret de les persones i
les parelles a decidir responsablement sobre la seva
procreació (nombre de fills/es, espai de temps entre
els naixements dels seus fills/es, etc.); estableix a
més l’avortament insegur com un “problema de salut
pública”.
• IV Conferència Mundial sobre la Dona (Beijing, 1995): Representants de 189 governs van adoptar la declaració i la plataforma d’acció de Beijing encaminada a eliminar els obstacles que impedeixen la
participació de les dones en totes les esferes, tant de
la vida pública com privada. La Declaració estableix
que homes i dones tenen els mateixos drets sexuals i
reproductius i que ambdós han d’assumir en igualtat
de condicions les responsabilitats relacionades a les
conseqüències de les seves accions sexuals. Aborda
la desigualtat en l’exercici del poder, la desigualtat en l’accés a l’educació, a la salut i a la igualtat
d’oportunitats. Cinc anys després (2002), l’Assemblea
General de l’ONU va reunir-se per avaluar els avenços
obtinguts de la Plataforma (Beijing +5). Van aprovar-se també nous compromisos, entre ells, l’educació
primària obligatòria per a nens i nenes; l’adopció de
polítiques i lleis dirigides a eradicar la violència contra les dones; la creació de programes especials que
assegurin la salut integral de les dones. Les primeres
tres conferències mundials sobre la dona van ser part
del procés per obtenir els èxits que es van produir
a Beijing. Aquestes conferències es van fer a Mèxic
(1976), Copenhaguen (1980) i Nairobi (1985).
• Convenció sobre l’eliminació de Totes les Formes de Discriminació de les Dones: CEDAW (1979):
Basada en la Declaració Universal dels DH, reconeix
que les dones han estat discriminades amb motiu
del seu sexe, per la qual cosa reafirmen que els drets

de les dones són DH i es basa en el principi de no
discriminació per ratificar la igualtat de les dones en
el gaudi dels seus drets econòmics, socials, culturals,
civils i polítics.
• Convenció Interamericana per Prevenir, Sancionar i Eradicar la Violència contra la Dona (Belém
do Pará, 1994). Defineix la violència contra la dona
com a “qualsevol acció, o conducta, basada en el seu
gènere, que causi mort, dany o patiment físic, sexual
o psicològic a la dona, tant en l’àmbit públic com en
el privat” (art. 1) i estableix l’eradicació de la violència contra les dones com una “condició indispensable”
per assolir la igualtat.
• Cimeres de les Amèriques: a la Primera Cimera
de les Amèriques (Miami, 1994), s’estableix com a
un compromís dels estats l’enfortiment del paper de
la dona a la societat, per accedir a tots els aspectes
de la vida política, social, cultural i econòmica, amb
la finalitat de reduir les seves condicions de pobresa.
A la Segona Cimera (Santiago de Xile, 1998) amb el
mateix interès d’eradicar la feminització de la pobresa
i la discriminació envers les dones, els governs s’obliguen a desenvolupar un marc legislatiu que faciliti la
integració de les dones a la societat i també per eradicar la violència contra les dones. A la tercera (Quebec, Canadà, 2001), els estats elaboren i es comprometen amb un Pla d’Acció per “enfortir la democràcia,
crear la prosperitat i desenvolupar el potencial humà”,
pel que s’inclou el tema de la igualtat de gènere i els
drets humans de les dones (paràgraf 15). És rellevant
el compromís assumit a través de la Comissió Interamericana de Dones (CIM), de promoure la implementació de la perspectiva de gènere en els òrgans de
l’OEA com a eix transversal, desenvolupant programes
de capacitació i de comunicació sobre els DH de la
dona; així com d’acompanyar els governs en els seus
compromisos de recopilar i difondre dades estadístiques desagregades per sexe. A la Cimera Extraordinària
de les Amèriques (Nuevo León, 2004) els Estats van
ratificar el seu compromís amb l’empoderament de les
dones a través de la igualtat de drets i oportunitats
de participació i lideratge.
• Protocol Facultatiu de la CEDAW (1999): Vint
anys després d’haver estat aprovada la convenció
amb el mateix nom, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar el protocol que estableix els
mecanismes de denúncia i investigació de la CEDAW,

atorgant competències al Comitè per a l’eliminació de
la discriminació envers la dona.
• Declaració del Mil·lenni aprovada a la Cimera del Mil·lenni de les Nacions Unides (Nova York,
2000): Amb la participació de 191 països i la representació dels 189 Estats Part, amb presència de 147
Caps d’Estat i Govern, es va aconseguir establir el
consens de vuit objectius, els anomenats Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM): 1. L’eradicació
de la pobresa extrema i la fam; 2. L’ensenyament primari universal; 3. Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona; 4. Reduir la mortalitat
infantil; 5. Millorar la salut materna; 6. Combatre el
VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties; 7. Garantir
la sostenibilitat del medi ambient; 8. Fomentar una
associació mundial per al desenvolupament.
• X Conferència Regional sobre la Dona
d’Amèrica Llatina i el Carib (Consens de Quito,
2007): la importància d’aquesta conferència és que
reconeix el valor social i econòmic del treball domèstic i de cures no remunerat i insta els estats a reflectir-lo en els comptes nacionals, a prendre mesures i
establir polítiques que promoguin la responsabilitat
compartida d’homes i dones en l’àmbit domèstic, així
com també a assumir la responsabilitat de la cura de
persones dependents de l’àmbit familiar. En el vessant
dels drets sexuals i reproductius, reafirma els drets
establerts a la V Conferència Internacional del Caire,
fent una crida als governs per tal que assegurin la
salut integral de les dones, sense discriminació de cap
mena. Planteja com a objectiu de tot això anterior el
que les dones puguin accedir al treball remunerat i
integrar-se a la vida política en igualtat de condicions
i oportunitats que els homes.
• X Conferència Regional sobre la Dona
d’Amèrica Llatina i el Carib (Consens de Brasília,
2010). El tema de la conferència va ser analitzar i
discutir sobre les fites i els reptes que tenen les dones
llatinoamericanes per assolir la igualtat de gènere,
amb èmfasi en una major autonomia i empoderament
q
econòmic.

El fonament del dret
Alfredo Gonçalves

São Paulo, SP, Brasil - Roma, Italia

La consolidació del Dret coincideix amb l’aurora dels
“temps moderns”, la qual, tot i les divergències, es pot
situar al llarg del segle XVII. Tres balises ens orienten
en aquesta direcció. La primera ve del matemàtic i filòsof René Descartes (1596-1650). A El discurs del mètode
(1637), una expressió clàssica i lapidària resumeix
l’emergència de la subjectivitat, és a dir, la consciència
de la persona com a ésser autònom i racional: “Cogito,
ergo sum – Penso; per tant, existeixo”. Les altres dues
balises fan referència a l’aparició dels drets civils: d’una
banda, la Guerra de la Independència (1776); de l’altra,
la Revolució Francesa (1789), amb la Declaració dels
Drets de l’Home i del Ciutadà i el lema “Llibertat, Igualtat i Fraternitat”.

món antic, excloïen les dones i els esclaus del dret de
ciutadania.
Fonament modern del Dret
En els temps moderns, dos filòsofs i dues obres són
els eixos bàsics del Dret. Comencem amb el francès
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Entre les seves
obres, es destaca el Contracte social o principis del dret
polític (1762). Abans d’ell, però, l’anglès Thomas Hobbes
(1588-1678) havia publicat De cive (1642), és a dir, Del
ciutadà. Des del punt de vista sociopolític, totes dues
obres reflecteixen un canvi de paradigma, entès aquí
com una constel·lació de principis, lleis, normes, regles,
institucions que donen sentit a determinada cultura i
visió del món. Amb el nou paradigma, el poder de l’Estat
i el Dret del ciutadà deriven no de la voluntat divina, tal
com es pensava en el món antic, sinó d’un contracte entre les forces socials existents. El poder de governar i el
dret dels que són governats s’organitzen a partir d’una
espècie d’acord social que, per bé que assentat sobre
interessos conflictius dels diversos grups, en dispensa la
legitimació sagrada.
Hobbes i Rousseau traslladen el fonament del Dret
de l’esfera sobrenatural cap a l’ordre de les relacions
humanes: personals, familiars o comunitàries o socials,
culturals i polítiques. El primer el fa perquè, segons la
seva obra Leviatan, “l’home és un llop per a ell mateix”.
D’això en resulta la necessitat d’un pacte entre les parts,
per tal de garantir el dret de tothom, davant dels altres i
davant de l’Estat. A diferència de Hobbes, Rousseau, en
el conjunt de la seva obra, creu en la “bondat primordial
de la natura humana”. Corromput pels embats, conflictes
i interessos històrics, l’ésser humà modern ha engendrat
injustícies, contradiccions que desintegren el teixit
social. És per això que calen unes noves relacions per
restablir el “paradís perdut”. En conseqüència, al costat
del “contracte social”, el sociòleg elabora una crítica a
la propietat privada, origen –segons ell– dels mals més
terribles d’aquesta humanitat que va de mal en pitjor.

Una mirada retrospectiva
Però no podem oblidar que els fonaments del Dret
enfonsen les seves arrels en uns temps força més antics.
Encara que, de passada, convé tenir en compte dues
tradicions que van influenciar decisivament el pensament occidental. En la tradició judeocristiana, segons el
relat del Gènesi, els éssers humans són creats a imatge
i semblança de Déu, amb la dignitat de fills del Creador.
D’aquí la insistència dels textos bíblics, en especial els
textos profètics, sobre la justícia i el dret (sobretot s’hi
destaquen les figures de “l’orfe, la viuda i l’estranger”).
No costa gens recordar que, d’aquesta predilecció divina,
en resulta l’”opció preferencial pels pobres”, els exclosos
i els indefensos, els últims i més necessitats, en paraules del Papa Francesc.
En canvi, la tradició grecoromana subratlla els deures i els drets de la ciutadania, prerrogatives obertes a
tothom, amb l’organització de la “polis” (“ciutat”, en
grec), en atenció al màxim bé del més gran nombre de
persones. La democràcia, amb la participació lliure del
ciutadà, té aquí les seves arrels més fondes. En el món
romà, particularment en la República, preval la idea del
Dret civil, al qual tot ciutadà pot apel·lar. L’apòstol Pau,
per exemple, quan surt de la presó, ho fa en qualitat de
ciutadà romà amb dret a ser jutjat a Roma. No obstant
això, tant la tradició judeocristiana com la tradició
Protagonistes del Dret
Però la història d’Occident, durant el procés dialèctic
grecoromana, en el context marcadament patriarcal del
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d’avenços i reculades, ve delimitada per altres balises.
En l’Il·luminisme del segle XVIII, seguint les intuïcions
del Renaixement i de l’herència humanista, l’ésser humà,
emancipat de la tutela divina, farà de la raó, la ciència
i la investigació experimental els refererents bàsics per
al coneixement i la veritat. La tradició religiosa, entesa
com a valor absolut, és substituïda per l’experiència i la
novetat. El moviment dinàmic de la història pren el lloc
a les certeses estàtiques i immutables. Amb la Revolució
Industrial, la tecnologia i el progrés s’encarreguen de
produir aquesta enorme “set de coses noves”, amb “una
agitació febril” cada cop més accelerada. Totes dues expressions entre cometes s’extreuen de l’encíclica Rerum
novarum (1891) del Papa Lleó XIII.
La Doctrina Social de l’Església, inaugurada amb
aquest document, no deixa de ser un dels fonaments
del Dret, sobretot pel que fa a la dignitat de la persona.
Amb la seva insistència sobre algunes línies mestres,
com ara el dret d’associació i d’organització, la primacia
del treball sobre el capital, el salari familiar, la funció
social de la propietat privada, el paper de l’Estat davant
del ciutadà, la recerca del bé comú, el desenvolupament
integral com a nou nom de la pau –la Doctrina Social
de l’Església no ha abdicat mai de la centralitat dels
drets humans. En realitat, des de Lleó XIII fins a l’actual
pontífex, el fil conductor de la dignitat humana ha portat els escrits de l’anomenada Doctrina a una crítica dels
règims dictatorials i totalitaris. Es tracta de defensar el
petit i el dèbil contra la llei del més fort, present en el
mercat total i en el poder centralitzat.
Diu el Papa Francesc en l’exhortació Apostòlica
Evangelii gaudium (2013): Així com el manament de «no
matar» posa un límit clar per assegurar el valor de la
vida humana, avui hem de dir «no a una economia de
l’exclusió i la desigualtat». Aquesta economia mata. No
pot ser que no sigui notícia que mor de fred un ancià
en situació de carrer i sí que ho sigui una caiguda de
dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar
més que es llenci menjar quan hi ha gent que passa
fam. Això és desigualtat. Avui tot entra dins el joc de
la competitivitat i de la llei del més fort, on el poderós
es menja el més feble. Com a conseqüència d’aquesta
situació, grans masses de la població es veuen excloses
i marginades: sense treball, sense horitzons, sense sortida. Es considera l’ésser humà en si mateix com un bé
de consum, que es pot usar i després llençar. Hem donat
inici a la cultura del «descart» que, a més, es promou.”
El desequilibri entre progrés tecnològic i creixement

econòmic, d’una banda, i el subdesenvolupament humà,
de l’altra, ja havia estat denunciat per la Gaudium et
spes (1965) i la Populorum progressio (1967).
Desafiaments actuals del Dret
La mateixa crítica al contrast entre concentració
de renda i riquesa al costat de l’exclusió social va ser
aprofundida per nombrosos pensadors. Agafem el cas
de l’historiador i filòsof Bertrand Russell (1872-1970),
i la seva obra Història de la filosofia occidental. Segons
ell, si d’una banda les democràcies occidentals han
eliminat les dinasties polítiques tradicionals, no han
aconseguit, en canvi, eliminar les dinasties de la renda
i de l’acumulació de riqueses. Aquestes romanen intocables, independentment de com s’han obtingut els béns
hereditaris: mentre l’herència política va ser abolida pel
procés democràtic, l’herència econòmica roman sagrada i intocable. Amb tal riquesa, les classes dominants
reintrodueixen en l’escenari la dinastia política. El poder
econòmic i financer, tot manipulant partits, líders i
mitjans de comunicació, imposa les regles del procés
electoral i es perpetua en el poder d’acord amb els seus
propis interessos. La lluita democràtica a Occident s’ha
aturat a mig camí: ha remogut les onades superficials
del joc polític, però ha deixat intactes els corrents subterranis de les forces econòmiques.
Més enllà d’aquest obstacle relatiu a la democràcia
econòmica, la història del Dret té d’altres desafiaments
urgents. És veritat que la seva trajectòria ha tingut
un extraordinari relleu a partir dels horrors provocats
per les dues Guerres Mundials, amb la culminació en la
tragèdia de l’Holocaust. Davant de tanta barbàrie, l’any
1948 apareix la Declaració Universal dels Drets Humans.
Damunt les cendres i les ruïnes, les runes i els cadàvers
dels conflictes, i davant l’amenaça de noves conflagracions de naturalesa atòmica, els ciutadans reclamen una
més gran autonomia i més respecte davant del poder
absolut i de l’estat.
Però també és veritat que moltes persones, molts
grups, molts pobles i moltes nacions continuen desprotegits, al marge dels seus beneficis. Hi ha en joc la integritat física, els drets socials, polítics, econòmics, culturals, ambientals –que passen a formar part de l’agenda
internacional d’entitats, moviments i organitzacions no
governamentals. El Dret, en un sentit ampli, s’estén a
la humanitat com un tot i a la biodiversitat del planeta
Terra, ambdues amenaçades per una política econòmica
q
sense fre i del tot devastadora.
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Ciutadania: el dret a tenir drets
Gustavo lacerda
Belo Horizonte, MG, Brasil

La noció de ciutadania dels subjectes constituents
d’un estat és fonamental perquè es garanteixi, fins i
tot, la seva existència política. Aquesta característica
és atribuïda i legitimada per la comunitat política
i descansa en un principi d’igualtat dels subjectes
que formen tal comunitat. Amb tot, cal entendre que
aquesta igualtat (“isonomia”: igualtat davant la norma) no és una constatació de la natura, tal com es
creia en el passat. Ara bé, com presenta la filòsofa política alemanya Hannah Arendt: “Nosaltres ens tornem
iguals que els membres d’una col·lectivitat en virtut
d’una decisió conjunta que garanteix a tots uns drets
iguals”. Així, perquè això passi, cal l’existència d’una
institució política, d’un estat que reconegui aquests
individus iguals com a ciutadans seus, és a dir, posseïdors de drets i deures recíprocs en pro del bé comú.
És per aquest motiu que la ciutadania és el principi
per poder tenir “el dret a tenir drets”.
La comprensió d’igualtat i qui eren aquests iguals
no sempre ha sigut la mateixa. Si tornem al naixement de la política a la Grècia antiga, veurem que no
tots aquells que vivien a la polis (ciutat) grega eren
considerats els seus ciutadans, ja que aquests eren
tan sols els homes adults, lliures, nascuts a la polis.
Les dones, els esclaus, els nens i els estrangers no
tenien ciutadania i, per tant, no tenien vida política,
tan sols vida social. El caràcter de ciutadà s’atribuïa
d’acord amb el paper natural que cada individu portava a terme a l’Univers. D’aquesta manera, solament
l’home adult, lliure, nascut a la polis, podia entrar en
l’administració de la vida pública. És per això que, a la
Grècia antiga, no hi ha grans canvis socials, tan sols
n’hi ha uns quants de ben contextualitzats, com ara
per exemple d’home lliure a esclau (si fos un derrotat
a la guerra o un morós) o de ciutadà a estranger (si se
n’anava a viure a una altra polis). La societat estava
estancada, aturada, establerta d’acord amb l’harmonia
present a l’Univers.
L’Edat Mitjana tampoc no fuig d’aquesta lògica
grega. El fet que la diferencia és que la seva justificació rau en una voluntat divina, és a dir, els papers
socials resulten del naixement de l’individu segons la
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voluntat de Déu. Així, els drets i els deures es concedeixen d’acord amb la voluntat d’aquells que “Déu va
voler” que nasquessin amb poder per a tal concessió.
Això es donava en una relació de servitud, on els
senyors concedien aquests drets als seus serfs d’acord
amb la seva voluntat, i no perquè aquests en tinguin
la dignitat.
A l’Edat Moderna, amb l’ascensió de la burgesia al
poder, el naixement de la ciència moderna, el naixent
capitalisme i la formació dels estats nacionals, és
quan s’estén la isonomia a tots els que ara són vistos
com als seus nacionals (aquells que pertanyen a un
determinat estat perquè hi han nascut o perquè han
demanat aquesta nacionalitat).
És interessant adonar-se que la ciutadania, aquí,
té un vincle directe amb un sentit jurídic de poble.
És a dir, la nacionalitat és un requisit per obtenir la
ciutadania. Ara cal que els homes siguin entesos com
a individus i que tinguin assegurat per l’estat drets
com ara la vida, la llibertat i la propietat, per tal de
poder vèncer la seva força de producció, de tal manera
que s’afavoreixi el lliure comerç. Fixeu-vos que aquí hi
ha una inversió del sentit de la vida normal i corrent:
si abans la cosa pública centrava les preocupacions de
la política, ara és la satisfacció de necessitats la que
les centra. L’home passa a ser definit per la seva capacitat de producció. El poder, aquí, passa a assumir
la trista equació següent: PODER=VIOLÈNCIA (Hannah
Arendt, Els orígens del totalitarisme)
Tanmateix, amb la crisi econòmica que ha arruïnat
Europa des del segle XIX, i amb l’agreujament en el
període posterior a la Primera Guerra Mundial, l’atur
desbocat i l’estat de misèria instituït, va haver-hi
l’ambient propici perquè ideologies totalitàries arribessin al poder, amb una proposta “messiànica” de
salvar el món mitjançant una política racista, “netejant el món d’aquells que no haurien d’haver existit
mai”. Amb aquesta pràctica, el totalitarisme amenaça
fortament els “drets de l’home”, i els du a una crisi
quan retira, a aquells subjectes entesos com a “enemics objectius” de l’estat, la seva ciutadania, és a dir,
quan els converteix en apàtrides. Aquests no compten

amb la protecció de les lleis ni de cap acord polític
que els reconegui com a ciutadans. Tenen la seva existència negada: només són éssers humans. Com que
tots els països també es trobaven en una situació de
debilitat econòmica i amenaçats per la ideologia totalitarista, ningú no va voler rebre aquesta quantitat
de gent sense pàtria. Així doncs, aquesta mesura va
afavorir les polítiques totalitàries d’extermini. L’estat
totalitarista va fer que la concepció d’Estat Modern
s’ensorrés. Ara cal un nou estat. Aquest ha de tenir,
com a compromís primordial, la dignitat humana.
La gravetat del problema amunt esmentat, en
aquell moment, estava en el fet que no existien, en
l’àmbit global, drets que respectessin només el fet de
ser humà i prou, independentment de la necessitat
d’un estat que assegurés aquests drets a l’individu. A
partir d’aquí hi ha la necessitat de reflexionar sobre
uns drets humans que protegeixin el dret de l’home
d’habitar en el món a la seva manera, tenint en compte que el totalitarisme té la intenció d’acabar amb
la pluralitat humana (diferències de tarannà), ja que
només poden existir en el món aquells que el sistema
considera dignes d’existència.
D’aquesta manera, la Declaració universal dels Drets
Humans, compromesa amb la dignitat humana, va ser
una resposta a aquesta crisi dels “drets de l’home”. A
l’article XV de l’esmentada declaració s’expressa que
“tota persona té dret a una nacionalitat” i que “ningú
serà arbitràriament privat de la seva nacionalitat, ni

del dret de canviar de nacionalitat”, és a dir, el dret
a una nacionalitat i, per tant, a una ciutadania són
requisits fonamentals per a una vida digna en aquest
món. Això perquè només per aquest vincle politicojurídic les persones poden desenvolupar, amb seguretat
jurídica, les seves capacitats en un espai comú, acaben transformades i, alhora, transformen el món a la
seva manera.
D’aquesta manera es veu clarament que els Drets
Humans són una conquesta històrica de la humanitat.
En aquesta conquesta, la garantia de la ciutadania
és fonamental per a la conservació de la pluralitat al
món i pel “dret a tenir drets”. Per tant, és tan sols per
un compromís amb la consciència ciutadana que conservem un espai públic fidel al seu primer compromís:
ser un ambient propici i garantidor del bé comú, és a
dir, un espai polític per excel·lència. I tan sols comprometent-nos, amb ferma militància, a aprofundir i
defensar la consciència ciutadana és quan assolirem
un espai públic fidel al que ha de ser: l’ambient propici i garantidor del bé comú, de tots i cadascun.
Aquest ha de ser, per a tots nosaltres, l’espai polític
per excel·lència.

____________
Referències:
ARENDT, Hannah. Los orígenes del Totalitarismo, Taurus, Madrid 1974; ID, Qué es política?, Paidós, Barcelona, 1997; LAFER,
Celso, A reconstrução dos DDHH, diálogo com H. Arendt, Companhia das Letras, São Paulo 1988. Declaración Universal de los
Derechos Humanos (cf. aquesta Agenda Llatinoamericana, p 24).

Les tres dimensions de la ciutadania
Ciutadania civil: es composa dels drets per a la llibertat individual: la llibertat d’expressió, pensament i religió, dret a la justícia i dret a la propietat i a establir contractes vàlids.
Ciutadania política: consisteix en el dret a participar en l’exercici del poder polític com a membre
d’un cos investit d’autoritat política o com a elector dels seus membres.
Ciutadania social: abasta tot un espectre que inclou el dret a un mínim benestar econòmic, a
compartir plenament l’herència social i a viure conforme als estàndards predominants de la societat.
PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Diagnóstico y propuestas para América
Latina, PNUD, Nueva York 2013, pàg 11.

eLs drets humans com a base d’un nou ordre mundial
Jordi Corominas

Sant Julià de Lòria, Andorra

La carta de les Nacions Unides proclama que
els Drets Humans són universals, que corresponen
a tota persona humana pel fet de ser persona i que
són vàlids a qualsevol lloc del món i sota qualsevol
circumstància. Per què continuen essent merament
formals aquests drets? És possible que arribin a ser
la base jurídica i política dels diferents pobles de la
terra?
L’estat-nació continua essent l’actor predominant
per a l’aplicació pràctica dels drets humans, i en conseqüència, el sistema d’estats mundial, el principal
responsable de la virtualitat dels drets humans. Però
l’estat, tal com el coneixem ara, no ha existit sempre,
ni res impedeix que canviem el sistema d’estats que
impera al món des del segle XVII. Per descomptat,
podem anar vers sistemes pitjors, o fins i tot cap a
situacions apocalíptiques, com una tercera guerra
mundial, però també cap a situacions millors. Com
exclama el cardenal Altamirano a la pel·lícula La
Missió davant la pretensió justificadora de la matança
d’indígenes que li ofereixen els governants: “El món
no és així; nosaltres l’hem fet així”. No pas tot és necessitat. Una lleugera ullada a la història ens mostra
com ens anem apropiant de possibilitats inèdites.
El segle IV dC apareix a occident, amb l’Emperador Constantí, l’anomenat Cesaropapisme: l’emperador
era alhora el cap espiritual de la religió, el Pontifex
Maximus i el governant polític. El cristianisme era la
força que necessitava Constantí per reconstruir un
imperi que s’ensorrava. Va passar a considerar l’església com a part de l’organigrama imperial, intervenint
decisivament en la seva direcció, administració i en
l’elaboració dels seus dogmes. El segle VIII s’ensorra
definitivament l’imperi romà donant peu al feudalisme: territoris petits d’estructures polítiques i socials
autosuficients i autònomes comandats per un senyor
feudal que proveïa els serfs de protecció i terrenys a
canvi de la seva completa submissió. La Teocràcia es
comença a construir el segle XI: el Papa, a diferència
del temps del Cesaropapisme, està per damunt dels
reis i li és lícit deposar-los. El poder civil ha d’estar
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al servei del poder espiritual que encarna l’Església.
A finals del s. XVI sorgeix la teoria de l’origen
diví del poder del rei. Tota desobediència al poder
polític era també un afront a l’ordre diví. El monarca
no reconeixia cap poder per sobre seu i podia exercir
el seu poder sobirà dins del seu territori sense cap
límit, sotmetent així el Papat i els senyors feudals.
Són les Monarquies Absolutes que donen naixement
al sistema de nacions-estat actual. Amb la firma del
Tractat de pau de Westfàlia el 1648 i els processos
de colonització es consagra arreu del planeta la fórmula política d’estats-nació. Els estats es reconeixen
mútuament la seva sobirania i igualtat, estableixen el
principi de “no intervenció” en els afers interns d’un
altre estat i el principi que la integritat territorial és
el fonament de la seva existència davant la concepció
feudal que territoris i pobles constituïen un patrimoni hereditari.
Al llarg del segles XVII i XVIII una sèrie de filòsofs (Hobbes, Locke, Rousseau...) van tractar d’explicar
d’una manera racional l’origen i els fonaments de la
societat política. Van formular la teoria del Contracte
Social, la idea que la legitimitat de la imposició de
la llei venia donada no pas per Déu, com sostenia
la teoria de l’origen diví del poder sobirà, sinó pels
mateixos ciutadans, com a fruit d’una decisió de
persones racionals, lliures i iguals.
A partir de la Revolució Francesa (1789), els estats comencen a transitar de la monarquia absoluta
als actuals estats constitucionals amb divisió de
poders (legislatiu, executiu i judicial), però la teoria
contractualista no arriba a ser prou popular per mantenir la cohesió estatal. L’ideari de nació, en canvi,
substitueix perfectament l’anterior fonament teològic
exercint funcions semblants de legitimitat i unificació
del territori. L’estat no es constitueix sobre una nació
o poble preexistent, sinó que en constituir-se l’estat
sotmet grups humans de diversa cultura, llenguatge i
raça, sota el mateix poder. N’hi ha prou de pensar en
els grups culturals dividits i sotmesos a estats diferents: aimares, maputxes, guaranís, mískitos...

En el nostre segle XXI el desenvolupament de les
relacions econòmiques, polítiques, socials i culturals
s’eleva per damunt de les fronteres entre els estats i
ignora les divisions administratives i polítiques que
s’han establert entre els pobles. Les noves tecnologies de la informació, les xarxes econòmiques i els
fluxos de persones, fan que les accions i decisions de
cadascú afectin la vida i el destí de poblacions llunyanes en qualsevol lloc de la geografia del planeta.
Tots som agents actius i passius del gran riu de les
interaccions de la societat mundial.
La insuficiència de l’estat és especialment notòria
davant l’existència d’un mercat mundial no regulat
que permeti desigualtats materials enormes en i entre
els països, a més de generar un elevat cost mediambiental. Decisions que ens afecten a tots es prenen
sense cap control democràtic (Banc Mundial, Consell
de Seguretat de l’ONU, directors de grans companyies
multinacionals...). Alguns estat-nació intenten frenar
el desastre ecològic, però el medi ambient no reconeix fronteres. D’altra banda, milers d’éssers humans
se senten desemparats per l’estat protector d’antany,
i giren el seu rostre vers la intolerància ètnica, el
nacionalisme agressiu i el fonamentalisme religiós,
cercant seguretats i protecció.
Pel que fa als Drets Humans la seva universalitat
i defensa efectiva es veu minvada perquè en la lògica
de l’estat-nació, cada estat queda facultat per aplicar
les seves lleis dins de les seves pròpies fronteres,
havent de respectar el dret recíproc d’altres estats a
fer el mateix. Les diferències entre els estats són en
darrera instància resoltes per la força i d’una manera
anàrquica, sense regulació; prenen decisions, segons
les seves preferències, per mantenir el poder propi o
ampliar-lo.
En definitiva, el sistema de relacions econòmiques, socials i culturals actual ja no pot trobar solució en el marc estatal i exigeix la transformació de
poders ocults en poders legítims i eficaços. El gran
repte d’aquest segle XXI és configurar un ordre mundial nou en el qual els drets humans i la protecció
ecològica del planeta constitueixin realment la base
del dret i de la política. Certs afers s’han de tractar en un àmbit local, altres en un àmbit nacional,
regional o global. La democràcia ha d’adaptar-se a
diferents àmbits de decisió política segons un criteri

d’eficiència: els afers que puguin tractar-se eficaçment en un àmbit inferior es resoldran en aquell
àmbit sense necessitat d’elevar-se a l’àmbit contigu
(principi de subsidiarietat).
Autors com David Held, Ulrick Beck i Jürgen Habermas proposen una “Democràcia Cosmopolita” (cf.
google): una governança mundial i una democràcia
des d’allò local a allò global sense aspirar a crear un
estat, un govern mundial o una federació d’estats.
Podrà objectar-se que aital proposta no sembla comptar amb molts adeptes entre la població, que la solidaritat més enllà de les fronteres vigents és un ideal
de poc arrelament en la realitat, i més quan es tracta
de persones amb religions, tradicions i cultures molt
diferents. Això no obstant, també és cert que creix
una Societat Civil Mundial, que s’estenen les xarxes
de comunicació a través de tot el planeta, que augmenten els llaços afectius entre les persones de diferents estats, i que s’amplien els horitzons del món de
les persones (per exemple, es pot ser d’origen maurità, budista i soci del Barça, parlar wolof i francès,
ballar salsa i ser aficionat a les novel·les de Gabriel
García Márquez...). Tot això possibilita que s’estengui
una xarxa de solidaritat global.
També podrà objectar-se que s’estenen fenòmens
aparentment oposats a l’ideal cosmopolita: la reivindicació de formar un estat sobirà per part de diferents cultures que no se senten prou reconegudes:
bascos i catalans a Espanya, aimares a Bolívia, Xile
i Perú, kurds a Turquia, i un llarg etc. No obstant, la
democràcia cosmopolita no intenta suprimir les identitats locals, ni sacrificar llengües o cultures, sinó
articular-los dins de xarxes i centres de poder democràtics mundials.
Les dificultats poden ser moltes, però s’ha de
posar també en el plat de la balança que tant la
no acció com l’estructura vigent d’estats-nació actuals ens menen al col·lapse, al desastre ecològic, a
enormes diferències econòmiques i en darrer terme
a la guerra. De moment, la base de la democràcia
cosmopolita, uns drets universals, és una aspiració o
exigència moral. De nosaltres depèn convertir aquesta
aspiració en dret positiu mundial per tal que prevalgui la nostra condició comuna d’éssers humans per
damunt de tota discriminació ètnica, nacional, lingüística, territorial o cultural.
q
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Drets Humans: nou paradigma per a la política
Michael RammiNger

En qüestions polítiques i socials gairebé tothom
es remet, d’alguna o altra manera, als drets humans.
Per què? Perquè els drets humans confereixen legitimitat als nostres afers, en ser el fons normatiu dels
principis que tothom reconeix. Qui diu que lluita pel
seu dret humà, pel seu dret a ser persona, o pel dret
d’altres a ser persones, en principi està en el seu
dret.
Però no és pas tan senzill; l’existència dels drets
humans és reconeguda universalment, però parlar de
què és concretament un dret humà, o com es relacionen els diferents drets humans entre ells, això ja és
una altra cosa.
Les dècades passades, quan parlàvem dels drets
humans ens referíem als drets polítics: la llibertat
d’opinió i de reunió, la integritat física o la protecció davant la detenció i la tortura. Quan es tractava
del dret a la igualtat –per exemple el dret dels pobles a la participació política, o la superació de la
fam, la pobresa i la misèria, rara vegada ens referíem
als drets humans o els usàvem com a argument.
Això és comprensible si tenim en compte que,
de fet, els drets humans van ser durant molt de
temps “drets polítics” burgesos, vàlids sobretot per
als homes blancs, rics i sans. Clarament s’hi percep la influència de la Declaració d’Independència
nord-americana de 1776: Tots els homes són creats
iguals [...i són] dotats pel seu Creador amb certs drets
inalienables, entre els quals hi ha la vida, la llibertat i
la recerca de la felicitat. El punt essencial radica aquí
en la llibertat, una llibertat que es pot reclamar fins
i tot davant l’estat. Aleshores se sobreentenia que es
tractava de la llibertat davant el colonialisme britànic i francès.
Però aquesta ha estat una concepció de la llibertat que sempre s’ha sentit amenaçada per la demanda d’igualtat (per exemple per part d’un estat “socialista”, o d’idees socialistes). D’aquí que, tot sovint,
els drets polítics es fessin servir com a baluard
contra la “igualtat” reclamada pel poble, i que molts
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governs poguessin fer la guerra contra els seus ciutadans al·legant estar defensant la llibertat i els drets
humans: d’Argentina a Brasil, de Xile i El Salvador a
Nicaragua. Aleshores, en quedar bescantat el dret a
la igualtat, en la lògica dels dominadors quedava clar
que fer realitat la igualtat era un afer privat. Si es té
aquesta manera de veure les coses, hom no lluitaria
en nom del poble, sinó en nom del dret humà de la
llibertat... Aquesta és, tal vegada, una altra raó per
la qual en la nostra lluita per la justícia i la igualtat
no ens hem referit als drets humans.
No obstant, en altres moments els drets humans
van tenir per a nosaltres un paper molt important:
en els moviments de drets humans que van lluitar
pel compliment dels drets polítics individuals contra
l’estat, especialment en contra de les dictadures
militars, les detencions arbitràries, les desaparicions
i la tortura. Per la seva part, l’estat, ben al contrari,
en nom de la llibertat individual va lluitar contra
aquells que exigien la igualtat (els moviments populars d’alliberament).
Des de fa algun temps es parla cada vegada més
dels drets socials, i conseqüentment del dret a la
igualtat (justícia social). Nous drets humans que
abans no existien i que ningú hauria descrit com
a drets humans, han estat declarats com a tals les
darreres dècades: el dret a l’educació, a la salut, a
l’aigua neta, a una alimentació saludable, així com
també el dret d’accés a la informació. Com s’assenyala en la Declaració i Programa d’Acció de Viena de
la Conferència Mundial de Drets Humans, de 1993:
Totes les persones neixen iguals i tenen el mateix dret
a la vida i al benestar, a l’educació i al treball, a viure
independentment i a la participació activa en tots els
aspectes de la societat.
No obstant, els drets polítics individuals continuen tenint prioritat sobre els drets socials: la manca
de llibertat en alguns països –com per exemple l’Iraq
o l’Afganistan– s’ha convertit en motiu d’intervencions militars, però la manca d’igualtat –per exemple
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la pobresa o la manca d’assistència mèdica– mai no
ha estat motiu per a cap intervenció. De manera que
hi ha prou raons per sospitar davant el discurs dels
drets humans.
La Conferència de Drets Humans de Viena ens
ofereix una pista molt interessant sobre l’essència
dels drets humans i la manera com es podrien rellegir i entendre per justificar les nostres accions
en temps de la globalització capitalista. També els
drets humans es modifiquen, s’amplien i s’han de
reinterpretar i concretar constantment. Si recordem
l’origen dels drets humans, ens adonarem que tenen
una història i han sorgit d’una pràctica política, no
del pensament de filòsofs o polítics savis.
Per exemple, a la Revolució Francesa de 1789 es
van proclamar els drets humans, i a l’article primer
de la Declaració dels drets de l’home i del ciutadà,
es va establir: Els homes neixen i romanen lliures i
iguals en drets. Naturalment es referien, com en el
cas de la Constitució dels Estats Units, als homes
blancs. Per aquest motiu, les dones van revoltar-se i,
el 1791, Olimpia de Gouges va exigir: Si la dona té el
dret de pujar al cadafal, ha de tenir igualment el dret
de pujar a la Tribuna. El mateix any, els negres lliures
d’Haití van lluitar per la seva independència, o sigui
per la seva llibertat. Una mica més tard l’esclavitud
va ser abolida per Toussaint Louverture (també els
esclaus van ser exclosos en les declaracions inicials
de drets humans).
La història dels drets humans és la història de
la lluita pels drets humans, per la seva ampliació,
reinterpretació i generalització. La política i la democràcia no consisteixen pas en implementar els
drets humans existents, sinó en la lluita, la invenció
i la realització dels drets humans, amb la consciència
que tota persona té “dret a tenir drets” –com alguna vegada va formular la filòsofa alemanya Hannah
Arendt. Això també significa el dret a poder dir, aquí
i ara, el que seria un dret humà en les condicions
actuals: en una societat global, que produeix prou
riquesa per a tothom, poder-ne ser partícip; en una
societat global mundial, que reconeix la llibertat de
moviment del capital, demanar la llibertat d’immigració, emigració o permanència; en un món que cele-

bra la varietat i policromia de les mercaderies, exigir
el dret a la pròpia identitat...
Realitzar la política segons els drets humans no
significa orientar-se pels catàlegs de drets humans
existents i limitar-s’hi, sinó qüestionar sempre
l’autoritat que plasma els drets humans en lleis,
instrumentalitzant-los tot sovint per als seus propis
interessos. Tampoc significa cedir els drets humans a
les sobiranies, ni de nacions/governs ni d’instàncies
supranacionals com l’ONU. Els drets humans rara
vegada són resultat de consideracions i enteses polítiques. Més aviat són resultat de les nostres lluites i
les nostres rebel·lions, de la mateixa manera que la
primera declaració dels drets humans va ser resultat i
conseqüència d’un moviment revolucionari.
Per cert, aquell va ser un alçament en el que no
existia cap contradicció entre els principis de llibertat i igualtat abans esmentats. La demanda de llibertat s’adreçava al rei, i la d’igualtat, a la noblesa.
Avui sabem que gairebé no existeix una situació en
la qual la llibertat i la igualtat no siguin dues exigències i necessitats simultànies. On manca la igualtat, manca també la llibertat, i a l’inrevés. No només
no són contradictòries, sinó que fins i tot depenen
l’una de l’altra. Més que les dues cares d’una medalla,
són “iguallibertat”, com diu el francès Etienne Balibar. La llibertat i la igualtat només es contraposen
quan s’entenen com a construccions ideals, com a
teoria. En la realitat de les lluites, van de bracet.
Potser l’esquerra també ha estat també en ocasions
massa idealista?
En aquest sentit, els drets humans potser podrien
entendre’s com a nou paradigma de la política. Com
una política per a la qual les contradiccions i diferents exigències de llibertat i igualtat no van veure’s
com a problemes, sinó com a un nou horitzó per a
un món realment democràtic. Un món que no ens
donaran, sinó que nosaltres l’haurem de reclamar.
Així com va fer el 1795 el poble pobre de París i el
grup de la Conspiració dels iguals: No volem només la
igualtat escrita a la Declaració dels drets de l’home i
del ciutadà, sinó que les exigim entre nosaltres, sota
el sostre de les nostres cases.

q

Drets humans de les dones
Elsa Tamez

Medellín, Colòmbia

“Drets Humans de les dones” sona estrany i redundant. Les dones són éssers humans i per això n’hi
hauria d’haver prou en parlar de DH de manera inclusiva. Desgraciadament no és així. A la pràctica les
dones no són considerades humanes i per tant no se’ls
respecten els seus drets. O se les veu com un ésser
humà a mitges, els drets de les quals també es respecten a mitges. Això és producte de les desigualtats de
gènere, que són el resultat de la discriminació contra
les dones: segons l’OIT (2008), les dones cobren el
70% de mitjana en relació amb els homes; moltes
dones continuen morint en infantar (130 morts per
100.000 nascuts vius, CEPAL, 2007), i en alguns països com Costa Rica el 49,7% dels embarassos són no
desitjats (CEPAL 2007).
Però el que més aterra són els assassinats contra
les dones en l’àmbit privat. A més de no parar no
deixen d’augmentar, són cosa de tots els dies arreu
del món i no només en els països pobres. Que a
Amèrica Central, dues de cada tres dones assassinades, ho siguin pel simple fet de ser dones, és inconcebible. El primer pas vers l’assassinat és la violència.
Per això totes les persones, homes i dones han de
denunciar-la i combatre-la com a prioritat número u,
així com la impunitat que l’acompanya en la majoria
de casos. Segons el Secretari de l’ONU, Ban Ki Moon,
la violència contra les dones és tan alta que és un
dels DH més violentats al món.
Davant d’aquesta realitat la Declaració Universal
dels DH de 1948 es va quedar curta, doncs no cobreix
els drets de tots els humans, incloent les nenes i els
nens. Des de la dècada dels anys setanta la Declaració
ha estat denunciada com una carta pensada de manera androcèntrica i abstracta, sense tenir en compte
la diversitat dels subjectes concrets, el seu gènere,
classe i color. Gràcies als moviments feministes preocupats sempre per la situació de violència envers les
dones, es va arribar a aprovar el 1979 la Convenció
sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació
Contra les Dones (CEDAW), la qual va entrar en vigor
el 1981 i ha estat signada per una gran quantitat
de països. La CEDAW s’ha vist com a marc de treball
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i guia per prendre mesures que garanteixin els drets
d’igualtat de gènere. Però com passa amb la majoria
de lleis als nostres països, l’existència d’aquest document no ha aturat la discriminació contra les dones,
que és motor de la violència. I cada vegada més lleis i
protocols es continuen firmant amb l’esperança d’acabar amb aquest mal.
El 1993, a Viena, en la Conferència de l’ONU sobre
DH, es va fer el reconeixement explícit que les dones
tenen drets específics com a DH. En altres paraules,
es va afirmar la humanitat de les dones, per afirmar
que mereixen que se’ls respectin els seus drets. Ja
des dels anys setanta es demanava una reformulació
dels drets a partir de les necessitats particulars de les
dones com són els drets sexuals i reproductius, però
va ser al Caire, 1994, en la Conferència Internacional
sobre Població i Desenvolupament, on explícitament
es va discutir amb major aprofundiment sobre la salut
sexual i reproductiva de les dones.
La IV Conferència Mundial sobre la dona a Beijing
va reafirmar el document del Caire pel que respecta a
la sexualitat, i va donar més passes concretes sobre
els drets sexuals i reproductius de les dones, com el
tenir control sobre les qüestions relacionades amb
la seva sexualitat, decidir lliurement sobre el seu
cos, sense veure’s subjecta a coerció, discriminació i
violència.
A les Amèriques, la Convenció Internacional de DH
(CIDH, 1969) va assumir el compromís sobre els drets
de les dones el 1994, i va crear allò que se’n va anomenar la Relatoria. Aquesta tenia com a fi assegurar
el respecte i la garantia dels DH de la dona a tots els
estats membres i vigilar en quina mesura es complien
les mesures preses en les legislacions dels Estats. Però
la seva proposta de prevenir, sancionar i eradicar la
violència contra les dones no s’ha complert.
El cas de la violència a Colòmbia és tot just una
mostra. Segons dades de l’Institut Nacional de Medicina Legal i Ciències Forenses (INML y CF) el 2012,
47.620 dones van ser agredides per la seva parella,
cosa que implica que cada mes, 3.968 dones fossin
agredides per la seva parella o exparella. Hi ha homes

que es queixen dient
que pateixen violència
per part de les dones, no
obstant i d’acord amb els
inventaris, per cada nou
dones que denuncien ser
víctimes de violència per
part de la seva parella
o exparella, només un
home denuncia el mateix.
Afirmar els DH de les
dones ha estat un gran
pas en la humanitat,
però segons mostren
les estadístiques amb
les declaracions, lleis,
protocols i relatories no
n’hi ha prou, cal una
modificació profunda de
patrons socioculturals i
religiosos. Les esglésies
han de deixar de ser
obstacle per al reconeixement dels DH de les
dones, especialment els
sexuals i reproductius.
I els que llegeixen
la Bíblia de manera fonamentalista han de ser
conscients de la violència que ella mateixa
porta contra les dones,
en considerar-les com
a éssers subordinats a
l’home, vigilades per un
Déu patriarcal.
Les dones només
demanem una cosa: que
se’ns deixi ser persones
amb drets. Simplement
volem ser ciutadanes,
lliures de violència i
q
discriminació.

A.Ll.: el major índex de Feminicidis del món
Amèrica Central: 4 vegades més que la mitjana del continent
http://cosecharoja.org/femicidio-latinoamerica-tiene-las-tasas-mas-altas-del-mundo
http://cosecharoja.org i http://feminicidio.net

66.000 dones i nenes són assassinades cada any al món, segons l’informe
Feminicide: A global Problem, un capítol
de l’estudi Small arms survey. Representen el 17% del total de víctimes
d’homicidis intencionats comesos majoritàriament per homes. Dels dotze països
amb l’índex més alt de feminicidis, cinc
són d’Amèrica Llatina (El Salvador, Guatemala, Hondures, Colòmbia i Bolívia)
i superen les sis assassinades per cada
100.000 dones.
L’informe, publicat el 2012 (Ginebra,
smallarmsurvey.org), destaca a més,
els índexs de feminicidis dels països
estudiats. L’índex més alt és a Amèrica
Llatina. A El Salvador, per cada 100.000
dones, dotze són assassinades (un índex de dotze feminicidis). Jamaica té
un índex de 10,9. Guatemala de 9,7.
Sud-àfrica, 9,6. Hondures, 7. Brasil una
mica més de 6. Colòmbia i Bolívia, 6.
Equador i República Dominicana, 3.
Ciudad Juárez (Mèxic) és la ciutat
amb l’índex més elevat: 19,1 assassinades per cada 100.000 dones.
A Argentina, segons dades de La
Casa del Encuentro (www.lacasadelencuentro.org), els assassinats de dones
transcorren gairebé sempre en el mateix
lloc: la llar. Acaben esquarterades, incinerades, degollades, assassinades. El
criminal gairebé sempre és el marit, el
xicot, l’exmarit, l’antic xicot. El 2013 els
feminicidis van incrementar-se un 15%,
van passar de 255 a 295, un cada 30
hores. Els criminals no paren, les víctimes es multipliquen.
“La llar pot ser el lloc més perillós

per a una dona: és particularment aterridor quan aquells que haurien d’estar
protegint els seus éssers estimats són
les mateixes persones responsables del
seu assassinat”, va assenyalar JeanLuc Lemahieu, director d’Anàlisis de
Polítiques i Afers Públics d’UNODC en el
llançament de l’informe, a Londres.
Si bé el 36% dels 437 mil homicidis
del 2012 es van cometre a Amèrica, Argentina té un dels índexs més baixos de
la zona. L’estudi mundial indica que a la
“subregió d’Amèrica del Sud, els índexs
d’homicidi al Con Sud (Argentina, Xile i
Uruguai) s’acosten als que es registren
a Europa”.
El continent americà figura com la
regió més violenta perquè Amèrica Central té un índex quatre vegades més alt
que la mitjana. Dels restants homicidis
del món, un 31% van ser a Àfrica, un
28% a Àsia, un 5% a Europa i un 0,3%
a Oceania. A Amèrica, el 66% dels homicidis van ser amb armes de foc, i de
la resta, la meitat amb armes blanques.
A Europa i Oceania l’ús d’armes de foc
és menor: 13 i 10% respectivament. En
l’àmbit mundial el 95% dels homicides
són homes i el 80% de les víctimes
també.
Com es detalla en el mateix informe, “el disseny d’estratègies efectives
de prevenció i reducció de la violència
depèn precisament de la disponibilitat
d’informació fiable i vàlida sobre la
violència en funció del gènere, edat,
relació amb el perpetrador i l’instrument
emprat”.

q

drets de la natura?
quan les paraules es queden curtes

David molineaux

Santiago, Xile

El concepte dels Drets Humans és una de les fites més nobles de la història moderna. Consagrat en
documents fonamentals de la Il·lustració del segle
XVIII, s’ha anat ampliant i matisant a la llum dels diversos moviments socials i polítics dels darrers segles.
Però, fóra adient assignar-li a la natura un lloc entre
els éssers que tenen drets? Vull plantejar que això ens
posa en el perill de confondre els plans, de subestimar
en moltes ordres de magnitud la posició que ocupa el
món natural respecte de la societat humana.
L’actual crisi ambiental ens ofereix l’oportunitat
de redescobrir la nostra autèntica relació amb el món
natural. No es tracta simplement de reconèixer els
“drets” de la natura, sinó de redissenyar les nostres
institucions més bàsiques, i de readequar el nostre
llenguatge mateix, per assegurar el funcionament
integral dels sistemes vivents del planeta.
Anem a veure. Els paleontòlegs ens asseguren
que els primers animals van aparèixer en els mars
arcaics fa uns 570 milions d’anys. Des d’aleshores van
anar evolucionant formes de vida cada vegada més
complexes. No obstant això, el progrés evolucionari
no ha estat lineal: durant aquest llarguíssim període,
anomenat el Fanerozoic, hi ha hagut cinc extincions
massives, cada una de les quals va eliminar un alt
percentatge de les espècies existents a la Terra. La
darrera va succeir fa uns 67 milions d’anys: va exterminar els dinosaures juntament amb tots els animals
terrestres i marins de més de 25 quilos. Com a resultat
d’aquesta catàstrofe planetària, es va acabar una era
geològica, la Mesozoica, i va néixer la que anomenem
Cenozoica o dels Mamífers.
En absència dels dinosaures, els mamífers es van
multiplicar i diversificar admirablement. Van evolucionar varietats cada vegada més nombroses d’arbres,
amb les seves flors aromàtiques i els seus fruits
apetitosos; milers d’espècies d’abelles i papallones;
i innombrables varietats d’aus amb els seus colors i
els seus cants. Més de 60 milions d’anys després del
seu inici, l’Era Cenozoica va veure emergir els primers
homínids.
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Per tant la bellesa i la plenitud de l’Era Cenozoica
–podríem anomenar-la l’època lírica de la vida terrestre– van ser la matriu dins la qual van sorgir el cor i
l’esperit humà. No obstant això, l’Era Cenozoica s’està
acabant.
Existeix un ampli consens entre biòlegs evolucionaris sobre el fet que estem al mig d’una nova
extinció massiva, que està essent causada per l’acció
humana. Les nostres poderosíssimes tecnologies,
especialment les que es basen en l’ús dels combustibles fòssils, ens han donat un paper determinant en
el destí de la vida terrestre. D’ara endavant, som els
humans els que decidirem quins éssers vivents sobreviuran i quins estan destinats a desaparèixer.
La humanitat mai ha enfrontat una situació remotament comparable. Els canvis de l’era Paleolítica
a la Neolítica, o de l’Edat Mitjana a la Moderna, empal·lideixen a la llum de la transició que enfrontem
en aquest moment. Ens trobem enmig d’una convulsió
sense precedents, una sacsejada de proporcions geològiques.
Davant d’aquest repte suprem, resulta impossible
exagerar la magnitud dels canvis que seran necessaris.
La situació mai podrà revertir-se amb mesures “milloristes”, com reciclar el paper i el vidre o dutxar-se
amb menys aigua. Caldrà, més aviat, una reorientació
del quefer humà en les seves dimensions més fonamentals. Com deia el gran ecoteòleg Thomas Berry, es
requereix ni més ni menys que “reinventar-nos com a
espècie”.
No serà pas la primera vegada que ens hem reinventat. Fa uns 12.000 anys vam començar a abandonar la forma d’existència caçador-recol·lector del
paleolític, el més llarg de tota la trajectòria homínida,
per assentar-nos a les aldees hortícoles del neolític.
I fa cinc o sis mil·lennis vam anar adoptant les maneres de les grans civilitzacions clàssiques, amb les
seves radicals transformacions socials, polítiques, culturals i tecnològiques. Fins i tot es podria argumentar
que a Occident, fa mig mil·lenni, ens vam reinventar
encara un altre cop amb la transició de l’Edat Mitja-

na a la modernitat. Essencial a una nova reinvenció
d’allò humà serà un canvi profund de perspectiva:
el reconeixement (més aviat redescobriment) que la
Terra, la biosfera vivent, és primària. I que allò humà,
malgrat tota la seva noblesa i la seva transcendència
és derivat.
Però aquest reconeixement, i la consegüent reorientació de les nostres prioritats i accions, sobrepassa les nostres institucions actuals, ja siguin econòmiques, jurídiques, socials, educatives o religioses.
Tal vegada el cas més obvi sigui el de les nostres
economies industrials, que amb el seu afany de creixement il·limitat estan contaminant l’aire, els rius i
els mars, i enverinant i esgotant els sòls. I, com tots
sabem, estan provocant un efecte hivernacle reconegut per l’aclaparadora majoria dels investigadors
com l’amenaça més immediata i greu pel planeta i els
seus habitants. Controlades per una petitíssima elit
tecnoempresarial, les grans empreses transnacionals
tracten el món natural com una simple font de recursos per a la promoció d’un “progrés” humà, molts
aspectes del qual s’estan revelant com a il·lusoris i
destructius.
Els nostres sistemes jurídics també necessiten una
reorientació radical. Consagren estructures –tot sovint
democràtiques i orientades pel concepte dels drets
humans– que resulten ser una legitimació de la dominació i explotació de la Terra per part de l’espècie
humana. De manera anàloga a la de les democràcies
liberals que s’han tornat, a la pràctica, explotadores
dels països del sud del món, les nostres democràcies
polítiques s’han dedicat a col·locar interessos humans, tot sovint egoistes o trivials, per sobre de la
integritat de la Terra.
Un de tants exemples d’això és la nostra forma de
dividir el planeta en territoris polítics. Aquestes divisions no respecten en el més mínim la configuració de
bioregions, tals com boscos, zones humides, conques
fluvials, tundres, estepes i deserts, que la Terra ha
constituït per governar-se i fer prosperar les formes de
vida que li corresponen.
Els nostres sistemes educatius, lluny d’ensenyar a
les noves generacions a reverenciar els sistemes vivents i participar en la seva cura i conreu, els prepara
per formar part de les mateixes corporacions que els
estan desmuntant. Els nostres mitjans de comunicació
s’encarreguen d’hipnotitzar fins i tot a pobles hereus

de tradicions espirituals mil·lenàries –pensem en Xina
i l’Índia- amb un “somni americà” del consum il·limitat, que està provocant el col·lapse d’ecosistemes
arreu del planeta.
Haurem de reorientar totes les nostres professions
i ocupacions –pensem en les lleis i la medicina– que
haurien d’adoptar com a escomesa central el promoure
el funcionament integral de la Terra.
Les nostres mateixes llengües exhibeixen trets
antropocèntrics. Haurem, en certa manera, que reinventar el llenguatge humà: necessitem un llenguatge
multivalent, centrat en la Terra i en la vida, capaç de
sensibilitzar-nos davant els múltiples llenguatges no
humans. En la realització d’aquesta tasca ens podran
ajudar les tradicions culturals dels Pobles de la Terra,
que des de temps immemorials han sabut escoltar i
deixar-se educar per les veus de les muntanyes, els
rius, les aus i els animals, i fins i tot les estrelles del
firmament.
“Ho sabem –va entonar el cèlebre Cap Seattle dels
Suwamich-: la terra no pertany a la humanitat, sinó
que els humans pertanyem a la terra. No hem teixit la
xarxa de la vida: en som només un fil. Tot el que fem
a la xarxa ens ho estarem fent a nosaltres mateixos”.
I tal volta haguem de qüestionar la nostra manera
de concebre el mateix canvi: Sorgiran les transformacions necessàries des del sempitern estira i arronsa
de les conteses polítiques i socials? N’hi haurà prou
de continuar disputant el repartiment d’un pastís els
components del qual són, en gran part, productes de
la sobreexplotació de la Terra?
Està clar que en qualsevol canvi hi ha elements
de lluita social, o de classes, com bé deia Marx. Però
n’hi ha d’altres, potser de la mateixa importància. Per
exemple, la transició de l’Edat Mitjana a la modernitat
es va basar, en gran part, en el sorgiment de noves
idees i fascinacions carregades de passió.
David Kortent, autor del llibre Quan les transnacionals governen el món, no desestima el paper de les
lluites socials i politiques. Això no obstant exhorta a
un profund canvi cultural i i de valors: “La tasca que
ens toca ara és tan senzilla com profunda: hem de
transformar les societats dedicades a l’amor pel diner,
en societats dedicades a l’amor a la vida”. Tasca de
la imaginació i del tornar a encisar, que són capaços
d’activar els ressorts més profunds de la motivació
q
humana.
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Què pot aportar el Budisme a la Justícia Social
i a la lluita pels Drets humans

David Loy

Boulder, CO, USA

El més alt ideal d’Occident ha estat reestructurar
les nostres societats perquè siguin més justes. La més
alta meta del budisme és despertar (el Buda significa
el Despert) i prendre consciència de la nostra veritable
naturalesa. Avui s’ha fet obvi que necessitem ambdues
coses: no només perquè aquests ideals es complementen, sinó perquè també es necessiten l’un a l’altre.
El concepte occidental de justícia té el seu origen
en els profetes hebreus, que van criticar els governants
que oprimien els pobres i els petits. En contrast, la
doctrina budista del karma entén la justícia com una
llei impersonal de l’univers: tard o d’hora (potser en
una vida futura) cadascú rep el que es mereix. Això ha
produït passivitat i resignació, més que lluita per la
justícia social.
L’èmfasi abrahàmic en la justícia, combinat amb
la percepció grega que la societat pot ser reestructurada, ha derivat en la nostra moderna preocupació
per promoure la justícia social mitjançant les reformes
polítiques i les institucions econòmiques. Però fins i
tot la millor economia i el millor sistema polític possible poden no funcionar bé si les persones que les
gestionen estan motivades per avarícia, agressivitat o
ignorància, “tres metzines” que han de transformar-se
en generositat, tendresa i saviesa.
Bé contra mal
Les religions abrahàmiques es centren en la conducta ètica. El seu tema fonamental és el bé i el mal: fer
allò que Déu vol (per ser premiats) i evitar el que no
vol (per no ser castigats). El mateix relat del Gènesi,
d’Adam i Eva –que em sembla un mite sobre el desenvolupament de l’autoconsciència- és entès com un acte
de desobediència contra Déu: encara estem patint per
un pecat original dels nostres ancestres. Més tard Déu
envia una inundació que ho destrueix tot excepte l’arca
de Noé, perquè la gent no estava vivint com Déu volia.
Més tard Déu lliura els deu manaments a Moisès. Jesús
subratlla l’estimar-nos els uns als altres, el que no redueix la importància dels deu manaments.
Tot i que molta gent ja no cregui en el Déu d’Abraham, la dualitat entre bé i mal continua essent el
nostre tema favorit (pensem en James Bond, Star Wars,
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Harry Potter, o qualsevol sèrie policíaca de TV). Des
d’una perspectiva budista, no obstant, bé contra mal, és
quelcom problemàtic, perquè la seva interdependència
implica que no sabem què és el bé fins que no coneixem
el mal, i que ser bo és combatre contra el mal. D’aquí
les inquisicions, els processos contra la bruixeria i, més
recentment, la guerra al terrorisme. Quina diferència hi
ha entre Ossama Bin Laden i George W. Bush? No són
pols oposats; són mirall l’un de l’altre: ambdós lluiten
la mateixa Guerra Santa de Déu contra el Mal, perquè
això és el que se suposa que fan les forces del bé.
La Guerra contra el Terrorisme il·lustra una tràgica
paradoxa: històricament, una de les principals causes
del mal ha estat el nostre intent de destruir (així ho
creiem) el mal. Què intentava fer Hitler? Eliminar els
elements del mal que embrutien el món: jueus, homosexuals, gitanos... Stalin va intentar fer el mateix amb
els kulaks, i els Khmers Rojos a Cambotja amb qualsevol
que hagués estudiat.
No obstant, també hi ha un aspecte positiu en la
dualitat entre el bé i el mal: que ens retrotreu a profetes hebreus com Amós i Isaïes. Dient la veritat als poderosos, en nom de Déu, els profetes criden a la justícia
social en favor dels oprimits.
L’altra font de la civilització occidental és la Grècia
clàssica, que va percebre que les institucions humanes
no estan predeterminades per naturalesa: podem reorganitzar la nostra societat per millorar-la (per exemple,
per democratitzar-la). Unint la preocupació hebrea per
la justícia social amb la percepció grega que la societat
pot transformar-se, ha resultat el que per a mi és el
més alt ideal d’Occident, que s’ha concretat en revolucions, reformes, moviments de drets humans, etc.
No obstant, les nostres societats no han arribat a
ser socialment justes, i en certs sentits, estan esdevenint més injustes. Un exemple econòmic obvi és el
creixent abisme entre rics i pobres, a molts de llocs.
Una resposta òbvia és que el nostre sistema econòmic
encara és injust perquè les corporacions poderoses manipulen els sistemes polítics, de manera que necessitem
continuar treballant en favor d’un sistema econòmic
més equitatiu i per un procés democràtic lliure d’aques-

tes distorsions.
No voldria desafiar aquesta explicació, però n’hi ha
prou? ¿La dificultat bàsica és que les nostres institucions econòmiques i polítiques no estan prou ben estructurades com per evitar manipulacions o és que tampoc
poden estructurar-se adequadament –en altres paraules:
que no podem confiar només en una solució institucional contra la injustícia estructural-? ¿Podem crear un
ordre social tan perfecte que funcioni sempre bé, al
marge de les motivacions individuals de les persones?
No necessitem també una transformació personal?
Potser això ens ajudi a entendre per què tantes
revolucions polítiques han acabat només capgirant la
truita. És obvi que la democràcia no funciona molt bé si
es converteix simplement en un sistema més per manipular i explotar. I això ens porta al punt budista sobre
la transformació personal.
Ignorància contra despertar
Per descomptat, la conducta moral també és important en el budisme, sobretot els cinc preceptes: evitat
danyar els éssers vius, robar, mentir, la conducta sexual
inadequada i les drogues que poden enterbolir la ment.
Però com que per al budisme no hi ha un Déu dient-nos
com hem de viure la nostra vida, aquests preceptes són
molt importants, perquè viure-hi en conformitat significa que les circumstàncies de les nostres vides poden
millorar d’una forma simplement natural. Hi ha exercicis
per aconseguir la plenitud de la ment, per entrenar-nos
d’una determinada manera.
Per això és pel que per al budisme el tema fonamental no és bé contra mal, sinó ignorància contra
despertar. En principi, algú que ha despertat a la veritable naturalesa del món (inclosa la d’un mateix) ja
no necessita seguir un codi moral extern, perquè d’una
manera natural voldrà comportar-se d’una manera que
no violi l’esperit dels preceptes.
Buda digué que el que va ensenyar va ser com
superar el “patiment”, dukkha, causat pel desig i la
impermanència de tot. ¿Tenia només en ment el dukkha
individual –resultat dels nostres pensaments i accions-,
o probablement tenia una visió social més àmplia que
comprenia el dukkha estructural, el causat pels governants opressors i les institucions injustes? Alguns estudiosos diuen que Buda ha pogut pretendre començar
un moviment que transformaria la societat, més que no
pas simplement establir un ordre monàstic. Certament,
la seva actitud envers les dones i les castes va ser molt

progressista per al seu temps.
En qualsevol cas, el budisme primigeni, com a institució, aviat va arribar a un acomodament amb l’estat,
confiant en alguna mesura en el suport reial. Però si
vols que el poder et doni suport, et veuràs obligat a donar suport al poder. Com que cap societat asiàtica budista era democràtica, això va posar límits a les menes
de dukkha que podien contemplar els mestres budistes.
La tradició, tal com es va desenvolupar, no va poder
afrontar el dukkha estructural –per exemple les pràctiques explotadores de molts governants-, el que, en definitiva, només s’hagués pogut resoldre mitjançant una
transformació institucional. Ben al contrari, l’ensenyament karma-i-renaixement podria utitlitzar-se fàcilment
per legitimar el poder dels reis (que podrien estar
recollint els fruits de les seves bones accions en les
seves vides anteriors), i per explicar el desemparament
dels que han nascut pobres o sens poder.
El resultat va ser que el budisme va centrar-se en
el desenvolupament espiritual de l’individu. Avui dia,
no obstant, a la majoria de llocs el budisme globalitzat no està sota governs opressors, i a més tenim una
comprensió molt millor de les causes institucionals i
estructurals del dukkha. Això fa que aquesta tradició
ara pugui desenvolupar més lliurement les implicacions
socials de la seva perspectiva bàsica.
Conclusió
Una altra forma de relacionar l’ideal occidental de
transformació (justícia social que afronta el dukkha
social) i la meta budista de la transformació personal
(un despertar que afronta el dukkha individual) és considerar-los com a diferents menes de llibertat. L’èmfasi
de l’Occident modern ha sigut: llibertat personal davant
d’institucions opressores. L’èmfasi del budisme ha sigut
la llibertat psicològica. Llibertat per al jo, o llibertat
per a l’ego-jo? ¿Què hi guanyo si sóc lliure de control
extern, però sóc esclau de la meva avarícia, agressivitat
o ignorància? Despertar de l’error d’un jo separat, no
m’alliberarà del dukkha causat per un sistema econòmic
explotador o un govern opressor.
Altre cop: per ser realment lliures necessitem actualitzar ambdós ideals. Avui, gràcies a la globalització, els
viatges aeris i la comunicació telemàtica, aquestes dues
visions del món, amb ideals diferents però no pas contradictoris, estan aprenent l’un de l’altre. Es necessiten
mútuament. Més exactament: els necessitem tots dos.
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els drets humans i el mercat
patrus ananias de souza
Belo Horizonte, Minas Gerais, el Brasil

La construcció històrica dels Drets Humans, sempre en procés de creixement i afirmació, malgrat dels
retrocessos lamentables, expressa la lenta i pacient,
alhora que també gratificant i esperançadora, caminada de la humanitat en la recerca de realització dels
seus millors sentiments, desafiaments i aspiracions.
Aprenem amb les lliçons de vida i de la història
que els Drets Humans no cauen del cel ni broten
de la terra. Són conquerits pels grups, les classes
socials i els pobles a través de moviments, mobilitzacions, lluites, molt sovint amb elevats sacrificis
de vides humanes. Apareixen i s’imposen al llarg del
temps mitjançant l’expansió de les consciències i de
l’emergència de nous valors i paradigmes de convivència humana.
Moltes tradicions religioses, filosòfiques i culturals, més enllà de molts esforços personals i comunitaris, s’han sumat a la construcció teòrica i pràctica
d’aquests drets. La tradició cristiana va aportar una
extraordinària contribució a aquest procés a partir
del llegat de Jesús –la seva vida i els seus ensenyaments plenament integrats i coherents, centrats
en la dignitat de la persona i en l’atenció especial i
compromesa amb els pobres.
Les idees liberals i contractualistes, emergents
a partir del segle XVI i vinculades a l’ascensió de la
burgesia, van dur, especialment al segle XVIII amb
la Revolució Francesa i la Declaració dels Drets de
l’Home i del Ciutadà, els drets individuals i les primeres llavors dels drets polítics que assenyalen el camí
cap a una futura democràcia. Eren inicialments drets
restringits a les classes dominants, que es van anar
universalitzant amb les lluites dels treballadors i els
seus aliats. Les lluites socials i les noves idees del
segle XIX, amb el marxisme i el cristianisme social,
van portar, al segle XIX, als drets socials, econòmics
i culturals, a l’expansió dels drets polítics i a l’estat
del benestar social.
La Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per l’Organització de les Nacions Unides el
dia 10 de desembre de 1948, busca una síntesi entre
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els drets individuals, polítics i socials. Els trenta
articles de la històrica declaració no obliguen els
estats, un cop els falta el poder coercitiu propi de
les nacions sobiranes. El desafiament moral, amb
tot, va tenir bones conseqüències. Molts països van
acollir les directrius de la Carta de l’ONU en les seves
constitucions i lleis, i les va tornar, si més no en
teoria, obligatòries. Els Drets Humans passen a constituir, en l’ordenament jurídic dels països, els drets
fonamentals que s’articulen amb els deures corresponents.
Amb paraules del professor Fábio Konder Comparato: “La doctrina jurídica contemporània […]
distingeix els drets humans dels drets fonamentals,
en la mesura en què aquests últims són justament
els Drets Humans consagrats per l’estat com a regles
constitucionals escrites.” Els drets fonamentals poden, per tant, ser exigits per la via administrativa
i/o judicial.
Documents posteriors, com la Declaració Universal dels Drets dels Pobles, també coneguda com a
Carta d’Argel (1976), van donar una dimensió més
col·lectiva als drets humans, i els va contextualitzar
en el quadre de les relacions internacionals on es
diluciden qüestions com ara les conseqüències del
colonialisme que es manifesten en els nostres dies,
entre altres facetes cruels, com el drama dels migrants, l’imperialisme, la disparitat en les relacions
comercials, la cursa armamentista i les guerres.
En aquesta línia, la tradició cristiana, i sobretot
l’Església Catòlica, va ajudar a consolidar aquesta
nova visió que vincula els Drets Humans a la sobirania de les nacions, al desenvolupament i a la
pau. S’han de destacar, en aquest nou enfocament
paradigmàtic, les encícliques Pau a la Terra, de Joan
XXIII (1963), Sobre el desenvolupament dels pobles,
de Pau VI (1967), Sol·licitud social, de Joan Pau
II (1987), Sobre el desenvolupament humà integral
en la caritat i en la veritat, de Benet XVI (2009) i,
més recentment, l’exhortació apostòlica L’alegria de
l’evangeli, del Papa Francesc (2013), que fa duríssi-

mes crítiques a l’imperi del mercat i dels diners.
L’afirmació del dret de les persones i de les comunitats locals i nacionals va trobar una poderosa
resistència, tant més perversa com més subtil i
ideològica, a les darreres dècades del segle passat.
Importants conquestes històriques i civilitzadores
van ser aplastades per l’ona neoliberal, sota un nou
aspecte: el d’un capitalisme salvatge i triomfant
fundat en la defensa intransigent de l’estat mínim,
de la total llibertat dels mercats i del capital financer
especulatiu, del darwinisme social on preval la llei
del més fort i del més espavilat.
El Papa Francesc, a la seva esplèndida exhortació
abans esmentada, compara amb profètic vigor la
“nova idolatria dels diners”. Després de denunciar la
cultura que descarta les persones i les converteix en
béns de consum, que torna els exclosos, més que no
pas explotants, en residus i sobres, el Papa denuncia
l’ordre dominant al món: “En aquest context, n’hi
ha que defensen encara les teories de la ‘recaiguda
favorable’ que pressuposa que tot el creixement
econòmic, afavorit pel lliure mercat, aconsegueix
per si mateix produir una més gran equitat i inclusió
social al món. Aquesta opinió, que no s’ha vist mai
confirmada pels fets, expressa una confiança vaga i
ingènua en la bondat d’aquells que tenen el poder
econòmic regnant. Mentrestant, els exclosos continuen a l’espera… Creem nous ídols. L’adoració de
l’antic vedell d’or ha trobat una nova i cruel versió
en el fetitxisme dels diners i en la dictadura d’una
economia sense rostre i sense un objectiu veritablement humà.”
Les característiques dictatorials del mercat financer, tan ben captades pel Papa Francesc, es manifesten per la via autoritària del pensament únic, que
tendeix sempre a desqualificar els arguments que el
qüestionen i per la intensa propaganda, explícita o
subliminal, que envaeix la vida de les persones, les
famílies i les comunitats, alhora que els dificulta o
els impedeix el discerniment per afrontar els desafiaments de la realitat.
Els mitjans de comunicació social, en gran mesura finançats pels agents del mercat, li donen característiques humanes, mentre massifica i despersonalitza la gent: el mercat està nerviós; el mercat està més

tranquil; el mercat exigeix, determina, imposa.
El mercar financer va més enllà de les oscil·lacions i xantatges de les borses de valors; contamina
tota la societat a través de la publicitat intensiva i
sense límits ètics, veritables rentatges cerebrals que
creen falses necessitats, exacerba el consumisme de
les classes més riques, augmenta les desigualtats
socials i agreuja cada cop més els impactes sobre el
medi ambient.
Més enllà dels greus problemes socials no resolts
i molt sovint agreujats per la dictadura del mercat,
s’hi afegeixen els gravíssims problemes ambientals.
La Carta de la Terra, publicada l’any 2000, presenta
el desafiament i assenyala el camí: “Els models dominants de la producció i del consum estan provocant
una devastació ambiental, una reducció dels recursos
i una massiva extinció d’espècies. Hi ha comunitats
que estan sent destruïdes… La tria és a les nostres
mans: o bé formar una aliança global per tenir cura
de la Terra i cuidar els uns dels altres, o bé arriscar-se a la destrucció tant de l’ésser humà com de la
diversitat de la vida… Els nostres desafiaments ambientals, econòmics, polítics, socials i espirituals van
lligats, i junts podem trobar solucions inclusives.”
En el camp dels drets socials, més enllà dels
problemes històrics que es troben en els textos
citats abans, emergeixen ara nous desafiaments relacionats amb la violència a les ciutats, que afligeix
més directament als pobres. L’ús abusiu i el tràfic de
drogues; el tràfic de persones, tema de la Campanya de la Fraternitat al Brasil, que comprèn el tràfic
vinculat a l’explotació sexual, fins i tot de nens i
adolescents, amb els quals es trafica per a l’adopció
il·legal i explotació a la feina, el tràfic d’òrgans; les
migracions i la creixent intolerància dels països dits
desenvolupats; l’agressió a les terres i a les cultures
de comunitats tradicionals, indígenes i quilombolas.
N’hi ha tants, de desafiaments! N’hi ha tants, de
camins! N’hi ha tantes, de possibilitats! És el temps
del desert i de les profecies!
És el moment de reafirmar el nostre compromís
radical amb la vida i amb les generacions futures.
És el moment de reafirmar la promesa de Jesús: “He
vingut perquè tingueu vida i la tingueu en plenitud.”
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drets de la terra, deures humans
ALFONSO MURAD

Belo Horizonte, MG, Brasil

La consciència sobre els “Drets de la Terra” encara
s’està fent.
Intuïtivament, ja és present en diversos pobles
indígenes del nostre continent. Per a ells, el sòl que
trepitgem és un lloc sagrat. La Terra Mare té cura
i alimenta tots els seus fills/es: plantes, animals i
humans. Ens ofereix com a regal les muntanyes, les
valls, l’aire, l’aigua i el sòl.
Per a les cultures afroamericanes, el sòl sagrat
s’ha de reverenciar, ja que en rebem un influx benèfic
(Axé). La terra és festejada i celebrada de forma alegre, en dansa ritual. Espai comunitari i matern, també és el lloc de trobada amb les divinitats.
Aquests pobles no tenen una noció jurídica de
Drets de la Terra. Com l’ésser humà és fill/a i part de
la Terra, ha de respectar-la. Aquesta visió, considerada durant molt de temps com quelcom precientífic,
mític i primitiu, avui està essent rescatada ja que
conté una saviesa mil·lenària. En la tradició cristiana
destaca Francesc d’Assís, que considerava tots els
éssers com els nostres germans.
A occident, el gran marc de la consciència ecològica va aparèixer amb el “Club de Roma”, el 1968. En
ple moment de l’eufòria del “progrés” i del “desenvolupament” a Europa i als Estats Units, aquest grup de
científics i formadors d’opinió va suggerir que la Terra
estava assolint els seus límits de funcionament. Calia
canviar de rumb! El moviment ecològic va sorgir com
a indignació davant la pol·lució del medi ambient i
el (re)encantament del contacte amb la natura. S’amplia amb l’”ecologia profunda” i la crítica de Lester
Brown, Fritjof Capra i altres pensadors, que mostren
que l’arrel de la crisi ecològica es troba simultàniament en un model de comprensió (paradigma) i en el
mercat capitalista.
Des del segle XVI, occident va desenvolupar una
postura antropocèntrica exclusivista. Els humans es
consideren el centre de l’Univers. Els éssers abiòtics
(aire, sòl, aigua, energia solar), com a “recursos naturals”, podrien explotar-se sense límits. El mateix
es diu dels éssers vius, o biòtics (microorganismes,
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plantes i animals). El medi ambient natural s’havia de
dominar, escorcollar, manipular, ja que estava format
per “coses”.
L’economia capitalista, per la seva banda, concep
la cadena productiva com quelcom lineal: extracció,
transport, producció industrial, distribució, venda,
consum, descart. Ignora que en cada etapa es generen residus i es consumeix energia. A la natura, ben
al contrari, tot succeeix en cicles de matèria i energia
en constant interacció. El que per a uns éssers seria
residu, per a altres esdevé aliment o font d’energia.
Però l’economia de mercat, devora cada vegada més
energia i matèria subtil, i produeix més residus en el
sòl, a l’aigua i a l’aire. Compromet així els cicles de
vida al planeta.
Cal un canvi de paradigma. Per a uns, l’antropocentrisme s’ha d’abandonar en favor del biocentrisme,
i així tots els éssers tindrien el mateix valor en la
tela de la vida. Per a altres, hauria d’ampliar-se la visió actual, mantenint l’ésser humà en el centre, però
ara en relació amb l’ecosistema. I hi ha qui sosté que
és un error continuar pensant en un centre, ja que
seria millor pensar en les relacions que teixeixen les
infinites xarxes de matèria, energia i informació. En
comptes de cercar un centre, es tracta de reforçar la
interdependència, les relacions múltiples que uneixen
tots els éssers (fins i tot els humans) en la xarxa de
la vida.
La lluita pels drets de la Terra
La Terra, com un tot, tindria drets? I els diferents éssers que la poblen, també? En el seu cas, qui
els reclamaria? Aquestes i altres qüestions susciten
discussions apassionades. Sembla que el medi ambient no seria un “subjecte de drets”, ja que no té
consciència, ni llibertat, ni llenguatge creatiu, com
els humans. Per a la resta, en la tela de la vida, els
humans serien més importants que la resta d’animals.
I sempre apareix la sospita que la lluita pels drets de
la Terra podria apartar el focus de la qüestió urgent
i imprescindible dels Drets dels Pobres i dels Pobles

Oprimits.
D’altra banda, la humanitat és part de la Terra, en
tant que és la mateixa Terra, que sent i pensa de manera reflexa. Més encara: la resta d’éssers tenen certa
alteritat. No són simplement “coses”, sinó “altres”.
Mereixen respecte. El crit de la Terra no es manifesta
com l’humà, però també és un clam. La Terra és la
nostra casa comuna. Defensar-la és fonamental per
garantir la continuïtat de tota la vida. Per exemple:
la lluita pel dret humà a saciar la gana depèn, entre
d’altres coses, de sòl fèrtil, condicions climàtiques
favorables, llavors accessibles als agricultors, aigua,
control de plagues... Comporta, com a mínim, els
drets del sòl, de l’aigua i de la biodiversitat.
La Terra, com una unitat diversa i complexa, té
drets, que han de ser garantits per nosaltres, els
humans. El dret fonamental consisteix en assegurar
la continuïtat de la vida en tota la seva extensió,
mantenint l’equilibri del medi ambient i la biodiversitat. També hi ha lluites específiques per la defensa
d’alguns elements de l’ecosistema. Per exemple, la
batalla pels “drets dels animals”. Així, s’estableixen
lleis que castiguen els mals tractes als animals domèstics, es creen procediments en relació als animals
confinats per a consum o producció, es limita la caça
d’animals silvestres, es respecta el cicle de fresa
dels peixos... S’adopten mesures per evitar l’extinció
d’espècies amenaçades. Un grup creixent de persones
opta per la dieta vegetariana, la qual cosa disminueix
el consum de carn.
A molts llocs creix la mobilització per la defensa
dels biomes, amenaçats sobretot per l’explotació
petroliera, la mineria, el monocultiu de soja i eucaliptus, el sistema intensiu de plantar de l’”agronegoci”
(amb adobs químics i metzines), a part de l’especulació immobiliària i l’avançament caòtic de la urbanització. Al nostre continent, destaca la lluita dels
pobles de la Panamazònia, la preservació de zones
costaneres, les sabanes (com el “cerrado” brasiler),
l’ermot andí, la Patagònia... També hi ha xarxes que
s’articulen en defensa de la qualitat de les aigües,
mobilitzant-se per preservar les deus, per establir
polítiques públiques que garanteixin la potabilitat de
les aigües de rius i llacs, el tractament dels afluents,
la reducció de l’emissió de pol·lució. Sense oblidar
la millora de la qualitat de l’aire i l’adopció de ge-

neració d’energia renovable, amb menys impacte en
l’ambient.
La lluita pels “drets de la Terra” comprèn tant les
qüestions planetàries com les mobilitzacions concretes referents a la cura del sòl, aire, aigua, plantes
i animals. Inclou temes complexos, com la política
energètica i la governabilitat mundial. Una cosa és
certa: a la natura, tot està entrelligat. Impossible
comprendre un element sense tenir en compte els
altres. Qualsevol moviment en benefici d’un, porta
beneficis per tots. Fins i tot per nosaltres, els humans.
La lluita pels Drets Humans, i sobretot pels Drets
dels Pobres, s’amplia amb el compromís socioambiental. Així ho proclama el preàmbul de la Carta de
la Terra (1987): Som una família humana i una comunitat terrestre amb un destí comú. Hem de sumar
esforços per generar una societat sostenible mundial
basada en el respecte per la natura, en els drets humans universals, en la justícia econòmica i en una
cultura de la pau. És imperatiu que els pobles de la
Terra declarem la nostra responsabilitat d’uns envers
els altres, amb la gran comunitat de la vida, i amb les
futures generacions.
Religions, drets de la Terra i Drets Humans
Durant la Cimera dels Pobles a Rio+20, el juny
de 2012, diversos líders religiosos van reunir-se per
debatre la relació entre les religions i les qüestions
ambientals. A la seva Carta de les religions sobre la
cura de la Terra, afirmen:
“Religions, societat i medi ambient són realitats
estretament correlacionades. Les tradicions religioses
contribueixen a l’ampliació de la consciència dels
seus seguidors sobre els valors fonamentals de la
vida, personal, social i ambiental, orientant per a la
convivència respectuosa entre els pobles, cultures i
credos, i d’aquests amb tota la creació”.
Els representants de les religions presents van
comprometre’s a desenvolupar una nova ètica en la
relació amb el medi ambient, capaç d’orientar noves
actituds defensores de totes les formes de vida, sostingudes sobre polítiques públiques de justícia ambiental i en una mística/espiritualitat que expliciti la
gratuïtat i el do de la vida.
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Premi Antonio montesinos
al gest profètic en defensa dels Drets humans
XIX Edició

atorgat a
Mons. Erwin Kräutler

atorgat al
P. Óscar Jiménez Laso

Bisbe de Xingú, va complir setanta-cinc anys el
14 de juliol de 2014. Si Àustria és la seva pàtria,
des de 1965 Brasil i l’Església del Xingú i Altamira
són la seva màtria, on ha passat més de la meitat de
la seva vida. Qui coneix la vida de Mons. Erwin sap
que la Causa dels pobles indígenes –i per extensió,
la Causa dels pobres– és la Causa de la seva vida. En
quatre períodes ha estat escollit president del Consell
Indigenista Missioner (CIMI). Això no li va pas portar
avantatges, honors o ascensos, sinó credibilitat entre
els seus col·legues bisbes, el respecte dels polítics i
l’estima del poble senzill i de l’Església missionera.
Erwin Kräutler, Missioner de la Sang de Crist
c.pp.s., ve de la gran aflicció; és germà dels qui van
rentar les seves túniques en la sang de l’Anyell (cf.
Ap 7, 14), a la Transamazònica, en un accident forjat
pels enemics de la causa indígena, en les lluites per
una Constitució ciutadana, en la denúncia d’abusos
de menors per part d’elements de l’elit d’Altamira,
en les advertències contra els efectes mortals de la
construcció de la hidroelèctrica de Belo Monte, i en
la defensa de l’Amazònia contra la invasió del gran
capital. Fins i tot avui, Dom Erwin, està amenaçat de
mort i va acompanyat les 24 hores pels dos guardes
que l’Estat va assignar-li, per vigilar-lo més que per
protegir-lo.
En la mística de la militància missionera de cada
dia, Dom Erwin procura trencar la lògica del sistema: contra l’exclusió proposa la participació, contra
l’acumulació, el compartir, i contra l’explotació, la
gratuïtat, que apunta a la possibilitat d’un món per
a tothom. Amb el seu bàcul de bisbe truca a portes
tancades, amb la seva veu de pastor convoca els
guerrers Kayapó i desperta en el poble l’esperança
que els murs cauran.

Óscar JIMÉNEZ és un xilè i jesuïta que durant els
seus més de vuitanta anys de vida s’ha destacat pel
seu esperit solidari, respecte a les persones, pensament i acció tolerants. Sempre ha realitzat les seves
activitats en sectors populars, promovent “el pas de
condicions menys humanes a condicions més humanes”, seguint l’Evangeli de Jesús.
Després del cop militar de 1973, Óscar Jiménez
va dedicar tota la seva energia a la defensa de la
vida dels pobres, a la promoció cultural i educativa
dels joves i moltes altres activitats. Óscar Jiménez
no va tenir por d’arriscar la seva vida en participar
directament en la protecció de persones perseguides,
va fomentar la formació política i moral incorporada a la dimensió evangelitzadora i l’aportació de la
dimensió política de la fe cristiana a la rearticulació
del teixit social i dels partits polítics en la clandestinitat.
N’hi ha que afirmen que la dictadura que va assolar Xile va ser enderrocada “amb un llapis i un paper”
en el plebiscit de 1989. Obliden els qui en silenci,
en secret, arriscant les seves vides –i centenars
perdent-la–, van lluitar obertament contra el poder
opressor. El retorn al sistema electoral democràtic
burgès ha caminat damunt dels cadàvers de la resistència i el generós silenci dels lluitadors que no han
estat reconeguts per les noves autoritats.
El pare Óscar és un dels herois oblidats pels qui
avui exerceixen poder a Xile, però no pas pel poble
que ell va defensar i que el reconeix com a un dels
seus, continuant la seva missió profètica i alliberadora a la Comissió Ètica contra la Tortura (CECT-Xile),
el Comitè Óscar Romero (SICSAL-Xile) i altres entitats
que compten amb el seu testimoni d’autèntic sacerdot de Crist alliberador.

El Premi Antonio Montesinos també s’ha concedit enguany a la Revista Alternativas i a la Fundació
Verapaz, de Nicaragua, esforçades patrocinadores d’aquest premi durant vint anys, contribuint a mantenir
encesa la flama de la passió llatinoamericana pels Drets Humans. Felicitacions per aquesta missió
complerta, tan llatinoamericana, des que la inaugurés la figura senyera de Montesinos.
46

Veieu els “Decennis de l’ONU”, en vigor el 2015 a la pàg. 205.

2015: ANY DE l’ONU...
...Dels sÒls

...De la lLUM I lEs tecnologIEs basadEs en la lLuM

“L’Assemblea General,
Observant que els sòls constitueixen el fonament
del desenvolupament agrícola, de les funcions essencials dels ecosistemes i de la seguretat alimentària i
són per tant un element clau per al manteniment de
la vida sobre la Terra,
Afirmant que els sòls són òbviament fonamentals
per afrontar les pressions d’una població en creixement, i que el camí per recórrer, si la comunitat internacional desitja garantir sòls sans per a un món que
gaudeixi de seguretat alimentària mercès a ecosistemes estables i sostenibles, passa pel reconeixement,
la promoció i el suport a les iniciatives nacionals
dirigides a fomentar la gestió sostenible dels sòls,
especialment atesa la situació actual en què la degradació dels sòls constitueix una greu amenaça per a la
gestió sostenible dels sòls,
Decideix designar el 5 de desembre Dia Mundial del
Sòl i l’any 2015 Any Internacional dels Sòls;
Convida tots els Estats Membres, les organitzacions del sistema de les Nacions Unides i altres
organitzacions internacionals i regionals, així com la
societat civil, les organitzacions no governamentals i
els particulars, a celebrar de manera apropiada el Dia
Mundial del Sòl i l’Any Internacional dels Sòls:;
Exhorta els governs i les organitzacions regionals i
internacionals pertinents, les organitzacions no governamentals, altres parts interessades i el sector privat,
a fer contribucions voluntàries i donar altres formes
de suport a la celebració del Dia Mundial del Sòl i, en
particular, de l’Any Internacional dels Sòls,
Sol·licita al Secretari General que assenyali la
present resolució a l’atenció de tots els Estats Membres, a fi d’animar-los a que realitzin activitats per
celebrar el Dia Mundial del Sòl i l’Any Internacional
dels Sòls, i de les organitzacions del sistema de les
Nacions Unides a fi que prestin l’assistència necessària
per aquestes activitats”.

“L’Assemblea General,
Considerant que les aplicacions de la ciència i la
tecnologia de la llum són essencials per als avenços ja
assolits i futurs en les esferes de la medicina, l’energia, la informació i les comunicacions, la fibra òptica,
l’astronomia, l’arquitectura, l’arqueologia, l’oci i la
cultura, i que les tecnologies basades en la llum responen directament a les necessitats de la humanitat,
en el context de les deliberacions en curs relacionades
amb la definició de l’agenda per al desenvolupament
després de 2015, en proporcionar accés a la informació i augmentar la salut i el benestar de la societat,
Considerant també que la tecnologia i el disseny
poden tenir un paper important per aconseguir una
major eficiència energètica i la conservació de cels
obscurs, així com la reducció de la contaminació lumínica i el malbaratament d’energia,
Observant que l’any 2015 coincideix amb els aniversaris d’una sèrie de fites importants en la història
de la ciència de la llum, entre elles la tasca sobre
l’òptica d’Ibn Al-Haytham el 1015, la noció del caràcter ondulatori de la llum (Fresnel 1815), la teoria
electromagnètica de propagació de la llum (Maxwell
1865), la teoria de l’efecte fotoelèctric (Einstein
1905) i de la incorporació de la llum a la cosmologia
mitjançant la relativitat general (1915), i el descobriment del fons de microones del cosmos (Penzias i
Wilson, 1965).
Considerant que la celebració dels aniversaris
d’aquests descobriments el 2015 oferiria una important oportunitat per destacar la continuïtat dels
descobriments científics en diferents contextos, fent
especial èmfasi en la promoció de l’ensenyament de
les ciències entre els joves i les dones, especialment
en els països en desenvolupament.
Decideix declarar l’any 2015 Any Internacional
de la Llum i les Tecnologies Basades en la Llum;
Anima a promoure la consciència del públic sobre
la importància de les ciències de la llum, l’òptica i les
tecnologies basades en la llum”.

Resolucions A/C.2/68/L.21 y A/C.2/68/L.52
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Any 2015 del calendari gregorià. Any 6728 del període Julià.
Any 5775 de l’era dels jueus (el 5776 comença el 15 de setembre de 2014).
Any islàmic 1436 de l’Hègira (va començar el 25 oct 2014; el 1437 començarà el 14 oct 2015).
Hi ha un convertidor de dates cristiano-islàmic a www.islamicfinder.org (cliqueu a calendar).
Año chino 4711-4712. Año 2768 ab Urbe cóndita. Año budista 2581. Año 1464 armenio.
Any amazig 2964-2965 (inici: 13 de gener).
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Dissabte

1Jn 2,29-3,6 / Sl 97
1Jn 2,22-28 / Sl 97
Jn 1,29-34
Basili el Gran
Jn 1,19-28 Genoveva
Gregori Nacianzè
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns
J.K. Wilhelm Loehe
encapçalada per Agüeybanà el Brau, Puerto Rico.
1904: Desembarcament de marines a la República 1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les
Dominicana «per protegir interessos nord-americans».
organitzacions populars de Guatemala, desaparegut.
1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols, víctima 1994: Antulio Parrilla Bonilla, bisbe, lluitador independentista
de la Seguretat Nacional al Brasil.
i de la causa dels perseguits, “Las Casas” del segle
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol, víctima
XX a Puerto Rico.
dels «grileiros» de Parà, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador constant
de la memòria dels màrtirs del seu poble argentí.

gener

Nm 6,22-27 / Sl 66 / Gl 4, 4-7 / Lc 2,16-21
Santa Maria Mare de Déu
El nom de Jesús
1508: Comença la colonització de Puerto Rico.
1804: Independència d’Haití. Festa nacional.
1959: Triomf de la revolució cubana.
1977: Mauricio López, rector de la Universitat de Mendoza,
Argentina, membre del Consell Mundial d’Esglésies,
desaparegut.
1990: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses
assassinades per la Contra a Nicaragua. 25 anys.
1994: Alçament camperol indígena zapatista a Mèxic.
2003: Lula assumeix el poder presidencial al Brasil.
Jornada mundial per la Pau.
Setmana mundial de l’harmonia
interconfessional (ONU)

Epifania
Is 60,1-6 / Sl 7
Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

Rigobert
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i militant
polític, desaparegut a Xile. 40 anys.
2005: La Cort Suprema autoritza el processament de Pinochet
per crims de la Operació Còndor.
2010: Els Emirats Àrabs inauguren el Burj Dubai, l’edifici
més alt del món, 818 m., 370 més que el Taipei 101.

57

gener

5
5

58

Dilluns

6
6

Dimarts

1Jn 4,7-10 / Sl 71
1Jn 3,22-4,6 / Sl 2
Mc 6,34-44
Mt 4,12-17.23-25 Melcior, Gaspar, Baltasar
Telèsfor i Emiliana
1848: Un decret de Carlos A. López declara els guaranís
Kaj Munk
ciutadans paraguaians.
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacic cristià de L’Espanyola
(Rep. Dominicana), primer en rebel·lar-se en defensa 1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució, primer
repartiment de latifundis a l’A.L.
dels seus germans.
1785: La Reina Maria I ordena suprimir tota la indústria 1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per combatre
Sandino. No en sortiran fins al 1933.
brasilera excepte la de roba per als esclaus.
2007: Mor Axel Mencos, heroi de la resistència i la pastoral 1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca, màrtir
dels pobres, desapareguda.
compromesa, Guatemala.
1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en un
Plena: 04h53m (UTC) a Cranc
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.

7
7

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.

8
8

Dijous

9
9

Divendres

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16
Eulogi, Julià, Basilissa
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
10

Dissabte

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30
Agató
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 a Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterà, màrtir dels
refugiats salvadorencs. 30 anys.

gener

1Jn 4,19-5,4 / Sl 71
Lc 4,14-22a
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, condemnat 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.

Baptisme del Senyor
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Mt 3,13-17
Higini, Martí de Lleó
1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluitador per
la independència de Puerto Rico.
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gener

12
12

60

Dilluns

Hb 1,1-6 / Sl 96
Mc 1,14-20
Benet, Tatiana
1694: 6.500 homes comencen el setge de Palmares, que
resistirà fins al 6 de febrer.
1948: La Cort Suprema dels EUA proclama la igualtat de
blancs i negres a l’escola.
2010: Terratrèmol a Haití, 7’3 Richter. Més de 250.000
morts, i destrucció total. Gran solidaritat mundial.
2010: Una comissió holandesa conclou que la invasió
contra l’Iraq el 2003 va ser ilegal.

13
13

Dimarts

Dimecres

Hb 2,5-12 / Sl 8
Hb 2,14-18 / Sl 104
Mc 1,21-28 Fulgenci
Mc 1,29-39
Hilari, Jorge Fox
1825: Frei Caneca, revolucionari republicà, heroi de la 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió de Drets
Humans, i Moisés Landaverde, Hondures.
Confederació de l’Equador, és afusellat.
1879: Roca comença la campanya del Desert a la Patagònia 1997: Marxa de 700.000 sud-coreans en les vagues contra
la flexibilització dels drets socials.
argentina.
2001: Terratrèmol de 7’9 Richter a El Salvador, amb
1.200 morts, 4.200 desapareguts i més de 500.000
damnificats.
Idd Inneyer, any nou amazig (2965).
Minvant: 09h46m (UTC) a Lliura

Dijous

16
16

Divendres

18
18

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 al 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, EUA.
1996: Juan Luis Segundo, teòleg de l’alliberament, mor
a l’Uruguai.

gener

Hb 4,1-5.11 / Sl 77
Hb 3,7-14 / Sl 94
Mc 2,1-12
Mc 1,40-45
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 l’esclavitud infantil.
1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els registres
En memòria del nen Iqbal Mashib, antic esclau, que
policials als Candomblés.
unit al Front d’Alliberament del Treball del Pakistan, va
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys, 11 fills,
aconseguir tancar vàries fàbriques de nens esclaus.
màrtir de la solidaritat, Perú.
1982: La llei constitucional del Canadà inclou els drets
dels indis.
1990: S’allibera la cotització del real brasiler i cau en picat.

2n Diumenge ordinari

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.
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María Santana

gener

19
19

62

Dilluns

20
20

Dimarts

Hb 6,10-20 / Sl 110
Hb 5,1-10 / Sl 109
Mc 2,23-28
Mc 2,18-22 Fabià i Sebastià
Màrius, Marta
Enric d’Upsala
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
1897: Batalla de Tabuleirinho: els sertanejos aturen l’exèrcit
mort per la policia portuguesa
a 3 km de Canudos, Brasil.
1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants i catequis2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitària,
tes, màrtirs a El Salvador.
mor en acte de servei de la Campanya de l’Agenda 1982: Carlos Morales, dominic, màrtir entre els camperols
Llatinoamericana a Nicaragua.
indígenes de Guatemala.
2009: Pren possessió Barack Hussein Obama, primer
president afroamericà dels EUA.
Nova: 13h14m (UTC) a Aquari

21

Dimecres

Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109
Agnès
Mc 3,1-6
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 a El
Salvador. 35 anys.
1984: Es funda a Cascavel (PR, Brasil) el MST, Moviment
dels Treballadors Sense Terra.
2000: Alçament indígena i popular a l’Equador.

22
22

Dijous

25
25

23

Divendres

Hb 8,6-13 / Sl 84
Mc 3,13-19
Ildefons
1914: Revolta de Juazeiro, Brasil. Victòria dels sertanejos,
capitanejats pel P. Cícero.
1958: Caiguda del darrer dictador de Veneçuela, General
Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quítxua, màrtir de la
lluita per la terra a l’Equador.

24
24

Dissabte

Hb 9,2-3.11-14 / Sl 46
Mc 3,20-21
Francesc de Sales
1835: Els negres malês organitzen a Salvador la revolució
urbana més gran del Brasil.
1977: Primer Congrés Indígena d’Amèrica Central.
2011: † Samuel Ruiz, bisbe de Chiapas, México, defensor
dels indígenes, successor de Bartolomé de Las Casas.

gener

Hb 7,25-8,6 / Sl 39
Vicenç
Mc 3,7-12
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 la ciutat de São Paulo.
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gener

26

64

Dilluns

27
27

Dimarts

28 Dimecres
28

Hb 10,11-18 / Sl 109
2Tim 1,1-8 / Sl 95
Hb 10,1-10 / Sl 39
Mc 4,1-20
Timoteu, Titus i Silas
Lc 10,1-9 Àngela de Mèrici, Lídia
Mc 3,31-35 Tomàs d’Aquino
1500: Vicente Pinzón desembarca al Nord-est brasiler, 1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exiliat 1853: Neix José Martí a L’Havana.
d’A.L. per defensar l’indi.
abans que Pedro Alvares Cabral.
1979: Inauguració de la Conferència de Puebla.
1813: Neix Juan Pablo Duarte, heroi nacional, precursor 1945: És alliberat el camp de concentració d’Auschwitz, a
Polònia. Dia de commemoració de l’Holocaust.
de la independència dominicana.
1914: José Gabriel, “Cura Brochero”, sacerdot profeta entre 1977: Miguel Ángel Nicolau, sacerdot salesià, màrtir de
la solidaritat i de lliurar-se a la joventut argentina,
els camperols de l’Argentina.
desaparegut.
2001: Terratrèmol a l’Índia amb 50.000 víctimes.
Creixent: 04h48m (UTC) a Taure

29
29

30
30

Dijous

Divendres

31

Dissabte

Mahatma Gandi

1
1

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
guaranís de Guaíra, PR, Brasil i esclavitza 4.000
de Cuba.
l’esclavitud als EUA.
indígenes.
1985: Primer congrés nacional del MST.
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. 35 anys.
Dia de la No-violència i la Pau.
2001: Pinochet és processat com a autor dels crims de la
“caravana de la Mort”.
2010: Tony Blair respon davant la comissió que l’investiga
per la seva participació en la invasió d’Iraq el 2003.

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.
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ELs DreTs DE L’AMAZONIA
SANDRO GALLAZZI

Maracanà, el Brasil

“L’Amazònia som nosaltres”, cridaven els riberencs
de les Illes d’Afuá durant l’ECO 92. Aquest crit, abans de
ser una protesta, va ser l’afirmació que no es podia parlar de l’Amazònia sense posar en primer lloc, i per sobre
de tot, els seus habitants històrics, amb la seva diversitat, múltiples experiències, incomptables coneixements.
Ells estaven vivint l’experiència de ser un “obstacle”. D’una banda, un obstacle a l’expansió del capital,
alimentada pels governs. De l’altra, un obstacle als
projectes conservacionistes, nascuts als països rics,
preocupats només per la preservació ambiental.
Al cap de quinze anys, al 2007, la Campanya
de la Fraternitat a l’Amazònia, registrava el constant i
progressiu augment d’aquest dilema i d’aquest conflicte:
els conservacionistes lluitaven per la implantació de
més Unitats de Conservació. Els agricultors i les empreses, la majoria estrangeres, lluitaven per l’ampliació de
l’aprofitament mercantilista del territori: fusta i minerals; després, bestiar. I, tot seguit, soja, canya de sucre
i altres monocultures. Les poblacions tradicionals (indis,
riberencs, “seringueiros” [treballadors que extreuen el
làtex de l’arbre del cautxú], “posseiros” [agricultors
okupes, per fer-ho curt], “quilombolas” [antics esclaus
refugiats en amagatalls anomenats “quilombos”]) lluitaven per defensar els seus drets seculars de tenir un
territori reconegut i legalitzat.
A l’Amazònia brasilera les unitats de conservació
ocupaven aleshores un territori de més de 86 milions
d’hectàries (un 17%). El territori ocupat, legalment
o ilegalment, pel capital era de més de 227 milions
d’hectàries (un 45%). L’àrea defensada i ocupada per les
poblacions tradicionals sumava poc més de 150 milions
d’hectàries (un 30%). Durant els últims sis anys les
unitats de conservació i les empreses van augmentar el
seu territori en detriment del territori de les poblacions
tradicionals.
La frase, repetida fins a la sacietat, proclama que
“és molta terra per a tant pocs indis”, però són pocs els
que afirmen que “és molta terra per a tants pocs agricultors”. Sembla que la paraula “terra” és un sinònim,
per a les poblacions tradicionals, d’endarreriment i d’una
menyspreada agricultura de subsistència. Terra d’agricultors i d’empreses, en canvi, significa creixement, pro66

grés i una desenvolupada agricultura de mercat.
A més a més, aquest és un dels arguments que, des
dels governs militars de la dècada dels setanta, justifiquen l’obertura de l’Amazònia al capital mercantilista:
Llatinoamèrica necessita créixer, no és possible deixar
viure endarrerida una àrea immensa com l’Amazònia.
Innombrables conflictes, provocats pels agents
del capital, amb la connivència dels governants, han
provocat l’expulsió d’indis, riberencs, “quilombolas” i
“posseiros”. Ha començat un procés de concentració, de
devastació i de violència “contra el pobre i casa seva”
(Is 5, 8; Ml 2, 2).
Aquest va ser el primer crit que es va aixecar a les
terres de l’Amazònia. El crit punyent dels centenars d’assassinats i assassinades; el lament incontestable dels
seus familiars; el bram de ràbia i d’impotència de milers
de famílies que van veure les seves cases cremades, els
seus camps destruïts; el gemec desanimat de qui s’ha
vist obligat a viure, sense feina, a l’extraradi de les
grans ciutats, en condicions molt sovint inhumanes.
La causa de tota aquesta violència es troba,
sobretot, en la manera de mirar la terra, l’aigua, la natura. No podem veure l’Amazònia com a matèria primera
que sols adquireix valor quan es converteix en mercaderia i com a tal ha de ser mercantilitzada i privatitzada.
Cal parar atenció en la terra, l’aigua, la natura i, per
tant, l’Amazònia, amb els ulls dels que hi viuen des de
fa segles sense devastar-la, sense destruir-la. L’Amazònia és casa nostra, és la nostra mare, la nostra amant i
una font de vida per a totes les criatures.
Massa de pressa la cultura i la filosofia del mercat,
amb menyspreu i aire de superioritat, han anomenat
“animisme” la manera de relacionar-se amb la natura,
pròpia de les poblacions afroameríndies que saben ser
part d’una única vida.
L’Amazònia no pot ser, així, considerada com “una
cosa” que només serveix per garantir els nostres drets.
L’Amazònia té drets per si mateixa. El seu dret primordial és el dret de viure una vida plena.
Quan parlem dels dret de l’Amazònia, cal tenir en
compte, doncs, els drets dels que, des de fa segles, fan
de l’Amazònia casa seva, els que hi viuen i els que conviuen de manera harmònica i interactiva. La manera més

segura de garantir els drets de l’Amazònia a una vida
plena, és garantir els drets inalienables dels pobles i de
les comunitats que viuen a l’Amazònia. Quan es trenca
aquesta cadena estem posant en perill la vida.
Aprendre amb les comunitats tradicionals què vol dir
una casa feta tenda comuna, oberta a tothom, no vol
dir endarreriment. Vol dir vida abundant per a tothom.
Cal veure d’una altra manera la nostra forma de pensar la casa comuna. Ecologia és dir el que pensem de
casa nostra, com un tot. Gairebé sempre –i, en això, els
empresaris i ambientalistes són iguals– s’entén l’ecologia com la nostra relació amb la natura, amb el pati de
casa nostra. Es discuteix la part exterior de la casa, es
discuteix com ha de funcionar el pati, però no es posa
en discussió la mena de casa que volem.
Hi ha molta gent que quan pensa en una casa, continua pensant en una “casa gran” i en una “senzala”
[allà on vivien els esclaus negres]. No pensa en una
casa normal, on tothom pugui seure al voltant de la mateixa taula i compartir el mateix pa, sense diferències.
Molta gent parla de l’ecologia, però tan sols es preocupen per la natura, pel medi ambient. Parlen de desenvolupament sostenible, però continuen tenint al cap la
casa gran dels països més rics, de les classes dominants,
de les elits privilegiades i corruptes.
Progrés, creixement, desenvolupament, per a ells,
són paraules que signifiquen entrar a formar part de la
casa gran.
La “senzala” encara no se’ns ha tret del cap, a molts
de nosaltres. Ens cal fer un canvi de xip, ja que l’economia –les normes de la casa– dependran de l’ecologia: de
quina casa parlem, en quin tipus de casa volem viure.
No hem d’oblidar que la paraula “faraó” vol dir, literalment, “casa gran”…
Necessitem fer créixer en nosaltres una mística adulta i sòlida que ens ajudi no tan sols a derrotar el faraó
que ens oprimeix, sinó també a vèncer el “petit faraó”
que portem dins de nosaltres i dins les nostres organitzacions, i contra el qual no hi ha vacuna possible.
Si continuem creient en la casa gran, tindrem una
economia centrada en l’agronegoci, en la monocultura,
en la mineria, en les exportacions de matèria primera,
en el treball esclau, en els latifundis, en les llavors
transgèniques, en els agrotòxics i en la violència. En
la millor de les hipòtesis, es faran uns estudis de l’impacte ambiental per mirar de minimitzar i compensar la
inevitable devastació. La casa gran es quedarà amb els
productes i els beneficis; la “senzala” es quedarà amb la

feina i les engrunes de l’assistència social. El patí també
serà destruït. Els pobres perdran la terra! La terra perdrà
la vida!
Lluitar per la terra i per la vida de la Terra és un
imperatiu ètic que testimonia la fidelitat a la nostra
memòria, la nostra tradició, la nostra ancestralitat, les
nostres arrels. És la fidelitat als pobres de Déu.
Lluitar per la terra i per la vida de la Terra és una
exigència que testimonia la nostra relació sagrada
amb la Terra, la nostra mare, la nostra amant, a la qual
devem “servir” i “obeir” (Gn, 2, 5), ja que gràcies a
la Terra les nostres futures generacions podran gaudir
d’una vida en abundància. És la fidelitat a la Terra que
és de Déu i de tots nosaltres.
Lluitar per la terra i per la vida de la Terra és una
obligació que testimonia la fe en el nostre Déu. De
l’ecologia depèn, també, la teologia. La casa que volem
diu quin és el Déu al qual casa nostra ha de ser fidel. És
la fidelitat al Déu dels pobres.
Aquest testimoni de fidelitat al Déu dels pobres,
als pobres de Déu i a la terra que és de Déu i de tots,
ha comportat que incomptables companys i companyes
estimessin fins a vessar la seva sang. Són els màrtirs
que no hem d’oblidar mai.
Les nostres esglésies, molt sovint, han seguit i
continuen seguint la lògica de la casa gran, cosa que
ha fet malbé les nostres relacions, ja que les ha lligat a
un sacronegoci blasfem i diabòlic, el mateix que, aliat
a l’imperi opressor, va condemnar a mort Jesús de Natzarè.
Hem de fer una diferència, tant a dins com a fora de
l’església. En el seu últim sopar, Jesús va deixar ben clar
que “servei”, “casa”, “taula” i “pa compartit” han de
substituir “domini”, “temple”, “altar” i “sacrifici”.
El pa compartit vol dir terra compartida, béns compartits, lluita contra tota concentració, contra el latifundi excloent, devastador i violent.
El pa compartit és creure que casa nostra és una
“oca” [“casa” en llengua tupí], una “tenda” comuna. El
nostre Déu, els déus dels pobles ancestrals no hi seran
mai, a la casa gran, tot i els temples gegantins que van
construir i que continuaran construint.
Iahvè sempre serà el Déu dels pobres, que tan sols
volen viure en pau i que poden gaudir dels fruits de la
terra i del seu treball, del pa i del vi que oferim al Senyor perquè sigui sempre de tothom.
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febrer

2

70

Dilluns

Mal 3,1-4 / Sal 23
Presentació del Senyor
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40
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 Río María, Parà, Brasil,
assassinat.
Setmana mundial per a l’harmonia interreligiosa
(ONU) (primera setmana de febrer)

3
3

Dimarts

4
4

Dimecres

Hb 12,1-4 / Sl 21
Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102
Blai i Òscar
Mc 5,21-43 Andreu Corsini
Mc 6,1-6
Ansgar d’Hamburg
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei
1795: Neix Antonio José de Sucre.
abolicionista a Amèrica Llatina.
1929: Neix Camilo Torres.
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la defensa
Plena: 23h09m (UTC) a Lleó
de la terra a Colòmbia.
1979: Matança de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers morts i
dotzenes de ferits.
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68
camperols morts.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.

5
5

Dijous

Hb 12,18-19.21-24 / Sl 47
Àgata
Mc 6,7-13
1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat
contemplativa de Solentiname, compromesa amb la
revolució de Nicaragua.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical a Pancas,
Brasil, assassinat per encàrrec dels fazendeiros.

Divendres

7
7

Dissabte

Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22
Hb 13,1-8 / Sl 26
Mc 6,30-34
Mc 6,14-29 Ricard
Pau Miki
1694: Zumbí i els seus, assetjats a Palmares i ja sense 1756: Matança de Sepé Tiarajú (São Sepé) i 1.500 indis de
la República Cristiana dels Guaranís, a Caiboaté, São
pólvora, fugen a la selva.
Gabriel, RS, Brasil, pels exèrcits d’Espanya i Portugal.
1916: Mor Rubén Darío, nicaragüenc, príncep de les lletres
1974: Independència de Grenada. Festa nacional.
castellanes.
1992: Mor Sergio Méndez Arceo, bisbe de Cuernavaca, 1986: Jean Claude Duvalier abandona Haití després de 29
anys de dictadura familiar.
Mèxic, Patriarca de la Solidaritat.
1997: El Congrés equatorià, amb el 95% dels vots, destitueix
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
10

Dimarts

Dimecres

Gn 1,1-9 / 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
Miquel 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).
màxim exponent de la resistència negra internacional
accident sospitós després d’haver estat amenaçat
1977: Agustín Goiburú, metge, Paraguai. veieu wikipedia.
contra l’Apartheid, és alliberat.
de mort per la seva opció pels pobres.
1985: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels
1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato (Colòmbia)
pobres, màrtir, Guatemala. 30 anys.
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’AssoDia mundial del malalt.
ciació pro DDHH d’Andalusia.

12

Dijous

13
13

Divendres

14
14

Dissabte

Gn 3,1-8 / Sl 31
Gn 3,9-24 / Sl 89
Mc 7,31-37 Valentí, Ciril i Metodi
Benigne
Mc 8,1-10
Any Nou Tibetà
1981: Franz de Castro Rolzwarth, màrtir de la pastoral de
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre
presons, Jacareí, São Paulo, Brasil.
els pobres de l’Argentina.
1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església
1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-americà,
perseguida de Guatemala. 1998: Manuel Pérez
màrtir de l’educació alliberadora a l’Església indígena
Martínez, sacerdot espanyol mor amb la guerrilla
guatemalenca.
colombiana de l’ELN.
Dia de l’amistat.

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 Mosquitia.
1905: Naixement de Federica Montseny, primera dona
ministra a Espanya.
2005: Dorothy Stang, màrtir de l’ecologia, Anapú, Brasil.
10 anys. Veieu el seu testimoni martirial a: vimeo.
com/54570270
Minvant: 03h50m (UTC) a Escorpí

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: “1a manifestació mundial”: 15 milions de persones a
600 ciutats, contra la guerra dels EUA contra l’Iraq.
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Dilluns

17

Dimarts

Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Mc 8,14-21
Fundadors Servites
1600: La Inquisició crema viu Giordano Bruno per la seva
llibertat de pensament i d’expressió.
1997: 1.300 militants del MST surten de São Paulo cap a
Brasília, per la reforma agrària.
1997: Mor Darcy Ribeiro, escriptor militant, antropòleg
brasiler, senador.
2012: Comença a la Patagònia xilena una prolongada vaga
de tots els gremis de la regió, durament reprimit.

18
18

74

Dimecres

Jl 2,12-18 / Sl 50
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Simó
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.
Nova: 23h47m (UTC) a Aquari

Martí Luter

febrer

Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Mc 8,11-13
Juliana i Onèsim
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort per
l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià.
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.

19
19

Dijous

Dt 30,15-20 / Sl 1
Lc 9,22-25
Àlvar i Conrad
1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic, protector
de la cultura dels nostres pobles.
1990: Els estudiants prenen la Universitat de l’Estat de
Tennessee, tradicionalment afroamericana, per exigir
un tracte econòmic igual.

Divendres

21

Dissabte

Is 58,1-9a / Sl 50
Is 58,9b-14 / Sl 85
Mc 9,14-15 Pere Damià
Lc 5,27-32
Eleuteri
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc,
Rasmus Jensen
assassinat a traïció per Somoza.
1524: Avui, «els quichés han estat destruïts pels homes de
1965: Malcom X, líder emancipacionista afroamericà, és
Castella», testimonia el Memorial de Sololá.
assassinat als EUA. 50 anys.
1974: Domingo Laín, sacerdot màrtir de les lluites d’allibe1985: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la passió
rament, Colòmbia.
del poble guatemalenc. 30 anys.
1978 A Colòmbia el decret 1142 ordena tenir en compte la
llengua i la cultura dels indis.
Dia Mundial de la Justícia Social (ONU).

febrer

22
22

20
20

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

Càtedra de Pere
1910: Intervenció dels marines a Nicaragua.
1979: Independència de Santa Lucía. Festa nacional.
1990: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú. 25 anys.
2007: Mor a Nicaragua Carme Blanch, sindicalista i cooperant
catalana.
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23
23

Dilluns

24
24

Dimarts

febrer

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 25,31-46 Sergi
Mt 6,7-15
Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
Maties Apòstol
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado, del Partit Nacio- 1821: Pla d’Iguala. Proclamació de la Independència
nalista de Puerto Rico, ajusticien el coronel Riggs,
de Mèxic.
per la mort de quatre nacionalistes.
1920: Nancy Astor, primera dona elegida parlamentària, fa
1970: Independència de Guyana.
el seu primer discurs a Londres.
2010: Creació de la CELAC, Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Caribenys.
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25
25

Dimecres

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
Just i Valeri
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.
1990: Derrota electoral del FSLN a Nicaragua.
Creixent: 17h14m (UTC) a Bessons

26

Dijous

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Mt 7,7-12
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.
2012: Giulio Girardi, filòsof i teòleg de la solidaritat internacional i de la Causa revolucionària i indígena.

27

Divendres

28
28

Dissabte

Ez 18,21-28 / Sl 129
Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,20-26 Romà
Mt 5,43-48
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 els
1989: El «caracazo»: 400 morts i 2.000 ferits.
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. Colòmbia.
2010: Terratrèmol de 8’8 a Xile, gairebé 500 morts.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Moviment Nacional dels 1989: Teresita Ramírez, de la Companyia de Maria,
assassinada a Cristales, Colòmbia.
Drets Humans, màrtir de la tortura, Tocantins, Brasil.
2013: Mor Sthéphane Hessel, un dels redactors de la 2004: (29 de febrer) Aristide surt d’Haití davant l’avenç de la
resistència militar alçada en contra seu.
Declaració Universal dels DH i autor de l’Indigneu-vos!

març

1
1

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

Rossend, 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.
2012: Milton Schwantes, biblista luterà, animador de la lectura
bíblica popular llatinoamericana
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els drets humans dels indígenes al retrovisor històric
pablo suess

São Paulo, SP, el Brasil

La defensa dels Drets Humans Indígenes va començar
d’una manera molt elemental amb discussions sobre el
reconeixement de la seva humanitat. Dues estratègies es
dibuixaven des de l’inici de la conquesta: reconèixer la
humanitat dels indis, com a premissa de la seva missió, i
tutelar aquesta humanitat a través de la seva esclavitud
o servitud.
Què va passar a les “Índies Occidentals” des del
primer contacte dels seus habitants amb el conqueridor?
Colom resumeix el clima agradable d’aquesta trobada
al seu diari, el dia 11 d’octubre de l’any 1492: “Han
demostrat una gran amistat, ja que m’he adonat que
eren persones que es lliurarien i es convertirien millor
a la nostra fe per l’amor i no per la força”. L’endemà, 12
d’octubre, Colom ja qualifica els indis de “bons criats”.
Al llarg del diari del seu primer viatge, parla 77 vegades
de l’or i proposa enviar esclaus a la metròpoli a canvi
de béns de primera necessitat. A partir de 1497, els
conqueridors van cobrar dels indis, a més dels tributs
d’or i cotó, treballs forçats a través de la “repartición” i
l’”encomienda” [el conqueridor tenia l’usdefruit d’un cert
nombre d’indis per treballar a les seves terres i pagar
un tribut] que, segons Bartolomé de las Casas, era una
“tiránica peste”.
L’època de la primera meitat del segle XVI ens permet distingir tres modalitats de lluita pels drets humans
dels pobles indígenes, els protagonistes de la qual van
ser tres dominics: Antonio Montesinos, Francisco de Vitoria i Las Casas, és a dir, la modalitat profètica, jurídica
i pastoral. L’actitud profètica de Montesinos va denunciar
les barbaritats comeses contra els indis. El camí jurídic
assenyalat per Vitoria va mirar de definir els fonaments
de la legalitat de la nova administració a les Amèriques.
Finalment, la proposta pastoral de Las Casas era una
síntesi entre el profètic i el jurídic.
El sermó d’Antonio Montesinos (1511)
Els dominics van arribar el 1510 a l’illa Espanyola,
avui dividida entre Haití i la República Dominicana.
Per la pràctica missionera d’un sol any van veure que
l’obstacle més gran per a la conversió i la catequesi dels
indis no era la seva idolatria, sinó el reconeixement de la
dignitat i dels drets dels indis. El pecador del “nou món”
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no és “pagà”, sinó el “cristià” colonitzador. Els dominics
no pretenien provar la injustícia de la conquesta com
a tal, però van defensar els indis contra els “excessos”
d’aquesta conquesta.
El quart Diumenge d’Advent de l’any 1511, la comunitat dominica de Santo Domingo destinava el seu confrare Antonio Montesinos com a portaveu d’un discurs
profètic en defensa de la població autòctona de l’illa.
Des del púlpit de la seva esglesiola de palla i davant dels
oficials del Rei, Montesinos deia amb veu potent: “Jo sóc
la veu de Crist en el desert d’aquesta illa […]. Tots esteu
en pecat mortal, i en el pecat mortal viviu i moriu per
culpa de la crueltat i tirania que feu servir amb aquestes
persones innocents. Digueu, amb quin dret i amb quina
justícia teniu en tan cruel i horrible servitud aquests
indis? […] Que no són homes? Que no tenen ànimes
racionals?”
Amb poques paraules, Montesinos descriu l’escàndol d’Espanyola: horrible servitud, guerres detestables,
extermini, treballs forçats dels indis i pecat mortal dels
conqueridors. L’acusació del pecat mortal significava la
pèrdua de la legitimitat de la conquesta. Tots dos partits
van buscar suport polític a Espanya, país on van enviar
els seus emissaris: Franciscano Alonso de Espinal pel
partit dels colons, i Montesinos per defensar la causa
dels indis.
El dia 16 de març de 1512, des de Burgos, el provincial dels dominics, Alfonso de Loaisa, va condemnar
Antonio Montesinos i la seva comunitat a un “silenci
obsequiós lato senso”, i va prohibir-li que es pronunciés sobre la servitud dels indis. Loaisa justifica la seva
mesura: “Aquestes illes les va adquirir Sa Majestat iure
belli i la seva Santedat en va fer donació al nostre rei.
Així doncs, hi ha una bona raó per a la servitud.” La veu
profètica va ser silenciada, sota amenaça d’excomunió.
La protesta profètica de Montesinos no va ser totalment en va. És a l’origen de les discussions jurídiques
que van intentar, a través d’una legislació indigenista,
legitimar la conquesta i reprimir els excessos. Però la
conquesta ja era l’excés, i fins al dia d’avui es fa impossible instal·lar, en la justícia, illes de drets humans
consolidats.

Lleis de Burgos (1512), Relectures de Francisco de
Vitoria (1539) i Leyes Nuevas (1542)
La protesta profètica de Montesinos va ser discutida per teòlegs i juristes, que van assolir un consens al
voltant de set proposicions que, més tard, van servir de
principis per a les anomenades “Lleis de Burgos”, l’any
1512. En síntesi, els teòlegs i juristes van decidir que
els indis són lliures, han de ser instruïts en la fe, han de
treballar obligatòriament per als colons, se’ls ha de pagar
i han de tenir cases i terres pròpies. El preàmbul de les
Lleis (Ordenances) de Burgos declara els indis “inclinats a
l’ociositat i als mals vicis per la seva pròpia naturalesa”.
En aquestes Ordenances hi ha una gran preocupació amb
una Església al servei de l’”encomienda”, a través de la
catequesi, els sacraments, la moral i els temples. Diverses
mesures de protecció van mirar de preservar la força de
treball per als colons i la vida física dels neòfits de l’Església.
Quan Pedro de Córdoba, els superior dels dominics
d’Espanyola, va arribar a Espanya per ajudar el confrare
Montesinos, les Lleis de Burgos feia molt poc que s’havien promulgat. Fra Pedro va veure en aquestes lleis “la
perdició dels indis”, tot i ser fetes per tantes autoritats
jurídiques i teològiques, fins i tot per dominics. En l’intent de fer de mitjancera d’una realitat contradictòria, la
legislació sempre afavoreix la classe dominant.
El dominic Francisco de Vitoria (1492-1546), professor a Salamanca, des de l’any 1626 va fer aquest paper
de mitjancer jurídicoteològic entre l’Estat, l’Església i els
indis. En dues de les seves Relectiones (De indis/De iure
belli, 1539), una mena de resum del curs anteriorment
administrat, Vitoria tracta de la qüestió de la “guerra justa” contra els indis, com un moderador distant que no ha
anat mai a les Amèriques. Va descartar una sèrie de títols
que, fins aleshores, eren considerats legítims. Entre els
“títols legítims”, pels quals “els bàrbars podrien arribar al
poder dels espanyols”, Vitoria enumera la propagació de
la religió cristiana. L’anunci pot ser forçat, la conversió
ha de ser lliure i espontània. D’altres raons per declarar
la “guerra justa”, segons Vitoria: la tornada dels indis
a la idolatria, el desig dels indis de ser governats pels
reis d’Espanya, les guerres interètniques, la comunicació
natural i l’intercanvi dels béns mitjançant el comerç.
A través de l’Antic Testament, Vitoria va intentar
demostrar que la guerra va ser lícita segons la llei natural, i conclou que l’Evangeli no prohibeix el que la llei
permet. Vitoria va crear una base jurídica per a les “Leyes

Nuevas” de 1542, que van eliminar algunes arbitrarietats
contra els indis, però que encara eren lluny de protegir
els drets dels pobles indígenes. Els drets humans dels
indis neixen amb la parcialitat del conqueridor europeu.
Junta de Valladolid (1550-1551): Sepúlveda/Las
Casas
A finals de l’any 1539, Las Casas torna a Espanya per
defensar els indis, a la cort, davant de Carles V, on es van
prendre decisions polítiques. A la cort s’hi trobava també
l’historiador imperial Juan Ginés de Sepúlveda (14901573). Amb Sepúlveda i Las Casas hi havia també el
defensor de l’imperialisme nacionalista i el defensor dels
valors evangèlics assumits per la cristiandat.
Sepúlveda va reunir el seu pensament a Democrates
alter, llibre al qual el Consell de les Índies va negar la
llicència. Sepúlveda va aconseguir publicar-ne un resum a
la seva “Apologia a favor del llibre sobre les causes justes
de la guerra” (Roma, 1550). Segons ell, amb la conquesta
i la submissió, els indis reben els beneficis de la civilització: el ferro, una bona agricultura i un desenvolupament
de la seva racionalitat. Las Casas, amb els seus dos anys
de bisbe a Chiapas (1544-1546), amb el seu coneixement
de la realitat, estava en condicions de desmentir les
afirmacions ideològiques de Sepúlveda.
Davant la repercussió de les tesis de Sepúlveda, dels
interessos de l’imperi i de l’ètica cristiana que hi havia
en joc, l’Emperador va convocar la “Junta de Valladolid”,
composta per juristes i teòlegs, per al dia 15 d’agost de
1550. Els participants van preparar les seves argumentacions que, durant uns quants dies, van llegir alternativament. Fra Domingo de Soto, un dels teòlegs que havia
de jutjar la causa i president de la taula dels debats,
va resumir la disputa per a l’Emperador al seu “Aquí se
contiene una disputa o controversia entre el obispo don
fray Bartolomé de las Casa, obispo que fue de la ciudad
real de Chiapas, y el doctor Ginés Sepúlveda, cronista del
Emperador, defendiendo el Doctor que las conquistas de
Indias son lícitas, y el Obispo que eran tiránicas, injustas
e inicuas” (Sevilla, 1552).
La qüestió indígena del segle XVI continua sent un
sismògraf que registra sotragades polítiques, econòmiques i ideològiques. En aquella època, Las Casas encara
no és el defensor d’un universalisme més enllà de la
cristiandat. Encara admetia l’esclavitud dels africans a les
Amèriques, va acceptar la “guerra justa” contra els turcs
i els mahometans. En la defensa dels indis, però, va ser
q
inflexible.
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2
2

Dilluns

3
3

Dimarts

març

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Dn 9,4b-10 / Sl 78
Mt 23,1-12
Lc 6,36-38 Emeteri, Celoni, Medir
Simplici
Joan i Carles Wesley
1908: Neix Juan Antonio Corretjer, poeta nacional de
1791: Mor John Wesley a Anglaterra.
Puerto Rico, patriota i revolucionari fundador de la
1897: Tercer atac contra Canudos, Brasil.
Lliga Socialista.
1963: Goulart promulga l’Estatut dels Treballadors, que en 1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà màrtir de
el seu moment suposa un avenç.
la solidaritat amb els exiliats de Guatemala.
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: La OMC condemna els subsidis dels EUA al seu cotó,
els quals perjudiquen el lliure comerç.
2013: Reinan Valete, sacerdot, màrtir de les CEBs i del
Moviment Popular, a Angical, Bahia, Brasil.
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4
4

Dimecres

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28
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. 45 anys.
1990: Nahamán Carmona, nen del carrer, mort a cops per
la policia, Guatemala. 25 anys.
2004: L’armada argentina reconeix per primera vegada que
va torturar durant la dictadura.

5
5

Dijous

6
6

Divendres

8
8

7
7

Dissabte

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Perpètua i Felicitat
Tomàs d’Aquino
1524: Avui, «el dia 7-Qat, els reis Ahpop i Ahpop Qamahay
han estat 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.
2009: Fujimori, comdemnat a 25 anys de presó, Perú.

març

Jr 17,5-10 / Sl 1
Gn 37,3-28 / Sl 104
Adrià
Lc 16,19-31 Oleguer, Rosa de Viterbo
Mt 21,33-43.45-46
1996: 3000 famílies en l’ocupació més gran del MST, a 1817: Revolució de Pernambuco, Brasil.
1854: S’aboleix l’esclavitud a l’Equador.
Curionópolis, Brasil.
2013: Comença a Buenos Aires el macrojudici per l’Operació 1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunitat
autogestionària de Huaycán, assassinada a trets
Cóndor, que jutjarà els responsables de la cooperació
i dinamitada al mercat Ate-Vitarte de Lima per no
entre les dictadures d’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile,
avenir-se a les exigències del terrorisme.
Paraguai, Perú i Uruguai, per perseguir i eliminar
2005: La Cort Suprema de l’Argentina confirma la presó
opositors en les dècades del 70 i 80.
perpètua d’Arancibia Clavel per haver assassinat
2013: Mor Hugo Chávez, president de Veneçuela i líder de
el general xilè Prats el 1974, com a delicte de lesa
la unitat llatinoamericana.
humanitat, imprescriptible.
Plena: 18h05m (UTC) a Verge
2007: † Rufina Amaya Márquez, testimoni i única supervivent
de la matança del Mozote perpetrada el 1981 per
l’exèrcit salvadoreny.

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

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

març

2Re 5,1-15a / Sl 41
Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Domènec Savi
Lc 4,24-30 Macari
Mt 18,21-35
Francesca Romana
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans Jesús
1989: Matança de Santa Elmira. 500 famílies ocupen una
i Dolores Sierra, laics, assassinats durant la Revolució
hisenda i en són expulsades per la policia militar: 400
dels Cristeros, proclamant la seva fe.
ferits i 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil.
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Dimecres
Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Constantí, Vicenç, Ramir
Mt 5,17-19
1797: Derrotats pels anglesos, els garífunes de San Vicente
són deportats a Hondures.
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». 25 anys.
2004: Atemptat d’un grup islàmic a Madrid. 192 morts i més
de 1.400 ferits.

Dijous
Jr 7,23-28 / Sl 94
Lc 11,14-23
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

Divendres

Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12.28b-34
Roderic, Salomó, Eulogi
1957: José Antonio Echeverría, estudiant, militant de la FEU
i 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 del MST.
2013: Reinaldo Bignone, dictador argentí (1982-3) rep la
seva 4a condemna per delictes de lesa humanitat,
cadena perpètua.

Os 6,1-6 / Sl 50
Lc 18,9-14
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: Declaració de Curitiba: Dia internacional d’acció contra
els embassaments, i a favor dels rius, l’aigua i la vida.
2009: Evo Morales comença a distribuir terra de latifundis a
indígenes, emparat en la nova Constitució.

març

Minvant: 17h48m (UTC) a Sagitari

Dissabte

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

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
16

Dilluns

17

Dimarts

març

Is 65,17-21 / Sl 29
Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Jn 4,43-54 Patrici
Jn 5,1-3.5-16
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.
2003: Rachel Corrie, activista nord-americana de solidaritat
és atropellada per una excavadora en oposar-se a 1990: María Mejía, mare camperola quiché, d’Acció Catòlica,
assassinada a Sacapulas, Guatemala.
l’enderroc d’una casa palestina, a Rafah, Gaza.
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18
18

Dimecres

Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,17-30
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.

19
19

Dijous

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Josep
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
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.
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
20

Divendres

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 7,1-2.10.25-30
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 Ríos 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.
2013: Comença a Guatemala el judici contra l’exdictador
Ríos Mont acusat de genocidi.

Nova: 09h36m (UTC) a Peixos

22
22

Dissabte

Jr 11,18-20 / Sl 7
Filemó, Nicolau
Jn 7,40-53
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

Equinocci, de tardor al Sud, de primavera al Nord,
a les 23h45m UTC. Eclipsi total de sol
al Nord de l’Atlàntic

21

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

Benvingut, Lea
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico.
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrtir de
les lluites del poble bolivià. 35 anys.
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

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Toribi de Mogrovejo
Jn 8,1-11
1606: Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima, pastor del
poble inca, profeta de l’Església colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, degana de la
Facultat d’Humanitats de la Universitat Catòlica de Mar
del Plata, màrtir de l’educació alliberadora, Argentina.
2005: Xile reconeix que el 1976 la dictadura va assassinar
Carmelo Soria.

24
24

Dimarts

Dia internacional pel Dret a la Veritat sobre les
Violacions dels Drets Humans i la Dignitat de les
Víctimes (establert ONU 17/juny/2010)
Visiteu avui la pàgina de Mons. Romero i les seves
homilies: http://servicioskoinonia.org/romero

Monseñor Romero

març
88

25
25

Dimecres

Nm 21,4-9 / Sl 101
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Jn 8,21-30 Anunciació
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Josep Oriol
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys,
1918: Les dones canadenques conquereixen el vot.
màrtirs de la fe entre els seus germans pobres de
1976: Cop militar de Jorge Videla contra Isabel Perón a
Nicaragua.
l’Argentina.
1980: «Sant Romero d’Amèrica», arquebisbe de San 2002: Absolució de Safiya Hussaini, nigeriana condemnada
a morir per lapidació.
Salvador, profeta i màrtir. 35 anys.
2004: Kichner converteix l’ESMA, centre de tortura de la
dictadura argentina, en el Museu de la Memòria del
terrorisme d’Estat argentí: 4.000 assassinats i 30.000
desapareguts.

26
26

Dijous

27

Divendres

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jr 20,10-13 / Sl 17
Jn 8,51-59 Rupert
Jn 10,31-42
Brauli
Dia mundial del teatre.
1502: Colom arriba a Cariari, Costa Rica.
1989: María Gómez, mestra catequista màrtir del servei al 1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera principal
seu poble Simití a Colòmbia.
exigint les seves terres sagrades al Xingú.
1991: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai firmen el Tractat 2011: † José Comblin, teòleg llatinoamericà, profeta radical,
d’Asunción, constituint el Mercosur.
compromès amb els pobres, escriptor prolífic, Brasil.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, líders del MST,
Creixent: 07h42m (UTC) a Cranc
executats pels fazendeiros a Parauapebas, Pará, Brasil.

28
28

Dissabte

Ez 37,21-28 / Int. Jr 31
Sixt
Jn 11,45-57
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

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

Beatriu de Silva
Joan Nielsen Hauge
1904: Neix Consuelo Lee Corretjer, revolucionària,
poeta i mestra, líder del moviment independentista
porto-riqueny.
1967: Per primera vegada brolla petroli a l’Amazònia
equatoriana.
1985: Rafael i Eduardo Vergara Toledo i Paulina Aguirre
Tobar; José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria de
la Solidaritat, Santiago Natino, publicista i militant, i
Manuel Guerrero, líder sindical, màrtirs de la resistència
contra la dictadura a Xile.
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TOtS TEniM els Mateixos Drets respecte a la TERRA
João Pedro Stédile
São Paulo, SP, Brasil

El dret a la terra pot analitzar-se en funció de com
les societats al llarg de la història han organitzat les
seves lleis per distribuir el dret a la terra entre els
seus membres... o des del punt de vista biològic: com
la nostra reproducció, com a éssers vius, depèn de
l’accés a les tres fonts bàsiques de l’energia, que són
el sol, l’aigua i la terra. Aquí tractarem el tema sota
l’òptica de l’economia política, que tracta d’analitzar
com la societat va anar organitzant el dret a l’ús i
propietat de la terra. A l’acadèmia i a la literatura
econòmica aquest tema es coneix com la “qüestió
agrària”.
Des que van sorgir com a homo sapiens fa aproximadament 200.000 anys, els éssers humans, savis,
van començar a organitzar-se en grups socials i sempre van viure col·lectivament. En els inicis de la civilització van organitzar-se com a comunisme primitiu.
Tothom tenia els mateixos drets. Tothom treballava, i
compartia els béns segons les necessitats de cada persona i família. La terra era vista com una llar comuna,
col·lectiva, davant la qual tothom tenia els mateixos
drets d’usar-la, habitar-la, cultivar-la. No tenien el
sentit de propietat. La majoria dels grups eren nòmades: quan la naturalesa de la terra ja no donava abast
per a les seves necessitats, emigraven a un altre lloc.
Amb l’augment de la població i l’escassetat de
béns de la natura, van començar les disputes entre els
grups humans per un mateix territori. I aquestes disputes van resoldre’s amb la força física. El resultat va
ser el sorgiment d’una nova forma d’organització de la
vida social: l’esclavisme. Van aparèixer la desigualtat
social i les primeres classes socials antagòniques: els
senyors de les terres, de la natura i de les persones,
els esclavòcrates, i els grups subalterns, els esclaus,
que no tenien cap dret, ni tan sols a la vida.
La població va continuar augmentant i els territoris van dividir-se en clans, que per la força militar van
organitzar les persones en feus. Cada feu organitzava
la producció de les seves necessitats. No hi havia
intercanvi entre ells, ni moneda. En aquesta nova
forma de produir i organitzar la societat, la noblesa
ocupava els castells, s’ocupava de la seguretat, els
90

béns, i la guerra amb possibles enemics. El territori
era ocupat pels agricultors, que cultivaven la terra de
forma familiar. Així va néixer la pagesia com a classe
social. Tenien el dret de viure a la terra, de conrear-la,
i d’usar-la, però no tenien cap dret sobre la mateixa
terra. I el fruit de la seva feina era obligatòriament
repartit amb la noblesa a través del pagament de la
renda del producte (al voltant del 50%) i la renda del
treball, que els obligava a treballar gratuïtament per a
la noblesa alguns dies per setmana.
El segle XIII neix la forma capitalista d’organitzar
la producció i la societat. Se supera el feudalisme i
sorgeixen les ciutats com a centres de comerç. Els
béns es transformen en mercaderies que es compren
i es venen al mercat. Apareix la moneda, com a mitjà
de circulació de les mercaderies. I d’aquí en sorgeix el
capital, la forma d’acumular riqueses amb els diners,
reinvertir-los en el comerç de mercaderies, i continuar
acumulant. Durant el capitalisme mercantil (segles
XII-XVIII), a la majoria dels territoris, els pagesos van
rebel·lar-se contra la noblesa, van organitzar revoltes, guerres que duraren dècades i fins i tot segles.
Aquesta intensa lluita era motivada per la necessitat
dels pagesos de, a més de poder habitar i conrear la
terra, tenir-hi també el dret legal. O sigui, ja no volien pagar renda del producte ni renda del treball a la
noblesa oligarca, que es deia propietària de totes les
terres. A molts països, els pagesos, com a classe, van
conquerir aquest dret amb molta lluita. A d’altres van
continuar essent explotats.
A partir de la revolució industrial, el 1750, i del
sorgiment d’una nova classe dominant, la burgesia
industrial, va haver-hi nous canvis en la forma d’organitzar la producció agrícola, amb el sorgiment de
la màquina, i de noves eines i utillatge. Però el canvi
més significatiu va ser la introducció, per primera
vegada, de la institució de la propietat privada de la
terra. La burgesia industrial va organitzar l’estat, en
la forma que el coneixem avui, amb els seus tres poders (executiu, legislatiu i judicial), i va reorganitzar
les lleis. Va introduir per primera vegada el dret a la
propietat privada d’un territori, d’un espai delimitat

de terra. A partir d’aleshores la terra va transformar-se
en una mercaderia espacial, que els capitalistes, o
qui tingués diner/capital, podria comprar i vendre. Es
creava el dret reconegut jurídicament, garantit per la
força de l’estat, per tal que les persones tinguessin
la propietat individual i exclusiva d’una àrea de terra.
Tenint-hi fins i tot total sobirania, podent impedir per
la força que d’altres l’ocupessin. Neixien les tanques!,
per delimitar la sobirania del capital, del propietari
privat, sobre un bé de la natura.
Altre cop, els pagesos van rebel·lar-se, i van sorgir moltes lluites socials i revoltes. Va ser així a molts
països. Els governs, fins i tot de la burgesia industrial,
van haver de cedir el dret a la propietat privada de la
terra als pagesos. Aquests programes que pretenien
democratitzar l’accés al dret de la propietat de la terra
per a tots els camperols van conèixer-se com a REFORMA AGRÀRIA. O sigui, els governs usaven l’estat sota
el seu control, per aplicar una llei, que desallotjava
els grans propietaris, que havien monopolitzat el dret
a la terra per a ells mateixos, i lliurava la propietat als
pagesos, que en molts de casos ja en tenien el dret
d’ús, però no el dret a viure sobre la terra i deixar-la
en herència als seus fills.
Al llarg del segle XX, a alguns països, van tornar
les contradiccions i els antagonismes socials es van
aprofundir. Amb el capitalisme industrial van desencadenar-se revolucions populars de caràcter socialista,
o sigui, que pretenien superar fins i tot el capitalisme
i destruir la burgesia com a classe. Van ser les revolucions populars victorioses de Rússia (1917), Xina
(1927-49), Iugoslàvia (1945), Mongòlia (1950), Corea
(1953-56), Vietnam (1954-75) i Cuba (1959). A la
majoria d’aquests països, es va procurar evolucionar
en el concepte de dret a la terra, i va introduir-se la
concepció que la terra pertany a tothom, però ha de
ser “administrada” per la nació, representada ara per
l’estat socialista. En aquests països, els camperols
van tenir el dret a treballar la terra, a deixar-la com
a herència als seus fills, però la terra va deixar de ser
mercaderia i propietat privada. Ja ningú podia comprar o vendre la terra, que va passar a tenir un sentit
només de terra per treballar, per produir els béns
necessaris per a tota la societat.
Al voltant de la dècada de 1980/89, el capitalisme
industrial va entrar en crisi, i això va afectar tota la

producció i també les classes treballadores. A partir
de la crisi, la burgesia va imposar una nova etapa del
capitalisme, ara dominat pel capitalisme financer i per
les empreses transnacionals que van passar a dominar
el mercat globalitzat de les mercaderies. A la nova
etapa li han posat el nom ideològic de “neoliberalisme”, venint a dir que per sortir de la crisi, només el
mercat i la “nova i total llibertat per al capital” pot
salvar “la humanitat”.
L’etapa del capitalisme financer i globalitzat va
portar profunds canvis en el concepte de dret a la
terra. El capital financer va sobrepassar les barreres
de les fronteres de les nacions i va passar a invertir
i comprar immenses àrees de terra arreu del planeta,
imposant la seva propietat privada encara més concentrada en menys mans. I van expulsar milers de
camperols. Per primera vegada a la història de la humanitat la població urbana va sobrepassar la rural.
L’articulació de Via Camperola Internacional, que
reuneix moviments camperols de més de cent països,
en diàleg amb altres forces populars, amb els moviments ambientalistes, amb les esglésies i amb els
savis i investigadors, alcem la nostra veu, defensant
altres paradigmes per la natura i per la terra.
Tots els béns de la natura, terra, aigua, subsòl,
aire, forests, fauna i flora, han de col·laborar en pro
del benestar de tots els éssers vius que habiten el
planeta. No han de ser propietat privada ni objecte de
lucre. L’activitat agrícola ha de tenir com a prioritat
màxima la producció d’aliments sans, que són l’energia necessària per a la reproducció de la nostra espècie. I els aliments no poden pas ser una mercaderia,
perquè són un dret, una necessitat de tot ésser humà.
La possessió i l’ús de la terra han de tenir altres paràmetres jurídics. Només pot tenir-la, qui es compromet
davant la societat a viure-hi, a treballar-la i a usar-la
per produir aliments, en equilibri i harmonia amb la
natura.
Per això la humanitat necessita ara generar un
nou marc jurídic, a cada nació, per garantir el dret de
tots a aquest bon viure, produint l’energia saludable
(aliments) per a la reproducció de la vida, en bon
conviure amb tots els éssers vius del nostre planeta.
Esperem que la humanitat ho aconsegueixi, abans no
sigui tard!
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Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 12,1-11 Benjamí,
Jn 13,21-33.36-38
Gladys, Joan Clímac
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els jueus Amós, Joan Donne
1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
d’Espanya.
1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als EUA: 1866: Esclata la guerra entre Espanya per una part i Xile,
Bolívia i Perú per l’altra.
ratificació de la 15a esmena.
2007: † Maria Julia Hernández, defensora dels DDHH a
El Salvador.
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1
1

Dimecres

Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25
Hug
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al Brasil,
per influència d’Antonio Vieira.
1923: Primer congrés feminista celebrat a Amèrica Llatina,
a Cuba.
1964: Cop militar contra João Goulart. Comencen 21 anys
de dictadura militar a 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.

Dijous
Sant
2 Dijous
2

Divendres
Sant
4
3 Divendres
3
4

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Is 52,13-53,12 / Sl 30
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15 Ricard, Sixt
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
Francesc de Paula
1550: La Corona espanyola ordena ensenyar castellà als 1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant, Argentina.
indígenes.
1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà
1982: L’exèrcit argentí ocupa les illes Malvines intentant
la indústria nacional uns anys.
recuperar-les de la possessió britànica.
1992: Cop d’Estat institucional de Fujimori, Perú.
1993: Vaga conjunta a 8 països d’Europa contra la desocupació i l’amenaça sobre les conquestes socials.

Dissabte
Dissabte
Sant

Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
Gemma Galgani Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
Isidor de Sevilla
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments entre
indígenes, negres i blancs.
1884: Acord de Valparaíso. Bolívia cedeix Antofagasta a Xile
convertint-se en país mediterrani.
1968: Martin Luther King Jr. assassinat, Memphis, EEUU.
1985: Rosario Godoy i familia, màrtirs de la fraternitat a El
Salvador. 30 anys.
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista assassinat per la
policia de Neuquén, Argentina, mentre reclamava
drets laborals.
Dia contra la prostitució infantil.
Eclipsi total de lluna, visible a Amèrica
Plena: 12h05m (UTC) a Lliura

abril

5
5

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

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, de l’Església Baptista, màrtir
de la lluita de les dones salvadorenques.
1992: Fujimori dissol el Congrés, suspèn la Constitució i
imposa la llei marcial.
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6
6

Dilluns

7
7

Dimarts

8
8

Dimecres

abril

Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Hch 3,1-10 / Sl 104
Jn 20,11-18 Dionís
Mt 28,8-15 Joan Baptista de La Salle
Lc 24,13-35
Marcel·lí
Festa
«Vesakh»,
naixement
de
Buda
(566
a.C.).
Albert Durero
Dia mundial de la salut.
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, revolucionari que
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i teòleg
va concebre la idea del Crit de Lares, insurrecció
de l’alliberament peruà.
porto-riquenya contra el domini espanyol.
1977: Carlos Bustos, sacerdot caputxí, testimoni de la fe entre
els pobres de Buenos Aires, assassinat.
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

10

Divendres

Dissabte

Hch 3,11-26 / Sl 8
Hch 4,1-12 / Sl 117
Hch 4,13-21 / Sl 117
Casilda, M Cleofàs
Lc 24,35-48 Ezequiel
Jn 21,1-14 Estanislau
Mc 16,9-15
Dietrich Bonhoeffer
Miquel Agrícola
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir
1920: Desembarcament de marines a Guatemala per protegir 1919: Mor en emboscada Emiliano Zapata, general dels
de la solidaritat a Bogotà.
els ciutadans nord-americans.
camperols revolucionaris mexicans.
2002: Cop d’Estat contra el president Hugo Chávez a
1948: Jorge Eliécer Gaitán, assassinat a Bogotà. Violenta 1985: Daniel Hubert Guillard, rector a Cali, mort per l’exèrcit
Veneçuela, que durarà 4 dies fins a la seva reposició.
rebel·lió: el «Bogotazo».
pel seu compromís, Colòmbia.
Tres presidents en 42 hores.
1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón
Julián, de l’Església Baptista, màrtirs de la llibertat
de consciència a Oaxaca, Mèxic.

abril

12

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

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 de Iguaçú, s’inicia la “Columna Prestes”,
que recorrerà 25.000 km a Brasil.
1997: Assassinen Teresa Rodrigues en una manifestació de
professors a Neuquén, Argentina. El major moviment
de protesta argentí porta el seu nom, MTR.
Minvant: 03h44m (UTC) a Capricorn
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13
13

Dilluns

14
14

Dimarts

abril

Hch 4,23-31 / Sl 2
Hch 4,32-37 / Sl 92
Jn 3,1-8 Telm
Jn 3,5a.7b-15
Martí, Hermenegild
1999: Transferit a Belém el judici dels 155 policies acusats de 1931: Proclamació de la II República Espanyola.
la mort de 19 sense terra a Eldorado de Carajás, Brasil. 1981: Màrtirs de la major matança que recorda la 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.
2011: Reynaldo Bignone, exdictador argentí, és condemnat
a cadena perpètua per crims de lesa humanitat.
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15

Dimecres

Hch 5,17-26 / Sl 33
Benet Josep Labre
Jn 3,16-21
1961: Invasió de Badia de Cochinos, Cuba.
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj, El Quiché,
Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys, màrtirs
entre els joves, Cali, Colòmbia.
1993: José Barbero, sacerdot, profeta i servidor dels germans
més pobres de Bolívia.

16

Dijous

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36
Engràcia
1952: Triomfa la revolució: camperols i miners aconsegueixen
la reforma agrària a Bolívia.
1977: Es constitueix el Comitè pro defensa de presos,
perseguits, desapareguts i exiliats polítics de Mèxic
(EUREKA).
1984: 1’7 milions de persones es manifesten a São Paulo
demanant les eleccions «Directas ya».
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

Hch 5,34-42 / Sl 26
Anicet
Jn 6,1-15
1695: Mor Juana Inés de la Cruz, poetessa mexicana.
1803: Mor Toussaint L’Ouverture, lluitador per l’alliberament
d’Haití.
1990: Tiberio Fernández, i companys, màrtirs de la promoció
humana, Trujillo, Colòmbia. 25 anys.
1996: Matança d’Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La policia
militar de l’Estat mata 23 persones.
1998: César Humberto López, de FraterPaz, assassinat,
San Salvador.
Dia internacional de la lluita camperola.
És el “Primer de maig” dels camperols.

18
18

Dissabte

Hch 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,16-21
Perfecte, Galdí
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: Eduardo Umaña Mendoza, advocat defensor dels drets
populars, denunciador dels paramilitars, assassinat.
Nova: 18h57m (UTC) a Àries

Dia mundial contra l’esclavitud infantil
215 milions de nens en aquesta situació,
segons l’OIT 2010

abril

19
19

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

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.
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.
2010: 1a Conferència Mundial dels pobles sobre el Canvi
Climàtic i els Drets de la Mare Terra. Tiquipaya. Cochabamba. Bolívia
Dia Panamericà de l’Indi.
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20
20

Dilluns

21

Dimarts

abril

Hch 7,51-8,1a / Sl 30
Hch 6,8-15 / Sl 118
Sulpici
Jn 6,30-35
Jn 6,22-29 Anselm
1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
Naixement de Mahoma. Dia de perdó per al món.
1871: Els franciscans de Brasil alliberen els esclaus de tots Naixement de Rama. Religió Sij.
els seus convents.
1792: Decapiten Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes»,
1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeixen Cuba,
precursor de la Independència de Brasil.
Puerto Rico, Guam i Filipines.
1960: Brasília es constitueix com a capital de Brasil.
1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz, 1965: Mor torturat Pedro Albizu Campos, independentista
Mèxic.
de Puerto Rico. 50 anys.
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.
1997: Gaudino dos Santos, indi pataxó, mor cremat a
Brasília per uns joves.
2013: Després de 20 anys, la Justícia condemna els
policies responsables de la matança de Carandirú
(2-10-92), Brasil.

100

22
22

Dimecres

Hch 8,1b-8 / Sl 65
Soter, Caius, Agapit
Jn 6,35-40
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca a Brasil. Comença
la invasió al Sud.
1519: Cortés desembarca a Veracruz amb 600 soldats, 16
cavalls i peces d’artilleria.
1638: Hernando Arias de Ugarte, bisbe de Quito i de Santa
Fe, Colòmbia, defensor dels indis.
1982: Félix Tecu Jerónimo, camperol achí, catequista delegat
de la Paraula, Guatemala.
1990: Paulo i José Canuto, màrtirs de la lluita per la terra, a
Río María, PA, Brasil, assassinats. 25 anys.
1997: L’exèrcit assalta l’ambaixada del Japó a Lima
assassinant els 14 ocupants de l’MRTA.
Dia Internacional de la Mare Terra (ONU).

23
23

Dijous

24

Divendres

25
25

Dissabte

1Pe 5,5b-14 / Sl 88
Hch 8,26-40 / Sl 65
Hch 9,1-20 / Sl 116
Mc 16,15-20
Jordi,
Jn 6,44-51 Fidel
Jn 6,52-59 Marc
1915/17: Mort i deportació de gairebé un milió i mig d’armenis. 1667: Pedro de Betancourt, apòstol dels pobres a Guatemala,
Toyohico Kagawa
1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques que 1965: Intervenció dels EUA a la República Dominicana, amb
canonitzat el 30.07.2002.
40.000 homes. 50 anys.
contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la República
1985: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a l’Església
Argentina (AIRA).
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor.
salvadorenca.
Creixent: 23h55m (UTC) a Lleó
«Per haver coincidit en aquest dia de 1616 la mort
2010:
Mor
a
la
presó
Paul
Shaefer,
cap
de
la
«Colònia
de l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de
Dignitat» al Sud de Xile durant la dictadura.
Cervantes i la de William Shakespeare».

abril

26
26

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

Anaclet, Marcel·lí, Isidor.
1995: Assassinat de Quim Vallmajó (Navata, Alt Empordà,
1941) a Rwanda, missioner a 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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drets humans i memòria històrica
Eduardo de la Serna
Quilmes, Argentina

La llarga i fecunda història recent d’Amèrica Llatina i el Carib l’ha fet esdevenir, tanmateix, fecunda en
les seves lluites pels Drets Humans. La dura dècada de
les dictadures militars o governs autoritaris a la regió,
i la llarga dècada posterior de neoliberalisme genocida
va fer que molts i moltes alcessin la veu i, alhora, ells
mateixos fossin banderes en aquesta lluita. Desenes
de persones van ser silenciades perquè les seves veus
eren clares i dures davant dels atropellaments contra persones humanes, ètnies i comunitats o pobles
sencers. Les violacions a les ètnies a Guatemala en
el govern d’Efrain Ríos Montt van dur Samuel Ruiz a
alçar la veu i acompanyar prop de 100.000 indígenes
chuj o achí refugiats guatemalencs a l’estat de Chiapas, Mèxic; Leonidas Proaño va ser també veu de les
comunitats indígenes a l’Equador fins a ser anomenat
“el bisbe dels indis”, i Paulo Evaristo Arns, a través
de l’agència CLAMOR va ser defensor i memòria davant
les violacions als drets i les persones per les dictadures del Sud (el que li va valer el reny de més d’un
bisbe com el Cardenal Raúl Primatesta, president de la
Conferència Episcopal Argentina).
A aquestes veus episcopals poden –i han de– sumar-s’hi centenars de veus, fetes callar violentament,
de tants i tantes màrtirs llatinoamericans i caribenys.
I també altres més enllà d’aquestes fronteres; simplement a tall d’exemple, no es pot ni es vol ignorar la
memòria de Martin Luther King, assassinat en el “país
de la llibertat” per la defensa inclaudicable dels drets
humans dels afrodescendents i en contra de la guerra
genocida a Vietnam.
No existeix pràcticament cap país d’Amèrica Llatina que no tingui un gran nombre de màrtirs assassinats per la seva defensa de comunitats i persones
víctimes de models genocides. Sens dubte no pas tots
i totes els i les màrtirs ho són per haver lluitat a favor
dels Drets Humans, però sens dubte moltes i molts ho
són, i són per això mateix “bandera”, a més de testimonis. Els noms dels bisbes Óscar Romero i Juan José
Gerardi, ambdós a l’Amèrica Central, són ja emblemàtics; i en podem afegir altres menys coneguts interna102

cionalment, com ara Yolanda Cerón, o Mario Calderón,
i Elsa Constanza Alvarado (Colòmbia), João Bosco
Penido Burnier (Brasil), els/les dotze desapareguts/
des fundadors de Mares de Plaza de Mayo (Argentina),
José Manuel Parada (Xile), Lluís Espinal (Bolívia),
María Elena Moyano (Perú) i podríem continuar amb
abundància. Els màrtirs i testimonis són “fites” en el
camí d’un poble, són indicatiu d’un “per on” i “cap a
on” caminar. Els màrtirs són memòria, i per això mateix són futur.
Un element molt important per a la vida, la fe i
la història del poble d’Israel a la Bíblia és “recordar”
(zaqar); això és un imperatiu que, d’altra banda, té a
veure amb “posar/donar nom” (veieu Jeremies 20,9).
Un poble que tanta importància dóna a la història,
i a la seva capacitat o incapacitat de trobar Déu actuant-hi, ha de “fer memòria” de com va reaccionar
en aquells moments passats (Èxode 17,14; Deuteronomi 5, 15; 7, 18; 8, 2. 18...) ja que d’aquesta manera
també Déu “recordarà” (Levític 26,42). Però –i aquí la
novetat per a la nostra mentalitat occidental– el jueu
no té el passat “darrere”, com una cosa que va deixar
a l’esquena, sinó “davant”, com una cosa que il·lumina el present i orienta el futur. La memòria és imprescindible per caminar. Amb raó s’afirma que “un poble
sense memòria està condemnat a repetir els seus
errors”. La memòria és part constitutiva del camí del
Poble de Déu; el passat de pecat i santedat el tenim
davant dels nostres ulls i ens marca el camí.
Les violacions als drets humans van ser constants i
sistemàtiques a la nostra història recent, els morts es
compten a centenars de milers, i no estem fent més
que referència a Amèrica Llatina i el Carib, per manca
de bona informació, però de cap manera ignorant les
altres regions de la Terra. També van ser molts –en
les diferents esglésies i comunitats religioses, en la
societat civil, en diferents organismes– els qui van
lliurar, van gastar i, en ocasions, els van ser arrabassades les seves vides en defensa dels drets d’altres.
Les memòries de les seves persones i de les seves
lluites estan davant dels nostres ulls, per senyalar-nos

els camins; per això hi ha les fites.
Lamentablement, a la mateixa societat civil i en
moltes comunitats eclesials, s’escolten veus que en
nom d’una suposada “reconciliació” proposen silenciar
la memòria, dissimular la història i callar la veu dels
màrtirs. Una institució com l’Església catòlica romana,
que tanta transcendència dóna a la “tradició”, que
en la seva litúrgia celebra la “memòria” del Sopar de
Jesús, i que llegeix l’Escriptura com a “memòria viva”
d’un Déu que camina i parla al seu poble en la història, no hauria de ser còmplice dels silencis, malgrat
que lamentablement en moltes ocasions ho és.
Recordar és fer memòria històrica des de l’origen,
és pensar el nostre passat, però no ha de ser un recordar simple com qui evoca pensant, sinó fent un judici,
criticant constructivament o assumint els valors (...)
apropar-se... amb la humilitat de la veritat, sense
triomfalismes ni falsos pudors, només mirant la veritat,
per donar gràcies a Déu pels encerts, i treure de l’error
motius per projectar-se renovadament cap al futur.
Per tenir present és interessant a més el que afirmava Th. W. Adorno:
La pregunta “què significa elaborar el passat?”
necessita un aclariment. Parteix d’una expressió que,
com a lema, s’ha tornat molt sospitosa els darrers
anys. En aquest ús lingüístic, elaboració del passat no
vol pas dir que es reelabori seriosament allò passat,
que es trenqui amb consciència clara el seu encanteri.
Més aviat se li vol posar un punt final i, si és possible,
fins i tot esborrar-lo del record. El gest d’oblidar i perdonar-ho tot, que correspondria als qui han patit una
injustícia, és practicat en canvi pels partidaris dels qui
la van cometre.
Moltes lleis o propostes d’”amnistia”, lleis de
“perdó”, passos per a una “necessària reconciliació”
no són sinó un mur posat davant dels nostres ulls
que impedeixen mirar el passat de cares; i són, per
tant, obstacles per caminar amb llibertat vers el futur. Els màrtirs continuen silenciats, o se’ls nega el
reconeixement com a tals, de manera que la memòria
és “desmemoriada”. Una mena d’Alzheimer eclesial o
social no sembla sensata ni sana per proposar camins.
La memòria subversiva del Natzarè i dels que van
seguir les seves petjades continua essent un repte. Un
compromís.
La lluita pels Drets Humans, d’altra banda, no és
quelcom del passat exclusivament, malgrat que el

passat ens hagi marcat “a foc”, i la necessària reivindicació de la justícia es torni indispensable per poder
caminar. Les diferents realitats actuals a Amèrica
Llatina i el Carib ens continuen marcant; els governs
són de signes diferents, i són diferents les pressions
damunt seu des de fora i des dels sectors poderosos
de dintre. Hi ha Mercosur i Aliança del Pacífic, ALBA,
CELAC, Unasur... Aquestes realitats, en general, són
noves i els Drets Humans els trobem a les agendes
d’algunes d’elles; però hi ha encara realitats que exigeixen que les lluites pels Drets Humans no baixin els
braços, no arriïn les seves banderes i no oblidin les
seves fites.
No sembla pas que les realitats de les comunitats
indígenes i afrodescendents hagin millorat substancialment. Els intents que les forces armades es fiquin
en política interna són exigències de l’imperi, amb
els arguments del terrorisme i el narcotràfic, i la seva
consegüent debilitat per al control dels abusos (si
es tracta d’abusos i no de polítiques explícites); la
impressionant ingerència totpoderosa dels mitjans de
comunicació, creant realitats en consonància amb els
seus interessos són, tots plegats, alguns dels espais
en els quals la memòria dels màrtirs, l’anàlisi del present i el futur que ens han marcat les empremtes dels
testimonis ens conviden a continuar dempeus, persistir en el camí i mantenir viva la memòria.
_______________________________________
1

La frase “ser veu dels que no tenen veu” , que es va
dir fent referència a diversos d’aquests grans defensors dels
pobres va ser utilitzada anteriorment pel “Moviment de
sacerdots per al Tercer Món”, a Argentina, i la imatge sembla remetre a Eva Perón (la primera vegada que hem pogut
detectar-la era a principis dels 50 i feia referència a ella).
2

Lucio Gera, Conmemorar el pasado y preparar el futuro:
decir, orar, ser y hacer, Sedoi 93/94, 5-6. Es refereix a la
història de l’església i a la crida del Papa a conmemorar els
500 anys; igualment sembla que ha de considerar-se vàlid
per a mirar la nostra història llatinoamericana.
3

Th. W. Adorno, Ensayos sobre la propaganda fascista.
Psicoanálisis del antisemitismo, Voces y culturas, Barcelona
q
2003, 53.
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27

Dilluns

abril

Hch 11,1-18 / Sal 41
Jn 10,1-10
Zita, Montserrat
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
1999: El Tribunal del Deute Extern de Río de Janeiro, Brasil,
determina que no es pagui.
2010: Bety Cariño i Jyri Jaakkola, mexicana i finlandès,
defensors dels DDHH, assassinats en atac armat
a la seva caravana de solidaritat, a Oaxaca, Mèxic.
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28
28

Dimarts

Hch 11,19-26 / Sl 86
Pere Chanel
Jn 10,22-30
1688: Carta Regia de Portugal restablint l’esclavitud i guerra
justa contra l’indígena.
1965: Lyndon Johnson ordena envair la República Dominicana. 50 anys.
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.

29
29

Dimecres

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 12,44-50
Caterina de Sena
1982: Mort d’Enrique Alvear, bisbe, pastor i profeta de
l’Església a Xile.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, màrtir de la
violència i la impunitat, Guatemala.
2009: El jutge Garzón obre una causa per jutjar els
responsables de les tortures a Guantánamo durant
l’administració Bush.

30
30

Dijous

1
1

Divendres

Hch 13,26-33 / Sl 2
Hch 13,13-25 / Sl 88
Jn 14,1-6
Pius V
Jn 13,16-20 Josep Obrer
1948: Vint-i-un països firmen a Bogotà la carta constitutiva Felip i Jaume
de l’OEA.
1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes,
1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza de
catequista, segrestats i morts, màrtirs, a Guatemala.
Mayo, Argentina.
35 anys.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, a Soyapango, El Salvador, capturat i
desaparegut pel seu compromís cristià, amb el seu
amic Edwin Laínez.
Dia internacional dels treballadors.

2
2

Dissabte

Hch 13,44-52 / Sl 97
Anastasi
Jn 14,7-14
1979: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys, màrtir de la
dictadura somocista, Nicaragua.
1981: Es crea la Unió de Nacions Indígenes del Brasil (UNI).
1994: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màrtir de la
solidaritat entre els pobres del Paraguai.
1997: Mor Paulo Freire, fundador de la pedagogia alliberadora
llatinoamericana.
2002: Matança de Bojayá, Chocó, Colòmbia; 80 morts civils
(48 menors) en un enfrontament entre les FARC i els
paramilitars de les AUC.

maig

3
3

5è Diumenge de Pasqua
Hch 9,26-31 / Sl 21
1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8

Felip i Jaume
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
4

Dilluns

Hch 14,5-18 / Sl 113
Jn 14,21-26
Ciríac, Mònica
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”.
2010: Martínez de Hoz, superministre ideòleg de la dictadura,
detingut als seus 84 anys d’edat, Buenos Aires.

maig

Plena: 03h42m (UTC) a Escorpí

108

5
5

Dimarts

Hch 14,19-28 / Sl 144
Màxim
Jn 14,27-31a
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legió
de Maria, màrtir salvadorenca. 35 anys.
2001: És assassinada Bàrbara Ann Ford, 64, religiosa
nord-americana. Vivia al Quiché des de 1989.

6
6

Dimecres

Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8
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.

7

8
8

Dijous

Divendres

9
9

Dissabte

Hch 15,22-31 / Sl 56
Hch 15,7-21 / Sl 95
Hch 16,1-10 / Sl 99
August, Flàvia, Domitil·la
Jn 15,12-17 Pacomi, Gregori Ostienc
Jn 15,9-11 Víctor i Acaci
Jn 15,18-21
1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
1982: Luís Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco, Perú, amenaçat
1753: Neix Miguel Hidalgo, prohom mexicà.
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.
mor en «accident».
idiomes indis i s’imposi el castellà».
1987: Vicente Cañas, missioner jesuïta, assassinat pels que 1994: Pren possessió de la Presidència de Sud-àfrica, després
de les primeres eleccions multirracials de la història del
cobejaven les terres dels indis que ell acompanyava,
país, en las quals va obtenir el 62% dels vots, Nelson
a Mato Grosso, Brasil.
Mandela, primer president negre del seu país, i el pres
1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen holandès
polític amb més anys a la presó.
assassinat per un militar a Santa María, Chiriquí,
Panamà.
Dia de la Creu Roja Internacional.

maig

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

Joan d’Àvila, Antoni
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: Ime 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.
2013: Ríos Montt, exdictador guatemalenc, és condemnat a 80
anys de presó per genocidi i crims contra la Humanitat.
La Comissió de la Veritat calcula que va cometre una
mitjana de 800 assassinats mensuals en els 17 mesos
que va governar, després d’un cop d’estat.

Josimo Morais

10
10

109

Dilluns

Dimarts

13
13

Dimecres

maig

Hch 16,22-34 / Sl 137
Hch 16,11-15 / Sl 149
Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,5-11 Fàtima
Jn 15,26-16,4a Nereu, Aquil∙leu, Pancraç
Jn 16,12-15
1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de les «villas Dia atribuït a l’esclava Anastasia, que simbolitza totes 1829: Naixement de Segundo Ruiz Belvis, patriota i
les negres torturades i violades fins a la mort pels
revolucionari porto-riqueny.
miseria». www.carlosmugica.com.ar
propietaris blancs de les hisendes.
1888: S’aboleix jurídicament l’esclavitud al Brasil, quan ja el
1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà,
1957: L’OIT adopta el Conveni 107 sobre Poblacions
95% dels negres havien
màrtirs a El Salvador.
Indígenes i Tribals, que protegeix
aconseguit la llibertat per ells mateixos (llei àurea).
Minvant: 10h36m (UTC) a Aquari
l’indi.
1977: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els
1980: Walter Voodeckers, missioner belga, compromès
pobres de l’Argentina.
amb els camperols pobres, màrtir a Escuintla, 1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió de
Guatemala. 35 anys.
Justícia i Pau de la Conferència Nacional de Religiosos
de Colòmbia.
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Dijous
Hch 1,15-17.20-26 / Sl 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. 35 anys.
1980: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima de la
repressió policial al Perú. 35 anys.
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.

Divendres

16
16

Dissabte

Hch 18,9-18 / Sl 46
Hch 18,23-28 / Sl 46
Isidre Llaurador, Joana de Lestonnac
Jn 16,20-23a Joan Nepomucè, Ubald
Jn 16,23b-28
1903: Afusellen a Panamà, el general i guerriller Victoriano 1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos cap a l’actual
Lorenzo, heroi nacional.
Nova Friburg (estat de Río de Janeiro), després de la
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangèlic, màrtir de
fam de 1817 a Suïssa.
la llibertat d’expressió a Guatemala.
1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat, Guatemala.
1987: Màrtirs indígenes, víctimes de la despossessió de les
seves terres, a Bagadó, Colòmbia.
2011: Comencen arreu de les places de l’Estat espanyol
les acampades dels Indignats.
Dia Internacional dels objectors de consciència.

maig

17

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

Pasqual Bailon
1961: Comença el bloqueig comercial dels EUA contra Cuba,
en resposta a la seva Reforma Agrària.
2013: Mor a la presó, complint condemna, Jorge Videla,
exdictador argentí.
Dia mundial de les telecomunicacions.
Una crida a evitar els enormes desequilibris en la
producció de missatges i programes.
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18
18

Dilluns

19
19

Dimarts

maig

Tupac Amaru II

Hch 19,1-8 / Sl 67
Hch 20,17-27 / Sl 67
Jn 16,29-33 Pere Celestí
Jn 17,1-11a
Rafaela M Porras
1895: Mor en combat, lluitant per la independència de
1525: Fundació de Trujillo (Hondures).
Cuba, José Martí.
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, lluitador
1995: Mor Jaime Nevares, bisbe de Neuquén, veu profètica
del Perú i Bolívia, esquarterat.
de l’Església argentina.
1895: Neix Augusto C. Sandino a Nicaragua.
1950: Es reuneix a Río de Janeiro el Consell Nacional de 1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sense terra,
assassinat a São Miguel de Taipú, Brasil.
Dones Negres.
Nova: 04h13m (UTC) a Taure
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20
20

Dimecres

Hch 20,28-38 / Sl 67
Bernardí de Siena
Jn 17,11b-19
1506: Colom mor a Valladolid (Espanya).
1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, militants
uruguaians, màrtirs de la lluita del poble.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir de la causa
dels pobres, Guatemala. 1993: Destitució del President
de la República de Veneçuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Assassinat, a Pesqueira, Pernambuco, Brasil,
Francisco de Assis Araújo, Cacic Xukuru.

Dijous

22
22

Divendres

23
23

Dissabte

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Hch 25,13-21 / Sl 102
Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 17,20-26 Joaquima Vedruna, Rita de Càsia
Felícia i Gisela, Joan Eliot
Jn 21,15-19 Desideri, Ludwig Nommensen
Jn 21,20-25
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de la 1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir dels
1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA, en
independència de la República Dominicana.
pobres, Buenos Aires, Argentina.
suport al cop a Santo Domingo.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir, Guatemala.
2008: Tractat Constitutiu de la Unió de Nacions Sud-america1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religiós, Colòmbia.
nes, UNASUR. 12 països d’Amèrica del Sud.
Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat. Estan
1991: Irene McCormack, missionera, i companys, màrtirs en perill d’extinció el 22% de les espècies de mamífers,
Setmana de solidaritat amb els pobles
per la causa de la pau, Perú.
el 23% de les d’amfibis, i el 25% de les de rèptils.
de tots els territoris colonials.
Dia mundial (de l’ONU) de la diversitat cultural

maig

24
24

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

Vicenç de Lerins
1822: Batalla del Pichincha, plena independència de
l’Equador.
1986: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i companys
camperols, màrtirs de la solidaritat a San José de
Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la reforma
agrària, assassinat a Progreso, Hondures. 10 anys.
2011: El matrimoni d’ambientalistes José Cláudio Ribeiro da
Silva i Maria do Espírito Santo, Nova Ipixuna, PA, Brasil,
assassinats per lluitar contra la devastació de la selva.
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25
25

Dilluns

26
26

Dimarts

Eclo 17,20-28 / Sl 31
Eclo 35,1-15 / Sl 49
Mc 10,17-27 Felip Neri, Marianna Paredes
Mc 10,28-31
Gregori VII
1966: Independència de Guyana.
1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià màrtir 1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, màrtir de la
justícia a Recife, Brasil.
a mans de terratinents i militars.
Setmana de solidaritat amb els Pobles
de tots els territoris colonials (ONU)

maig

Creixent: 17h19m (UTC) a Verge

114

27
27

Dimecres

Eclo 36,1-2a-5-6.13-19 / Sl 78
Agustí de Cantorbery
Mc 10,32-45
Joan Calví
1975: S’oficialitza el quítxua al Perú.
2008: Detinguts 98 exagents de la DINA, aparell repressor
de la dictadura de Pinochet, per l’“operació Colombo»,
amb 119 assassinats.
2011: Adelino Ramos, líder camperol, víctima per la seva lluita
contra el latifundi devastador. Porto Velho, RO, Brasil.

28
28

Dijous

Jxt Summe Sacerdot / Gn 14,18-20
Sl 109 / 1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17
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
30

Dissabte

Eclo 51,17-27 / Sl 18
Eclo 44,1.9-13 / Sl 149
Màxim
Mc 11,27-33
Mc 11,11-26 Ferran, Joana d’Arc
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 família de Fiel Filho, Brasil.
sindicalista, agent de pastoral, màrtir a Conceição
do Araguaia, Brasil. 35 anys.
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.
2009: Detenen a Santiago de Xile un dels soldats que va
executar Víctor Jara, 35 anys després.

maig

Trinitat
Dt 4,32-34.39-40 / Sl 32
Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20
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.
25 anys.
Dia mundial sense tabac.
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Drets Humans i espiritualitat
El Cel i la Terra s’uneixen en la pràctica del dret
Marcelo Barros

Per regla general, la societat dominant presenta els
Drets Humans només com a camp d’inviolabilitat individual i drets liberals de mobilitat total, de poder comprar
i consumir. Per a molta gent, l’espiritualitat encara es
confon amb l’espiritualisme, un camí per anar més enllà
de les coses materials. Aquestes confusions o reduccions,
en la comprensió dels conceptes, tant dels Drets Humans
com d’una veritable espiritualitat, van molt lligats a la
cultura occidental. Les antigues civilitzacions d’Àsia,
Oceania i Àfrica, així com les comunitats indígenes i
afrodescendents d’Amèrica, insisteixen que els drets no
són tan sols individuals, sinó comunitaris i col·lectius.
I encara s’han de privilegiar els drets de la humanitat
com a tal. Les comunitats ancestrals i les organitzacions
socials tampoc aïllen els Drets Humans del mirament
que s’ha de tenir envers la Mare Terra i tots els éssers
vius, que d’aquesta manera es tornen subjectes de drets.
Això ve d’una cultura amorosa que comprèn i practica
l’espiritualitat com a forma de viure plenament humana i
humanitzadora.
Sobre els Drets Humans, la societat vigent manté
una concepció hegemònica, la individualista, secular,
culturalment occidentalocèntrica, que parla dels Drets
Humans per mantenir i enfortir l’ordre (o el desordre?)
social capitalista, colonialista i sexista que domina el
món. En les últimes dècades, qui més ha invocat la declaració dels Drets Humans són els imperis occidentals,
que continuen, a través dels seus organismes econòmics
i militars, una acció imperialista que violenta la vida
de moltes persones i la justícia internacional, sempre
a l’ombra dels Drets Humans. En nom de la democràcia,
dels Drets Humans i fins i tot de la civilització cristiana,
el govern dels Estats Units ha envaït països, assassinat
persones i destruït cultures i civilitzacions humanes.
Per a les comunitats i organitzacions socials és un
deure viure i lluitar per concepcions contrahegemòniques i alternatives dels Drets Humans.
Defensar els Drets Humans és una tasca social i política. Implica obligacions, recursos i militància, però du
de bracet també un compromís interior. I, molt sovint,
perill de mort, perquè els pobres no es troben pas en
aquesta situació, ja que són els menys capaços. Ells són
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explotats. Arreu del món, darrere de les manques de respecte i de les vulneracions dels Drets Humans, hi ha una
estructura social i política poderosa, violenta i perillosa.
Lluitar contra aquestes forces demana no sols integritat
ètica i coratge, sinó una opció d’amor solidari que ve del
més profund del projecte de vida personal i comunitària
de qui hi creu i hi aposta.
Per tal que la lluita pel dret i per la justícia ecosocial
no sigui únicament puntual, cal una arrel cultural ancorada en el cor de l’ésser humà. És aleshores quan aquesta justícia es converteix en una postura permanent en el
camí de les persones. Aquesta opció pot ser simplement
ètica, basada en la convicció que tota vida té valor
en si mateixa i mereix tot el respecte. Aquesta actitud
d’amor incondicional i solidari a la humanitat i a cada
ésser humà és el que es pot anomenar “espiritualitat
humana i secular”, afavoreix la vida, en totes les seves
dimensions, i suscita una altra manera d’entendre els
Drets Humans, tant els formulats per l’ONU com els que
sorgeixen de les tradicions més profundes de les cultures. Ken Wilber anomena “visió integral” aquest procés
existencial, que ens fa passar d’un replà egocèntric a
una fase etnocèntrica, i finalment a una manera de viure
cosmocèntrica. Aquest camí de convivència amorosa i
basada en la cooperació i la solidaritat és el fonament
espiritual de la vivència i la defensa de tots i cadascun
dels drets humans i còsmics.
Jesús va demanar als seus deixebles: “Mireu de no
fer el que Déu vol només perquè la gent us vegi, ja
que així no tindreu cap recompensa del vostre pare cel
cel.” (Mt, 6) L’espiritualitat còsmica ens du no tan sols
a defensar els Drets Humans, sinó a assumir la responsabilitat ètica pels més dèbils i marginats d’aquesta
cruel societat. Es tracta, doncs, de solidaritzar-se amb
la lluita dels pagesos, dels indis, dels negres, de les
dones oprimides i totes les categories víctimes, d’alguna
manera, de la societat excloent. Aquesta solidaritat s’ha
d’organitzar i tenir una dimensió social i política. En
alguns països de Llatinoamèrica, el nou procés social i
polític, emergent de les bases i que s’expressa fins en
noves constitucions ciutadanes i en governs de línia
més popular i socialista és una expressió d’aquest amor

revolucionari que, en tot el continent s’inspira en el
libertador Simón Bolívar, i per aquest motiu se l’anomena “bolivarià”
Les tradicions religioses tenen com a missió,
en si mateixes, ajudar les persones a aprofundir aquest
sentit més insondable de la vida i perfeccionar la vocació de tota persona per a l’amor. Només així l’ésser humà
pot recórrer el camí cap al misteri últim de l’essència de
totes les coses, misteri que la majoria de les religions
anomena ”Déu”. El perill permanent és que, pel fet de
tenir com a meta la unió amb la divinitat, les diverses
tradicions acabin per escamotejar un esglaó fonamental.
Intenten viure la divinitat sense adonar-se que aquesta
tan sols es troba en el propi ésser humà. Per bé que la
creença que Déu es va manifestar o es manifesta plenament en un ésser humà (Jesucrist) sigui pròpia del
cristianisme, en realitat totes les religions, d’una manera
o altra, estan obligades a reconèixer que la divinitat
només es pot trobar realment en l’ésser humà. Allò que
Irineu, pastor de l’Església de Lió, ensenyava als cristians al segle II, serveix per a tota persona de qualsevol
religió i de tots els temps: “Com podràs divinitzar-te si
encara no t’has tornat humà? Abans de tot, dóna fermança a la condició de ser humà i, així, podràs participar de la glòria divina.”
A aquesta plena humanització només s’hi arriba per la solidaritat efectiva i amorosa, principalment
en relació a les persones més dèbils i necessitades. En el
món antic, Buda va començar el seu camí d’il·luminació,
motivat per la compassió solidària cap als miserables
cada cop que sortia del seu palau reial. Més endavant,
al desert, el profeta Mahoma va rebre el missatge d’un
àngel perquè aplegués les tribus del seu temps. El judaisme reconeix el seu bressol a l’Èxode, quan Moisès se
sent cridat per Déu a fi d’alliberar els hebreus oprimits.
I Jesús de Natzarè, per donar testimoni del projecte diví
amb la seva arribada al món, va curar malats, va confortar els afligits i va revelar als marginats que Déu és al
seu costat.
Les tradicions espirituals indígenes i afrodescendents, pel fet de privilegiar la relació amorosa amb
la terra, la cura de les malalties i l’equilibri de la vida,
revelen aquesta mateixa arrel ètica i espiritual.
L’any 1903, a Chicago, el II Parlament Mundial
de les Religions, va promulgar la Declaració d’una ètica
global, Allà, delegats de les més diverses tradicions
religioses van afirmar: “Condemnem els abusos contra

els ecosistemes de la Terra. Condemnem la pobresa que
ofega tot el potencial de la vida. Condemnem el desordre
social de les nacions, la indiferència davant les injustícies que oprimeixen els pobles. […] La base per a una
ètica global ja existeix. (Aquesta no consisteix tan sols
en la Declaració dels Drets Humans i en els seus complements, sinó que allà hi ha una base concreta des de la
qual començar). Cal comprometre’ns amb aquesta base, a
partir de la diversitat dels nostres camins espirituals…”
La contribució pròpia de l’espiritualitat humana, religiosa o no, per a la vivència i la defensa contrahegemònica i alliberadora dels drets humans i còsmics
consisteix a fer d’aquest camí un mètode d’intimitat
amb la Divinitat, present en l’ésser humà, especialment
en els més necessitats i menyspreats en els seus drets.
No hi ha receptes per saber de quina forma s’ha de fer
aquest camí. Tanmateix, podem destacar alguns mitjans
sempre útils com a procés pedagògic:
1. Mirar el món, la vida i la realitat segons el punt
de vista de les persones i les comunitats oprimides i que
pateixen més. Assumir com a perspectiva la causa de
tots els oprimits fent-la teva.
2- No substituir-los ni dirigir-los en aquesta lluita.
Donar-los suport perquè en tinguin sempre el protagonisme fonamental: que siguin els subjectes principals de
la seva caminada.
3- L’espiritualitat macroecumènica i còsmica ens
obliga a valorar les cultures i les religions de les comunitats, i les persones relacionades com a llenguatges
d’amor que faran de la resistència activa i de la lluita no
violenta el camí per a la defensa del dret i la justícia.
4- Privilegiar sempre el diàleg veritable i ètic com a
instrument fonamental de relació humana i de força per
caminar.
5- Buscar aprofundir la riquesa de les religions no
tans sols en les seves expressions culturals, sinó principalment en les seves arrels ètiques, capaces de fecundar
la lluita de tota la humanitat per un món més just i
agermanat.
Un document cristià del segle II afirmava: “Quan vegis el teu germà, un ésser humà qualsevol, veuràs el teu
Déu”. Un dels profetes bíblics resumeix el missatge no
només de la Bíblia, sinó de totes les tradicions espirituals quan diu com a paraula divina: “Ja t’han ensenyat,
home, què es bo, què espera de tu el Senyor: practica la
justícia, estima la bondat, comporta’t humilment amb el
q
teu Déu.” (Mi, 6, 8).
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1
1

Dilluns

2
2

Dimarts

juny

Tb 1,3;2,1b-8 / Sl 111
Tb 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.
2009: General Motors declara la suspensió de pagaments
Plena: 16h19m (UTC) a Sagitari
més gran de la història industrial dels EUA, amb
122.550 milions de deute.
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3

Dimecres

Tb 3,1-11a.16-17a / Sl 24
Mc 2,18-27
Carles Luanga
Joan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, protector dels indis.
1758: La Comissió de Límits troba els Yanomami de
Veneçuela.
1885: Sant Carlos Luanga i companys, màrtirs d’Uganda.
Patrons de la joventut africana.
1963: Mor Joan XXIII.

4
4

Dijous

Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a / Sl 127
Francesc Caracciolo
Mc 12,28b-34
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. 35 anys.
Dia internacional dels nens
víctimes innocents de l’agressió.

5
5

Divendres

Tb 11,5-17 / Sl 147
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

Tb 12,1-5-15.20 / Int. Tb 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 Apurinya,
assassinat, Brasil.
1989: Pedro Hernández i companys, líders indígenes, màrtirs
del reclam de la pròpia terra a Mèxic.

juny

7
7

Corpus Christi
Ex 24,3-8 / Sl 115
Hb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26

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. 25 anys.
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.
2005: Després de 30 anys de lluita, es retornen les terres
dels camperols de les Lligues Agràries Paraguaianes.
10 anys.
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8
8

Dilluns

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
Mt 5,13-16
Efrem, Columbà, Aidà, Bede
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.
Minvant: 15h42m (UTC) a Peixos

10
10

Dimecres

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.
1992: Norman Pérez Bello, militant, màrtir de la fe i l’opció
pels pobres, Colòmbia.

Dijous

12
12

Divendres

13
13

Dissabte

Cor de Jesús
Cor de Maria: Is 61,9-11
Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
Int. 1Sm 2,1.4-8 / Lc 2,41-51
Os 11,1b.3-4.8c-9 / Int. Is 12,2-6 Antoni de Pàdua
Mt 10,7-13 Gaspar,
Bernabé
Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37 1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per expulsar
1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors de Joan de Sahagún
el domini holandès del Brasil.
Càritas a San Salvador, desapareguts a El Salvador. 1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» (al
cacic Catarapa), en la veu de Juan Ayora, a la costa 2003: El Suprem de Mèxic concedeix la extradició a Espanya
de Santa Marta, Colòmbia.
de Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura
1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat de Trebaargentina, per ser jutjat per Garzón.
lladors Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil, assassinat.

juny

14

Diumenge 11è del Temps Ordinari
Ez 17,22-24 / Sl 91
2Cor 5,6-10 / Mc 4,26-34

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. 35 anys.
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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Dilluns

juny

2Cor 6,1-10 / Sl 97
Mt 5,38-42
1932: Comença la guerra del Chaco entre Bolívia i el Paraguai.
1952: Mort de Víctor Sanabria, arquebisbe de San José de
Costa Rica, fundador de l’Acció Catòlica, defensor
de la justícia social.
1987: Dotze persones són assassinades a Santiago de Xile
per serveis de seguretat en el 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.
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16
16

Dimarts

2Cor 8,1-9 / Sl 145
Mt 5,43-48
Joan Francesc de Regis
1976: Matança de Soweto, Sud-àfrica: 700 nens assassinats
per negar-se a aprendre «afrikaans», la llengua de
l’opressor.
1976: Aurora Vivar Vásquez, militant, sindicalista, màrtir de
les lluites obreres del Perú.
1978: Se signa el Tractat Torrijos-Carter pel qual els EUA
cediran el Canal a Panamà.
Nova: 14h05m (UTC) a Bessons

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

2Cor 11,1-11 / Sl 110
Germà
Mt 6,7-15
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz renuncia
davant d’una invasió fomentada per la CIA.
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar les
comunicacions.
Comença el Ramadà

19 Divendres
19

2Cor 11,18.21b-30 / Sl 33
Mt 6,19-23
Romuald
1764: Neix José Artigas, alliberador de l’Uruguai i “pare” de
la Reforma Agrària.
1867: Maximilià, emperador imposat als mexicans, és
afusellat.
1986: Matança a les presons de Lima, Perú.

20
20

Dissabte

2Cor 12,1-10 / Sl 33
Mt 6,24-34
Silveri
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) de les persones refugiades.

juny

21
21

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

Lluís Gonzaga, Onèsim Nesib
1980: Desapareixen 27 dirigents sindicals de la Central
Nacional de Treballadors de Guatemala. Hi participen
assessors militars dels EUA. 35 anys.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la persecució contra
l’Església a Guatemala.
1998: Pe. Leo Comissari; màrtir dels líders socials de São
Bernardo do Campo, SP, Brasil, assassinat.
Any nou andí.
Solstici d’hivern al Sud i d’estiu al Nord,
a les 18h38m (UTC)
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22

Dilluns

juny

Gn 12,1-9 / Sl 32
Mt 7,1-5
Joan Fisher, Tomàs Moro
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.
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23
23

Dimarts

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 fundador del FSLN.
1967: Matança de Sant Joan, al centre miner «Siglo XX»,
Bolívia, on moren miners i les seves famílies.

24
24

Dimecres

Is 49,1-6 / Sl 138
Naixement de Joan Baptista Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
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.
Creixent: 11h02m (UTC) a Lliura

25
25

Dijous

26
26

Divendres

Gn 17,1.9-10.15-22 / Sl 127
Gn 16,1-12.15-16 / Sl 105
Mt 8,1-4
Mt 7,21-29 Pelai
Guillem, Màxim
Confessió d’Augsburg
1541: Mort violenta de Pizarro.
Felip Melancton
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a 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. 40 anys.
de Mèxic.
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.

27
27

Dissabte

Gn 18,1-15 / Int. Lc 1
Ciril d’Alexandria
Mt 8,5-17
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 La Haia declara els EUA
«culpables de violar el Dret Internacional per la seva
agressió contra Nicaragua».

juny

28
28

13è Diumenge del Temps 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 ingressa a la presó de la base
naval d’El Callao, on ell mateix havia fet construir cel·les
especials per als líders terroristes, Perú.
2009: Cop d’Estat a Hondures contra el president constitucional Manuel Zelaya.
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CaNVI ClimÀtic I dRETs humans
Ivo Poletto

Goiânia, GO, Brasil

1. Drets de la Terra, condició per als DH
Per parlar de forma adequada a la consciència
crítica d’aquests temps, s’ha de tenir present la relació entre els drets humans (DH) i els drets de la Terra,
també anomenats drets de la natura. Per tal que es
pugui afirmar que les persones i pobles tenen dret a
un medi ambient favorable és absolutament necessari
garantir que la Terra té dret al que ella va crear, perquè es doni un ambient terrestre favorable a la vida.
Pràcticament a totes les constitucions dels estats
hi ha afirmats els drets individuals i col·lectius de
les persones. Entre d’altres, el dret al medi ambient i
l’obligació pública de tenir-ne cura. Però el seu límit
està en l’antropocentrisme de la seva formulació.
Això és el que fa que en aquestes constitucions es
mantingui la il·lusió ideològica que seria possible
garantir el dret humà i la cura amb l’ambient natural
i, alhora, mantenir en expansió constant d’empreses de lliure iniciativa capitalista, que tenen com a
base l’apropiació privada de béns naturals de sòl i
subsòl i la seva transformació, a través de processos industrials i apropiació i ús del treball humà, de
tecnologies i tècniques de producció. A les darreres
dècades, aquestes empreses han exigit llibertat absoluta a nivell mundial, consolidant un mercat de
capital i de mercaderies que està duent la Terra a un
estrès amenaçador. I el resultat d’aquest procés és
el desmuntatge del que hi havia d’estat de benestar
social, l’augment de l’atur, l’explotació del treball, i
una concentració cada vegada més espantadora de la
riquesa mundial.
Amb la col·laboració dels pobles indígenes, que
han decidit dur a l’espai de la política democràtica
la seva pràctica comunitària del Bon Viure, Bolívia
i l’Equador han donat un pas innovador en el reconeixement dels drets de la Terra. A la Constitució de
l’Equador, aquests drets són al capítol 7è: “La natura
o Pacha Mama, en la que es reprodueix i realitza la
vida, té dret a que es respecti integralment la seva
existència i el manteniment i regeneració dels seus
cicles vitals, estructures, funcions i processos evolutius”. O sigui, la Pacha Mama té cicles vitals anteriors
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als dels éssers humans; en realitat, la vida humana
només va esdevenir possible amb els seus processos
evolutius, que va generar la biodiversitat en la qual es
féu possible el salt de la vida vers la forma humana.
Per això, sense el reconeixement i garantia dels drets
de la Pacha Mama, desapareixen les condicions per al
dret humà a l’ambient vital i, en realitat, per a tots
els DH.
2. Agressions que provoquen canvis climàtics
Per ser tan greus i profundes les interferències
humanes en les estructures vitals de la Terra, alguns
investigadors ja treballen amb la hipòtesi que el
temps geològic de l’holocè està essent substituït per
l’antropocè. Significa que l’activitat humana està
aconseguint provocar la fi del període d’onze mil anys
en el qual el clima terrestre va ser més equilibrat i
favorable a la multiplicació d’espècies vives, inclosa
l’espècie humana, que ja sobrepassa els set mil milions d’individus.
Segons els investigadors que treballen en col·laboració amb l’IPCC –Taula Intergovernamental sobre Canvis Climàtics–, amb la confirmació d’altres
centres d’investigació, el procés de canvi climàtic
va començar al voltant de 1750, amb l’anomenada
revolució industrial capitalista. Quatre factors van
ser i continuen essent essencials: a) el descobriment
successiu de fonts eficients d’energia: carbó, gas,
petroli..., b) desenvolupament de noves tecnologies i
màquines, accelerant l’extracció de matèries primeres
i la producció i comercialització de les mercaderies;
c) internacionalització del mercat capitalista, especialment amb l’hegemonia del capital financer, en
l’època de la globalització neoliberal; d) generació
ideològica de necessitats en els consumidors a través
dels mitjans de comunicació, i control del temps útil
dels productes, planificant la seva obsolescència,
expandint el consumisme i els residus.
Sumant-ho tot, la humanitat està aconseguint,
a través dels capitalistes que ho comanden tot, que
la quantitat de CO2 a l’atmosfera ja hagi sobrepassat
les 400 ppm, o sigui, 400 parts de cada milió que la
constitueix. És molt, tenint present que en els darrers

set mil anys del període de l’holocè, el CO2 de l’atmosfera va mantenir-se en 280 ppm, la qual cosa va
mantenir la temperatura de la Terra, de mitjana, en
14,5ºC. Ara, amb 400 ppm, la temperatura mitjana
del planeta ja està pràcticament un grau per sobre.
Clara i comprovadament s’està donant un procés d’escalfament de la Terra.
Aquest escalfament planetari, combinat amb
altres processos de pol·lució i contaminació, és el
principal causant dels canvis climàtics. Fenòmens
com les pluges, vents, nevades, tempestes marítimes,
sequeres... canvien d’intensitat i esdevenen amenaces
a la vida. Crescudes cada vegada més grans i sequeres
més prolongades, així com huracans més intensos i
l’augment del nivell de les aigües dels oceans, tornen
inhabitables àrees continentals densament poblades.
On aniran a viure els milions d’immigrants climàtics?
3. La necessària lluita per la justícia ambiental
¿Qui pateix més intensament els efectes dels
canvis climàtics, els 85 multimilionaris que tenen el
mateix patrimoni que 3.500 milions d’éssers humans,
i que són els principals causants dels processos d’escalfament del planeta... o els 3.500 milions forçats a
repartir entre ells el que sobra del procés col·lectiu
de generació de riquesa?
Aquesta és la paradoxa: els que van promoure i
mantenen en expansió l’anomenada “civilització del
petroli” i la “civilització del consumisme” mundialitzat, que són els majors causants de l’escalfament del
planeta, pateixen menys amb els canvis climàtics que
els milers de milions d’empobrits que gairebé no hi
tenen res a veure. Els més afectats són les persones,
famílies, comunitats i pobles que viuen en territoris
molt afectats pels processos de colonització moderna
(tant la iniciada en el segle XVI, com especialment
la planejada en el segle XIX per espoliar Àfrica i part
d’Àsia de les seves riqueses naturals), i per les relacions neoliberalment desiguals de l’actual comerç
mundialitzat.
Els pobles empobrits tenen dret a un rescabalament pel deute ecològic, i tenen dret a exigir que
els causants de l’escalfament assumeixin les seves
responsabilitats: que acceptin implementar canvis
profunds en tot el que agredeix i provoca desequilibris en el planeta, i que ajudin els pobles afectats a

afrontar els problemes creats per l’escalfament planetari. Com se sap, si aquests canvis depenguessin de
la seva voluntat, mai no es produirien; ans al contrari, gastarien menys recursos per enganyar la humanitat, promovent campanyes de desinformació sobre la
tragèdia que s’apropa, presentant-se com a innocents
promotors del “progrés”. La lluita per la justícia ambiental necessita ser assumida pels pobles afectats,
construint als seus territoris formes de vida en bona
convivència amb la Terra, i forçant els canvis globals
necessaris en favor de totes les formes de vida.
4. DH i de la Terra en temps de canvi climàtic
La fam, que encara provoca la mort precoç de
moltes persones, especialment nens i ancians, no pot
considerar-se una fatalitat, ni fruit de la manca d’iniciativa dels empobrits. Està comprovat que és provocada pel mateix procés de concentració del creixement econòmic capitalista, de manera particular per
les empreses que controlen les borses de cereals i
mercaderies, que són instruments de la inclusió dels
aliments entre les mercaderies lligades a l’especulació
financera que domina i desgracia el món actual. Cada
augment especulatiu del preu dels grans és un decret
de condemna a mort per gana de les persones que no
tenen “poder en dòlars” per tenir-hi accés.
Per això, ja es defensa que, de la mateixa manera
que l’esclavitud moderna, també la fam és un crim
contra els drets humans, i com a tal, ha d’”abolir-se”,
i els culpables, duts als tribunals, jutjats, condemnats
i forçats a abandonar les seves pràctiques criminals.
Així com ja estan identificats els causants de l’escalfament planetari que causen morts i desplaçaments
forçats de persones i greus desequilibris en els processos que manté la vida de la Terra, les seves pràctiques s’han de tipificar com a crims contra els DH i
contra els drets de la Terra, i els seus autors, jutjats,
condemnats i forçats també a abandonar pràctiques
criminals.
És urgent, doncs, que més i més pobles i països
reconeguin en les seves constitucions republicanes
els drets de la natura, de la Pacha Mama, de la Terra.
I que les lluites pels DH, afectats pel mateix procés
de globalització capitalista neoliberal que danya el
medi ambient natural, les vinculem sempre a la lluita
pels drets de la Terra.
q
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29
29

Dilluns

juny

Hch 12,1-11 / Sl 33
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
Pere i Pau
1995: Conflicte de terres a São Félix do Xingú, Brasil. Moren
6 camperols i un policia.
1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien ordenat
l’assassinat de Josimo Tavares (Brasil, 10 de maig
1986).

132

30
30

Dimarts

1
1

Dimecres

Gn 19,15-29 / Sl 25
Gn 21,5.8-20 / Sl 33
Mt 8,23-27 Cast, Secundí, Aaró
Mt 8,28-34
Protomàrtirs de Roma
Joan Olof Wallin
Caterina Winkworth, John Mason Neale
Dia dels màrtirs de Guatemala. (Abans, de l’exèrcit).
Festa nacional del Canadà.
1520: La «nit trista», derrota dels conqueridors a Mèxic. 1974: Mor Juan Domingo Perón, tres vegades president
1975: Dionisio Frías, camperol, màrtir de les lluites per la
de l’Argentina.
terra a la Rep. Dominicana.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luís Navarrete,
1978: Hermógenes López, rector, fundador de l’Acció
catequista, màrtirs a Guatemala.
Catòlica Rural, màrtir dels camperols guatemalencs. 1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de l’educació
2008: Manuel Contreras, excap de la policia de la dictadura és
alliberadora a Haití. 25 anys.
condemnat a dues cadenes perpètues per l’assassinat 2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, malgrat
de l’excomandant en cap de l’Exèrcit xilè Carlos Prats
l’oposició dels EUA.
i la seva esposa, a Buenos Aires el 1974. També
condemnen 7 agents més de la DINA.

2
2

Dijous

3
3

Divendres

Gn 22,1-19 / Sl 114
Ef 2,19-22 / Sl 116
Vidal, Marcial
Mt 9,1-8 Tomàs apòstol
Jn 20,24-29
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
1951: S’aprova al Brasil la llei Alfonso Arinos, que condemna
1823: Acaba la guerra d’independència de Bahía, Brasil,
com a contravenció penal la discriminació de raça,
amb la conquesta de Salvador.
color i religió.
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
1978: Pablo Marcano García i Nydia Cuevas assalten el
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa la seva
Consolat de Xile a San Juan, per denunciar l’absurditat
primera Conferència legal després de 30 anys.
de celebrar la independència del país (EUA) que la
nega a Puerto Rico.
Plena: 02h20m (UTC) a Capricorn
1987: Tomás Zavaleta, franciscà salvadorenc, màrtir de la
solidaritat, a Nicaragua.

4
4

Dissabte

Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134
Mt 9,14-17
Isabel de Portugal
1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
1974: Antoni Llidó 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

5
5

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

Antoni M 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.
2012: Rafael Videla, líder del cop d’estat de 1976, condemnat
a 50 anys pel robatori de nadons durant la dictadura
argentina
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6
6

Dilluns

juliol

Gn 28,10-22a / Sl 90
Mt 9,18-26
Maria Goretti
1415: Mor John Huss, a la República Txeca.
1943: Mor Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de les
religioses «Cruzadas de la Iglesia» i del primer sindicat
obrer femení d’A.L a Oruro (Bolívia).
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la
democràcia del poble xilè.
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7
7

Dimarts

Gn 32,22-32 / Sl 16
Mt 9,32-38
Fermí
1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les Lligues
Agràries, mort per la tortura, Paraguai.
1991: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a
Citlaltepetl, Mèxic.
2005: Un triple atemptat suïcida causa 56 morts al metro
de Londres.

8
8

Dimecres

Gn 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sl 32
Mt 10,1-7
Eugeni, Adrià, Priscil·la
1538: Mort violenta d’Almagro.
1991: Martín Ayala, màrtir de la solidaritat dels marginats
del seu poble salvadorenc.
2008: Mort de Mercedes Ventura i M Eugenia Hernández,
educadores d’El Salvador.
Minvant: 20h24m (UTC) a Àries

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 de 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

Dissabte

Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104
Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Cristòfol
Mt 10,24-33
Mt 10,16-23 Benet
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 quiché, 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

15è Diumenge del temps 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

juliol

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.
2007: Final de la impunitat legal a l’Argentina: la Cort Suprema
declara nuls els indults als repressors.
2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Moviment de
Sacerdots pel Tercer Món, Argentina.

136

14
14

Dimarts

15
15

Dimecres

Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102
Ex 2,1-15a / Sl 68
Mt 11,25-27
Mt 11,20-24 Bonaventura
Francesc Solano
Vladimir
Camil de Lelis
1616: Francisco Solano, missioner franciscà, apòstol dels 1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del poble
uruguaià, torturat.
indis al Perú.
1630: Hernandarias publica al Paraguai les primeres 1976: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Lorenzo Simão, cacic
bororo, màrtirs del poble indígena al Brasil.
ordenances en defensa dels indis.
1969: Esclata la «guerra del futbol» entre El Salvador i Hon- 1981: Misael Ramírez, camperol, animador de comunitats,
màrtir de la justícia, Colòmbia.
dures, causada per l’expulsió de colons salvadorencs
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diòcesi d’El
de territori hondureny.
Quiché, assassinat per les forces de la seguretat de
l’Estat, Guatemala.
Dia internacional de l’ONU de la Família.

16
16

Dijous

Divendres

18
18

Dissabte

Ex 11,10-12,14 / Sl 115
Ex 12,37-42 / Sl 135
Mt 12,1-8 Arnulf, Frederic
Mt 12,14-21
Aleix, Bartolomé de Las Casas
1566: Mort de Bartolomé de Las Casas, 82 anys, primer 1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
sacerdot ordenat al Continent, profeta llatinoamericà, 1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville, sacerdots,
defensor de la Causa dels indis i dels negres.
segrestats i morts, màrtirs de la justícia a La Rioja,
1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma, Argentina.
Argentina.
1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel general
Luís García Meza.
S’acaba el Ramadà

Las Casas

Ex 3,13-20 / Sl 104
Mt 11,28-30
Carme
1750: José Gumilla, missioner defensor dels indis, conreador
de les llengües indígenes, Veneçuela.
1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo André,
São Paulo, Brasil.
2000: Mor Elsa M. Chaney (*1930), feminista nord-americana,
autora d’estudis sobre les dones a A.L.
Nova: 01h24m (UTC) a Cranc

juliol

19
19

16è Diumenge del temps 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
Elies
Mt 12,38-42
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

22
22

Dimecres

Cant 3,1-4 / Sl 62
Ex 14,21-15,1 / Int. Ex 15,8-17
Jn 20,1.11-18
Mt 12,46-50 Maria Magdalena
Llorenç de Bríndisi
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluitador en 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionista, ex-president de JEC, Raúl Rodríguez i Carlos Di Pietro,
favor dels camperols pobres, assassinat a Brasiléia
seminaristes, desapareguts, Argentina. 35 anys.
(AC), Brasil.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicari d’Aguaricó, i Inés Arango,
missonera, a la selva equatoriana.

23
23

24
24

Dijous

Divendres

Simón Bolívar

Ex 19,1-2.9-11.16-20b / Int. Dn 3,52-56
Ex 20,1-17 / Sl 18
Brígida
Mt 13,10-17 Cristina
Mt 13,18-23
1978: Mario Mujía Córdoba, “Guigui”, obrer, mestre, agent 1783: Neix Simón Bolívar a Caracas.
de 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. 30 anys.
1983: Pedro Ángel Santos, catequista, màrtir de la fe i de la
Creixent: 04h04m (UTC) a Àries
solidaritat amb el seu poble salvadorenc.
1987: Màrtirs camperols de Jean-Rabel, a Haití.
1993: Vuit nens del carrer, assassinats per un esquadró de
la mort, mentre dormien, a la plaça de l’església de la
Candelera de Río de Janeiro.

25
25

Dissabte

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
Jaume
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28
1495: Diego Colón funda a la Hispaniola (Rep. Dominicana)
la ciutat de Santiago de los Caballeros.
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. 35 anys.
1981: Ángel Martínez Rodrigo i Raúl José Léger, catequistes
missioners laics, Guatemala.
1983: Luís Calderón i Luís Solarte, militants, màrtirs de
la lluita dels “destechados” de Popayán, Colòmbia.

juliol

26
26

17è Diumenge del temps 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’havia instal·lat Sandino.
1953: Assalt contra la caserna Moncada a Cuba.
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27

Dilluns

28
28

Dimarts

29
29

Dimecres

juliol

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.
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
en favor dels pobres a Santiago de Atitlán, Guatemala.
1986: Els cooperants Yvan Leyvraz (suís), Bernd
Koberstein (alemany) i Joël Fieux (francès) assassinats
per la Contra a La Zompopera, Nicaragua.
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1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jn 11,19-27

30
30

Dijous

31

Divendres

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sl 80
Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
Pere Crisòleg
Mt 13,54-58
Mt 13,47-53 Ignasi de Loiola
1502: Colom arriba a Hondures.
1970: Guerrillers tupamaros segresten al cònsol del Brasil
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi
a Montevideo.
de la Independència de Mèxic.
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a São Paulo.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la
Plena: 10h46m (UTC) a Aquari
Segona Església Baptista de Cuba, involucrat en la
lluita revolucionària, és cosit a trets al carrer per la
policia de Batista.

1
1

Dissabte

Lv 25,1.8-17 / Sl 66
Mt 14,1-12
Alfons Ma de Liguori
1920: Gandhi comença la seva campanya de desobediència
civil a la Índia.
1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, militant cristiana, màrtir
a la revolució nicaragüenca. 40 anys.
1979: Matança de Chota, Perú.

agost

2
2

18è Diumenge del temps 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.
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el bou i la fam en la societat de consum
Vânia Márcia damasceno nogueira

Brasília, Distrito Federal, el Brasil

Se sap que en la societat de consum l’animal és
vist com a mer objecte d’ús dels éssers humans. I
malgrat que l’avenç tecnològic creï mecanismes perquè
l’home ja no necessiti ser dependent de productes
d’origen animal per sobreviure, protegir-se de la fred o
alimentar-se, paradoxalment encara són els no-humans
i els humans exclosos socialment els que més pateixen
amb el progrés.
Com més desenvolupat econòmicament és un
país, més endarrerida és la seva mentalitat de tutela
als éssers ambientalment vulnerables, i més gran és
la desconsideració amb el medi ambient dels països
veïns, sobretot per l’egocentrisme moral de pensar que
els estralls ambientals poden tenir barreres frontereres
i quedar restringides al païs contaminador i encara per
les condicions econòmiques favorables d’adquisició de
béns de consum.
Els porcs defequen 7 o 8 vegades més que els
humans. Tot i que és altament contaminadora del
medi ambient, la cria extensiva de porcs en condicions
cruels d’engreix encara és un molt bon negoci de
l’agronegoci de molts països en vies de desenvolupament, però que ja està sent prohibit per alguns països
desenvolupats només per poder evitar la contaminació
dins l’àmbit de les seves fronteres, com a Dinamarca i
al nord d’Alemanya, on s’estimen més importar-ne la
carn d’algun dels països que crien els porcs. Creuen
que la brutícia es quedarà allà, lluny d’on són ells.
Obliden que els rius sempre desemboquen al mar.
El progrés es buscaria com a instrument que millora la qualitat de vida de tots els éssers vius, o de
només uns quants éssers vius? Portaria confort i major
llibertat per a l’home simplement viure la vida, o seria
una perpetuació de l’esclavitud animal i un modern
mecanisme d’autoesclavitud del propi ésser humà?
Tot indica que el progrés no sempre és democràtic. La satisfacció material egocèntrica i desmesurada
d’alguns, més enllà de no beneficiar-los a tots, pot
estar perjudicant un grup de gent que no té condicions
econòmiques d’adhesió a la nova tecnologia, o que
tan sols participa del procés de producció, molt sovint
com a producte. Aquest grup de gent vulnerable és el
mateix que es veu exclòs de la societat de consum i de
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coneixement. I és el mateix que té consideració moral
amb els seus animals i que és obligat culturalment a
criar-los per poder alimentar l’agronegoci i un grup
reduït dels financerament afortunats de la societat,
que mengen carn i contribueixen excessivament a la
degradació del planeta.
Cada hora moren 1.800 criatures de desnutrició
o fam, cosa que suma quinze milions per any. L’any
2002, les Nacions Unides van divulgar un estudi que
preveia que el 2005 prop de quatre bilions d’éssers humans patiran amb l’escassetat d’aigua –la meitat de la
població projectada del planeta. Qui patirà primer els
impactes d’aquesta escassetat d’aigua? De ben segur,
qui pateix avui els impactes d’escassetat de menjar.
La desforestació per a la cria extensiva bovina (la
“pota del bou”) és el principal destructor de l’Amazònia. Contribueix per augmentar l’efecte hivernacle (el
“flato del bou”), destrueix boscos i compacta el sòl
(tal com ja deia, fa més de quinze anys, Chico Mendes). Amb tot, una de les més grans preocupacions
actuals és amb la despesa d’aigua que es necessita per
produir un quilo de carn, i amb la contribució de la
cria extensiva per augmentar la fam del planeta.
El 2004 un estudi de la FAO va concloure que
s’havien gastat 15.000 litres d’aigua per produir un
quilo de carn, mentre que per produir un quilo de
cereal es gasten 1.300 litres d’aigua dolça. Ja hi ha
més bous al món que éssers humans, i el Brasil és el
país que té més caps de bestiar boví. Hi ha països
que ja no poden mantenir la producció d’animals per a
l’alimentació, perquè no hi ha prou aigua. Així doncs,
aquests països deixen que els països en vies de desenvolupament criïn els bous i els importen trobant que
els estralls ambientals no arribaran mai a les seves
fronteres.
L’ésser humà cada cop menja més carn al món.
Henry Salt, a Animal rights, destaca que és extremadament important la qüestió del menjar en la discussió
dels drets dels animals. Aquest encara és el principal
ús dels animals per l’home. La majoria dels animals
es maten per a la producció de menjar. Segons Gary
Francione, l’Organització de les Nacions Unides per a
l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), els humans maten

aproximadament 53 bilions d’animals com a menjar
durant un any, deixant de banda els peixos i altres animals marins. Tractar l’animal com a menjar és el gran
dilema ètic i filosòfic del nostre segle.
Com més bous hi hagi al planeta, més gran serà la
competència per aconseguir espai per sembrar llavors
per als éssers humans exclosos que no mengen carn.
Àrees que podrien ser utilitzades com a camps de conreu per alimentar els éssers humans són utilitzades,
en canvi, per sembrar menjar per al bestiar. El 30% de
tot el sòl del planeta es fa servir per sembrar el menjar
per als bous, i un 33% per criar-ne. Tan sols la part de
la població que té un poder adquisitiu més gran menja
carn. La cria de bestiar contribueix a la disminució
de l’espai de cultiu per a l’ésser humà pobre. La carn
produïda per l’agronegoci només alimenta el 20% de la
població mundial, precisament aquells que no passen
gana. Els animals criats per ser utilitzats per l’home
com a menjar consumeixen més proteïnes del que
aquests mateixos animals ens en subministren com a
aliment per a les persones.
L’objectiu d’aquestes informacions no és fer una
apologia contra el consum de carn, sinó la d’alertar
del seu consum exagerat, i suscitar interrogants, ja
que els mitjans de comunicació propaguen tothora el
consumisme exagerat. La cultura industrial indueix al
consum innecessari, i apel·la a les debilitats de l’ésser
humà jugant amb el seu ego i prometent-li omplir el
buit existencial propi del món en què vivim. Promeses
de bellesa, encant, felicitat, plaer i força són constantment fetes a través dels productes més variats,
amb noves marques, colors i models que surten al mercat cada dos per tres cada moment. Productes superflus que molt sovint són fabricats de resultes del sofriment d’altres éssers vius (bolsos de marca, sabates de
cuiro de tots colors, pells suaus, cremes miraculoses,
entrepans de carns delicioses) van dirigides al consum,
com si fossin essencials per a l’ésser humà.
Ja se sap que ens alimentem de les mateixes hormones injectades als animals i que el consum exagerat
de carn de vermella provoca innombrables malalties

en l’ésser humà: càncer, malalties cardíaques i respiratòries, al·lèrgies… Però el dilema moral hauria de ser
el més important, ja que saber la mida del patiment
i del sacrifici que hi ha darrere de la cria extensiva
d’animals hauria de ser obligatori cada cop que anem a
la carnisseria.
Peter Singer afirma que el consum exagerat de carn
es beneficia del desconeixement de la gent pel que fa
al patiment dels animals en el mètode de producció,
i que la llei de l’oferta i la demanda podria regular el
mercat amb la producció de productes vegetals a preus
més ajustats i una més gran varietat si la gent tingués
un coneixement més profund d’aquest sofriment.
Marina Silva, exministra de Medi Ambient, ha afirmat que és trist pensar que els nens estan substituint
el joc pel consum, la qual cosa genera greus conseqüències, tant a ells com al medi ambient, ja que,
paradoxalment, són els joves els que s’han mostrat
més sensibles i preocupats per la natura.
Pensar en els animals com si fossin objectes encara
és un recurs molt utilitzat per la societat de consum.
Sobretot en l’alimentació, encara que el progrés ja
hagi demostrat que aquest ús és totalment innecessari
per a l’ésser humà. A l’home ja no li cal sortir a caçar
per buscar la pell que el protegeix de la fred si ja
coneix el cotó.
Aquests interrogants són necessaris per poder
arribar a un nou paradigma de model de vida davant
la pressió del sistema socioeconòmic que, al mateix
temps que ens sembla imprescindible, subjuga els
homes i els animals, i du la humanitat a un daltabaix
ecològic sense retorn.
El contacte i la convivència amb els animals és del
tot saludable per a les persones. Estimula l’amor i la
responsabilitat pel medi ambient, actua de forma pedagògica amb la mainada, ja que els ensenya el deure
de cuidar-los, la sociabilitat i l’autoestima, i pot contribuir al fet que l’home els vegi com a éssers vius i no
com a simples objectes. Veure’ls d’una altra manera és
cruel i atempta contra la condició natural de la vida.
Atempta contra l’animal i atempta contra l’ésser humà.

q

Cada alemany menja, de mitjana, 1.94 animals per any, és a dir, 4 vaques, 4 ovelles, 12 oques, 37 ànecs, 46 porcs, 46
galls dindi i 945 pollastres. En altres paraules. Un 85% de la població menja gairebé cada dia carn ja a l’hora de l’esmorzar.
El consum s’ha quadruplicat des del segle XIX. Amb un consum de carn, de mitjana, de 60 kg per persona a l’any, els alemanys mengen el doble que la població dels països en vies de desenvolupament. Als països més pobres, la mitjana anual és d’uns
10 kg per persona i any. [www.dw.de/atlas-de-la-carne-desequilibrios-a-nivel-mundial/a-16512688]
143

Juliol

2015

Dl Dm
		
6
7
13 14

Dc Dj Dv Ds Dg
1	 2 	3	 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19

Dimarts

Dilluns

Dl Dm Dc Dj
20 21 22 23
27 28 29 30

Dv Ds Dg
24 25 26
31			

Dijous

Dimecres

27
  

28

29

30

  
3

4

5

6

  
10

11

12

13

  
17

18

19

20

  
24

25

26

27

31
144

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
2 	 3 	 4
5
6
21 22 23 24 25 26 27
7 8
9 10 11 12 13
28 29 30				
14 15 16 17 18 19 20		

1

AG O ST

Diumenge

Dissabte

Divendres
31
  

Setembre

2

1
2
3
4
5
6

  
7

8

9

7
8
9
10
11
12

  
14

15

16

13
14
15
16
17
18

21

22

23

19
20
21
22
23
24

28

29

30

25
26
27
28
29
30
31
145

3
3

Dilluns

agost
146

4
4

Dimarts

5
5

Dimecres

Nm 12,1-13 / Sl 50
Nm 13,1-2.25;14,1.26-30.34-35 / Sl 105
Mt 14,22-36 Blanca, Osvald
Mt 15,21-28
Joan Ma Vianney
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.
1982: És destruït per l’alcaldia de Salvador, el «terreiro»
Casa Blanca, el primer de Brasil.
2006: Julio Simón, condemnat per terrorisme d’estat: primer
cas després de l’anul·lació de les lleis de punt final i
obediència deguda, Argentina.

Enrique Angelelli

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. 35 anys.
1999: Tí Jan, sacerdot compromès amb la causa dels pobres,
assassinat a Port-au-Prince, Haití.

6
6

Dijous

7
7

Divendres

Dt 4,32-40 / Sl 76
Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
Just i Pastor
Mt 16,24-28
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9 Sixt i Gaietà
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.
Minvant: 02h02m (UTC) a Taure
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 els 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.

8
8

Dissabte

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’ex-president i dictador Pinochet.

agost

9
9

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

Fabià, Romà
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Nagasaki.
1991: Miguel Tomaszek i 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. 20 anys.
2000: Mor Orlando Orio, ex-desaparegut, testimoni, profeta de
la vida, figura de referència de l’Església compromesa
de l’Argentina.
2007: El banc més gran de França, BNP Paribas, bloqueja
3 fons d’inversió: comença la crisi econòmica mundial.
Dia de l’ONU de les poblacions indígenes.
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10
10

Dilluns

Dimarts

agost

Dt 31,1-8 / Int. Dt 31,1-8
Dt 10,12-22 / Sl 147
Mt 18,1-5.10.12-14
Mt 17,22-27 Clara d’Assís
Llorenç
1809: Primer crit d’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, Brasil. 1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a les
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del moviment comunal,
finances de tot el món.
segrestat i desaparegut, Perú.
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12

Dimecres

Dt 34,1-12 / Sl 65
Mt 18,15-20
Julià
1546: Mor Francisco de Victoria a Salamanca.
1976: 17 bisbes, 36 sacerdots, religioses i laics llatinoamericans són detinguts per la policia en una reunió religiosa
a Riobamba, Equador.
1981: IBM inicia el mercat dels ordinadors personals, que
revolucionarà la vida humana.
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

Dijous

14
14

Divendres

Jos 24,1-13 / Sl 135
Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A
Policarp, Hipòlit
Mt 19,3-12
Mt 18,21-19,1 Maximilià Kolbe
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de 80 dies 1816: Mor a presó Francisco de Miranda, prohom veneçolà,
de setge, cau Mèxic-Tenochtitlán, Cuauhtémoc és fet
precursor de la independència.
presoner i moren uns 240.000 guerrers.
1983: Mor Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”,
1961: Es construeix el mur de Berlín.
escriptor, filòsof, militant cristià.
1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament
d’Ayacucho, Perú.
1985: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament
d’Ayacucho, Perú. 30 anys.
Nova: 14h53m (UTC) a Lleó

Dissabte
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
Assumpció
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56
1914: Inauguració del Canal de Panamà.
1980: José Francisco dos Santos, president del Sindicat
dels Treballadors Rurals a Corrientes (PB), Brasil.
Assassinat. 35 anys.
1984: Luís 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.

agost

16
16

20è Diumenge del temps 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

19
19

Dimecres

agost

Jue 2,11-19 / Sl 105
Jue 6,11-24a / Sl 84
Jue 9,6-15 / Sl 20
Jacint
Mt 19,16-22 Helena
Mt 19,23-30 Joan Eudes
Mt 20,1-16
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 dos hisendes a
1952: Alberto Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels pobres,
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
20

Dijous

21

Divendres

22
22

Dissabte

Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sl 127
Jue 11,29-39a / Sl 39
Rut 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
Bernat
Mt 23,1-12
Mt 22,1-14 Pius X
Mt 22,34-40 Maria Reina
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom xilè.
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, assas- Dia mundial del folklore.
1998: Els EUA bombardegen l’Afganistan i Sudan.
1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic, màrtir de
sinat durant un cop d’Estat a Bolívia.
la solidaritat amb El Salvador.
Creixent: 19h31m (UTC) a Escorpí

agost

23
23

21è Diumenge del temps 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
24

Dilluns

25
25

Dimarts

agost

Ap 21,9b-14 / Sl 144
1Ts 2,1-8 / Sl 138
Jn 1,45-51 Josep de Calassanç
Mt 23,23-26
Bartomeu
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa canonitzada Lluís de França
d’Amèrica.
1825: Independència de l’Uruguai. Festa nacional.
1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les 1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe
Amèriques.
i la promoció humana, Perú.
1980: 17 dirigents sindicals reunits a la finca del bisbat 2009: La Fiscalia dels EUA decideix investigar casos de
d’Escuintla, Guatemala, desapareguts. 35 anys.
possibles tortures de la CIA durant el govern Bush.
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26
26

Dimecres

1Ts 2,9-13 / Sl 138
Teresa Jornet
Mt 23,27-32
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
28

Divendres

29
29

Dissabte

Jr 1,17-19 / Sl 70
Mc 6,17-29
Martiri de Joan Baptista
1533: «Bateig i execució» d’Atahualpa.
1563: Es crea la Real Audiència de Quito.
1986: Malgrat la prohibició del cardenal de Río de Janeiro, es
desenvolupa la III Trobada de Religiosos, Seminaristes
i Sacerdots negres de Río de Janeiro.
Plena: 18h35m (UTC) a Peixos

Jean-Marie Vincent

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 l’abomés de 100 sacerdots, religiosos i religioses van
lició de l’esclavitud, a la Costa Atlàntica de Nicaragua.
ser empresonats o obligats a abandonar les seves
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa dels
parròquies.
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.

agost

30
30

Diumenge 22è del temps 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 del 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.
Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)
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Crisi i Drets Humans des d’Espanya
Pablo Aceña

Vaig conèixer la Leonor Alonso el 1994. Era una de
les àvies de la Plaza de Mayo, impressionant. La seva
filla va ser desapareguda per la dictadura argentina.
Em va explicar que un dia, quan l’estaven torturant,
es va dir a ella mateixa que si aconseguia sortir-ne
viva, dedicaria la resta de la seva vida a revenjar-se.
Un altre dia, al cim del seu dolor, la seva visió es va
girar: “vaig sentir llàstima dels seus botxins” –em va
dir– i va decidir no anular-se com a persona, i treballar pels Drets Humans. Al cap d’un temps, la seva
néta va ser arrencada dels seus segrestadors. Va poder
abraçar-la i viure amb ella, amb la filla de la seva filla
assassinada. Va ser la seva manera de lluitar contra la
barbàrie desencadenada al seu país, al seu continent,
on convivien dictadures i polítiques neoliberals.
Les crisis actuals a Espanya, no arrenquen amb
la caiguda de l’economia financera del 2008 als EUA
i la seva posterior contaminació a la resta de països.
Tot ve de més enrere i té, segons Vicenç Navarro, un
fort component en les relacions entre el capital i el
treball. Després de la Segona Guerra Mundial, aquestes
forces van assolir un pacte que va fer que anés augmentant el pes dels sous davant les rendes del capital, assolint el seu màxim la dècada dels anys setanta,
quan a Espanya els sous van arribar a ser el 72,4% del
PIB. Les polítiques neoliberals impulsades per Thatcher
i Reagan els anys vuitanta, van influir per fer davallar aquest valor fins al punt que entre 1981 i 2012,
aquesta xifra caigués un 14,6% a Espanya, situant-se
en el 58,4% el 2012, i arribant a ser menys del 50%
el 2014. Aquestes polítiques també les van abraçar
governs socialdemòcrates com els de Felipe González,
Tony Blair o Schröder. Això, juntament amb l’augment
de les taxes d’atur a Espanya, que van passar d’un
2,4% el 1970 a un 20,1% el 2010, va debilitar el món
del treball i forma part de l’origen de les crisis econòmiques i financeres. Va haver-hi altres factors, com
l’impacte de la reunificació alemanya en l’economia
europea, o l’endeutament de la població espanyola
facilitat per la banca, que va servir per dissimular
l’impacte de la pèrdua de poder adquisitiu de la gent.
Es va formar així el caldo de cultiu perfecte per a les
activitats especulatives i l’aparició de bombolles com
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la immobiliària, ferment de l’enorme deute privat
acumulat en els anys del boom immobiliari (va arribar
a superar el bilió i mig d’euros, el triple del deute
públic, que fins el 2011 era dels més baixos d’Europa)
i determinant de l’únic rescat que ha patit l’economia
espanyola, el de la banca.
Aquest caos va commocionar la societat i va ser
l’excusa perfecta per provocar un estat de shock.
S’havia de salvar aquesta economia per damunt de
tot! Van posar-se en marxa mesures traumàtiques,
sense necessitat de cops militars, ja obsolets en les
nostres modernes democràcies –veieu El capitalisme
del desastre, de Naomi Klein–, però va ser un cop al
model de l’Estat del Benestar europeu; insistint reiteradament pels mitjans de comunicació que “estàvem
vivint per sobre de les nostres possibilitats”, fent que
ens sentíssim culpables i ens preparéssim per al que
havia de venir, perquè, com diu el ministre de Justícia
Gallardón: “governar és repartir dolor”.
Aquestes polítiques són tremendament desordenades, ineficaces per a la vida, tan poc intel·ligents que
ratllen l’estupidesa. Que ens continuem regint pels
seus principis és un fracàs per a la humanitat, que,
malalta de capitalisme, pateix les crisis que afecten
greument l’estat dels Drets Humans.
En posar-se en marxa les polítiques d’austeritat i
les “retallades”, es va incrementar molt més l’atur, la
precarietat i la pobresa. El govern va utilitzar la devaluació interna dels nivells de vida dels seus habitats
per fer més competitiva l’economia del país. Tot això
es va traduir en pèrdues generalitzades de drets laborals i socials, alguns tan importants que han de considerar-se inherents a la condició humana, com el dret a
la salut i l’educació; la qual cosa va originar una crisi
social i política marcada per l’accelerat desprestigi de
partits polítics i institucions, que va assolir la seva
màxima expressió en el moviment del 15 de maig de
2011 (el 15M).
Efectes concrets en els Drets Humans
Des de l’informe del Comissari de Drets Humans
del Consell d’Europa, Nils Muiznieks, l’octubre de
2013 al de Càritas Europa de 2014, es denuncia que

Espanya, com a conseqüència de les retallades, és el
país en el qual més ha augmentat la desigualtat, rere
Letònia, i el segon d’Europa amb més pobresa infantil
després de Romania. Amb sis milions d’aturats, creix
el nombre d’assalariats/des en el llindar de la pobresa, atès que ja n’hi ha un 12% als quals el jornal
no els assegura uns ingressos mínims per evitar-la,
i tretze milions de persones s’acosten a l’abisme de
l’exclusió social. Augmenta el nombre de famílies que
depenen fonamentalment de les pensions de jubilació
dels avis. Simultàniament la negativa a donar carta
de naturalesa legal a la dació en pagament per saldar
les hipoteques amb el lliurament de la vivenda, ha
accentuat el drama dels desnonaments deixant al
carrer, el 2013, cada dia, a 180 famílies, i ha induït a
l’augment dels suïcidis. Però no han tingut cap escrúpol en emparar la colossal dació en pagament dels
grans promotors immobiliaris, els fracassos dels quals
s’han endossat a les caixes d’estalvi, i que hem acabat pagant tots en forma de deute públic per sufragar
el rescat bancari i les pèrdues de l’anomenat “banc
dolent”.
El govern Rajoy, amb les seves mesures de regressió social i d’austericidi econòmic, imposades per
decret eludint el debat parlamentari i arruïnant el
Diàleg Social, ha abandonat a la seva (mala) sort centenars de milers de persones dependents, en deixar
sense efecte a la pràctica i sense recursos la Llei de
Dependència. Ratlla en la xenofòbia, amb la brutal
repressió dels immigrants, i simultàniament, aboca
a l’emigració els joves espanyols més qualificats, o
enfosqueix cada vegada més els projectes de vida del
jovent en general amb el deteriorament continuat de
les polítiques d’igualtat d’oportunitats en l’accés a
l’ensenyament i la precarització del mercat laboral,
que especialment s’acarnissa amb els joves i les dones, a més de suportar la descomunal taxa del 57% de
desocupació. Ha reduït a mínims històrics la inversió
en I+D+i, menysté la cultura enmig de la Societat del
Coneixement. Desmantella la Cooperació al Desenvolupament. Empara els defraudadors amb amnisties
fiscals i limita les tasques de l’Agència Tributària en
la seva lluita contra el frau, fins arribar a l’extrem de
cessar la inspectora que va incoar un expedient a la
multinacional CEMEX.
Es reitera un esquema d’insuportables costos per
a la immensa majoria de la societat, insostenible

social, mediambiental i econòmicament. Aitals polítiques només poden imposar-se cercenant drets i
llibertats democràtiques per constrènyer qualsevol
contestació social, exercint un sistemàtic atac als
sindicats democràtics i representatius, als moviments
socials organitzats; imposant regressions legislatives
en matèria de drets civils, com anticipa en el projecte
de Llei de Seguretat Ciutadana.
Així doncs, la crisi està servint de coartada per al
desplegament de la ideologia més reaccionària en la
qual se sustenta aquest govern, per exemple amb la
contrareforma de la llei de l’avortament, exponent de
la seva hipòcrita croada contra el dret de les dones a
decidir sobre la seva maternitat.
Alternatives
L’alternativa és profundament ideològica i espiritual. Ideològica perquè hem de construir un nou
model de societat superadora dels errors anteriors. No
es pot tornar a allò d’abans. S’ha d’entrar en el camí
del creixement humà, controlant l’economia des de
la política, posant en primer lloc els interessos de la
ciutadania i el desenvolupament més igualitari de la
humanitat, que en les seves tres quartes parts està
mancada dels drets humans més elementals, i evitant
no només la transferència de rendes al capital, sinó
l’hegemonia del seu pensament depredador.
I és espiritual, perquè ha de fer-se des de la dimensió més profunda de l’ésser humà, que com Leonor Alonso, no es resigna davant la injustícia, sinó
que vol engrandir la història de la seva evolució amb
noves esperances i pràctiques.
Cal crear trobada i cooperació entre el tradicional
teixit format per organitzacions polítiques, sindicals i socials, posicionades en la defensa dels valors
humans i la Justícia, i els moviments socials sorgits
darrerament. Ambdues parts formen el cabdal del
mateix riu pel qual ha de seguir transitant la vida de
les persones i els pobles.
S’han de superar recels i barreres sectàries. Ni tot
allò vell està podrit, ni allò nou ha de ser excloent
i creure’s en possessió de la veritat. Ningú té la veritat, si aquesta no es construeix comunitàriament.
Cal teixir un nou paradigma amb les experiències
acumulades i les noves realitats. Com va dir Antonio
Machado: ¿Tu verdad? No, la Verdad, y ven conmigo a
buscarla.
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31

Dilluns
Dilluns

1
1

Dimarts
Dimarts

2
2

setembre

Leonidas Proaño

1Ts 4,13-18 / Sl 95
1Ts 5,1-6.9-11 / Sl 26
Lc 4,16-30 Gil
Ramon Nonat
Lc 4,31-37 Antolí, Elpidi
1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació d’Haití Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La Meca a
Jerusalem, d’on va pujar al cel.
de deu anys.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant cristià,
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
màrtir de les lluites del
1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a Ríobamba,
poble uruguaià, assassinat per la policia.
Equador.
2001: La Cort Interamericana de DDHH condemna Nicaragua 1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir de la
Causa dels pobres, Buenos Aires.
per haver violat els drets dels indígenes mayagna de
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra, després
la Costa Atlàntica.
dels Agents de Pastoral Negres.
1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la Paraula, màrtir
de la Bona Notícia als pobres a El Salvador, assassinat.
2011: Reinel Restrepo, rector de Marmato (Caldas,
Colòmbia), líder de l’oposició a les megaexplotacions
miners, assassinat.
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Dimecres
Dimecres
Col 1,1-8 / Sl 51
Lc 4,38-44

3
3

Dijous
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.

4
4

Divendres

5

Dissabte
Dissabte

Col 1,21-23 / Sl 53
Col 1,15-20 / Sl 99
Rosalia
Lc 6,1-5
Lc 5,33-39 Llorenç, Justinià
Albert Schweitzer
1972: La censura brasilera prohibeix publicar notícies sobre
1970: Triomf electoral de la Unitat Popular, Xile. 45 anys.
Amnistia Internacional.
1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès, mort per 1983: Els aturats acampen a l’Assemblea Legislativa de
una bala disparada per policies a la població militant
São Paulo.
de La Victoria, Santiago, Xile.
Minvant: 09h54m (UTC) a Bessons
1995: Conferència Mundial de Pequín sobre la Dona.
2005: El jutge Urso imposa presó a Jorge Videla i altres 17
repressors de la dictadura militar argentina.

setembre

6
6

23è Diumenge del temps 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 l’hisenda Boqueirão, Brasil.
En seran expulsats.
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7
7

Dilluns
Dilluns

8
8

Dimarts
Dimarts

setembre

Col 1,24-2,3 / Sl 61
Mq 5,1-4a / Sl 12
Lc 6,6-11 Nativitat de Maria
Mt 1,1-16.18-23
Regina
1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit dels 1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera volta
al món.
Exclosos” al Brasil.
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut per tots
1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
els delictes que hagués pogut cometre quan ocupava
1981: Assemblea Nacional de creació del Grup d’Unió i
la presidència».
Consciència Negra.
Dia internacional de l’alfabetització.
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9
9

Dimecres
Dimecres

Col 3,1-11 / Sl 144
Lc 6,20-26
Pere Claver
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. 25 anys.

10
10

Dijous
Dijous

Divendres

1Tm 1,1-2.12-14 / Sl 15
Col 3,12-17 / Sl 150
Lc 6,39-42
Nicolau de Tolentino
Lc 6,27-38 Protus i Jacint
1924: Els marines ocupen diverses ciutats hondurenyes per 1714: Barcelona cau assetjada per les tropes borbòniques
després de tres mesos de resistència. Pèrdua de les
donar suport a un candidat presidencial.
llibertats i persecució de la llengua catalana. Diada
1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula, catequista,
Nacional de Catalunya.
Verapaz, Guatemala, segrestat i torturat per les forces
1973: Cop d’Estat a Xile contra el president constitucional
de seguretat.
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.
2008: Matança de camperols a El Porvenir, Pando, Bolívia,
a las ordres de terratinents i empresaris amb la
connivència del Prefecte Leopoldo Fernández, avui
empresonat.

12
12

Dissabte
Dissabte

1Tm 1,15-17 / Sl 112
Lc 6,43-49
Leonci i Guiu
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: Barbara Lee, congressista
per Califòrnia, vota en contra de concedir a Bush poders
especials per envair l’Afganistan.

setembre

13

24è Diumenge del Temps 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 anterior
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.
Eclipsi parcial de sol, visible a Àfrica i Àsia
Nova: 06h41m (UTC) a Verge
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14
14

Dilluns
Dilluns

Exaltación de Cruz / Nm 21,4b-9 ó
Exaltació de la Santa Creu Flp 2,6-11 / Sl 77 / Jn 3,13-17
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».

15
15

Dimarts
Dimarts

setembre

Any nou jueu: 5776
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16
16

Dimecres
Dimecres

Hb 5,7-9 / Sl 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 el 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 hondules presons de Xile.
reny. Recolliu la seva autobiografia a servicioskoinonia.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la Paraula,
org/bilblioteca
Baja Verapaz, Guatemala.
Dia internacional (ONU) per la capa d’ozó.

17

Dijous
Dijous

18
18

Divendres

19

Dissabte
Dissabte

1Tm 6,2c-12 / Sl 48
1Tm 6,13-16 / Sl 99
Josep de Cupertino
Lc 8,1-3 Gener
Lc 8,4-15
Dag Hammarskjold
1973: Joan Alsina (missioner nascut a Castelló d’Empúries),
1810: Independència de Xile. Festa nacional.
Omar Venturelli, Etienne Marie Louis Pesle de Menil,
1945: Decret de Getulio Vargas que només permet la
sacerdots víctimes de la policia de Pinochet.
immigració al Brasil a persones que «preservin i 1983: Independència de San Cristóbal i Nevis.
desenvolupin en la composició ètnica del país la seva 1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
ascendència europea».
1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de l’educació
1969: El «Rosariazo». La ciutadania doblega les forces
alliberadora, Haití.
policials a Rosario, Argentina.
1994: Els EUA desembarquen a Haití per reposar el president
1998: Miguel Ángel Quiroga, marianista, assassinat per
Jean Bertrand Aristide.
paramilitars, Chocó, Colòmbia.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la
2006: Jorge Julio López, lluitador pels DDHH, primer
diòcesi de Tumaco, Colòmbia, assassinada pel seu
desaparegut en democràcia, Argentina.
compromís amb els drets humans.

Juan Alsina

1Tm 4,12-16 / Sl 110
Lc 7,36-50
Robert Bel·larmino
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.

setembre

20
20

25è Diumenge del temps 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.
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21

Dilluns
Dilluns

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mateu
Mt 9,9-13
1526: Arriba el primer europeu a les costes equatorianes.
1956: El dictador Anastasio Somoza mor a mans de Rigoberto
López Pérez, Nicaragua.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesià xilè, assassinat
a Iquique per la dictadura de Pinochet.
1981: Independència de Belize.
Dia internacional (de l’ONU) de la Pau.
Creixent: 08h59m (UTC) a Sagitari

22
22

Dimarts
Dimarts

Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sl 121
Lc 8,19-21
Maurici
1862: Els esclaus dels EUA són alliberats jurídicament.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdot, a Valparaíso, Xile,
torturat i assassinat al Buc Esmeralda de l’Armada,
per la dictadura de Pinochet.
1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir de la
justícia, Santa María da Vitoria, Brasil.

23
23

Dimecres
Dimecres

Esd 9,5-9 / int. Tb 13,2-8
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.
2008: «Dia del sobrepassament»: vam començar a gastar un
30% de recursos més dels disponibles en el planeta.
Yom Kippur jueu

setembre

Festa islàmica del Sacrifici, Eid al-Adha
Equinocci, de primavera a l’hemisferi Sud
i de tardor al Nord, a les 10h21m (UTC)
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24
24

Dijous
Dijous

Ag 1,1-8 / Sl 149
Pere Nolasc
Lc 9,7-9
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.

25
25

Divendres

26
26

Dissabte
Dissabte

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
Cleofàs
Lc 9,4b-45
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.
a Riobamba, Equador.
Bosch, admirador de la revolució cubana, és derrocat.

setembre

27
27

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

Vicenç de Paül
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. 25 anys.
Dia de la Bíblia, darrer diumenge de setembre
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Excarceració per a óscar LÓPEZ RIVERA, jA!
Un cas de drets humans

José J. Nazario de la Rosa
Caguas, Puerto Rico

Óscar López Rivera va néixer a San Sebastián,
Puerto Rico, el 1943. La seva família es va mudar als
Estats Units d’Amèrica (EUA), quan era un adolescent. Així com molts altres joves llatins i afroamericans, va ser reclutat per l’exèrcit nord-americà. Va
ser a Vietnam on l’Óscar va començar a entendre la
discriminació i opressió que significa ser porto-riqueny als EUA. El seu servei a Vietnam li va valer
l’Estrella de Bronze, pel seu valor. Quan va tornar de
la guerra el 1967, va veure com les condicions deplorables de la comunitat porto-riquenya, el racisme
i la discriminació, havien assolit nivells crítics, i va
posar-se a treballar per millorar la qualitat de vida
del seu poble.
Com a jove conscient de la seva porto-riquenyitat, va participar amb altres joves porto-riquenys en
l’organització de la comunitat per denunciar i aturar
la brutalitat policial, les condicions miserables de
vivenda, un sistema educatiu que ignora les necessitats dels estudiants porto-riquenys, i el cas colonial
de Puerto Rico. Va participar activament en la lluita
per l’educació bilingüe a les escoles públiques i per
obligar les universitats a reclutar estudiants, personal i professorat llatí. També va ajudar a fundar
programes educatius en una presó de màxima seguretat per a homes. Va integrar-se en la lluita contra
les drogues i la discriminació en els serveis públics.
Puerto Rico i els seus habitants, sense cap consulta i sota coacció militar, va ser cedit als EUA com
a botí de guerra mitjançant un acte nul sota el dret
internacional conegut com el Tractat de París, el 10
de desembre de 1898. Des d’aleshores Puerto Rico
és un país envaït i sotmès a un règim colonial. Cap
poble ha d’estar subjecte a dominació estrangera ni
al colonialisme, que és un crim de lesa humanitat;
per la qual cosa es reconeix el dret inalienable d’un
poble a lluitar contra el colonialisme en totes les
seves formes i manifestacions.
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A dia d’avui Óscar López Rivera té 72 anys
d’edat. Va ser arrestat el 1981 per la seva lluita i
àrdua tasca per la independència de Puerto Rico i
com a integrant de les Forces Armades d’Alliberament Nacional (FLAN). Enguany compleix 34 anys
d’empresonament. És el presoner polític boriqua que
ha estat més temps tancat en presons dels EUA. Va
ser convicte per conspiració sediciosa i condemnat
a una sentència desproporcionada de 55 anys de
presó, que després es va augmentar a 70 anys. No
va ser convicte per causar la mort o dany violent a
cap altre ésser humà. Ha patit empresonament sota
condicions de tortura. La seva data de sortida s’ha
pautat pel 2027, als seus 84 anys d’edat.
“El propòsit del colonialisme és destruir la nacionalitat”, va denunciar el poeta i líder revolucionari
porto-riqueny Juan Antonio Corretjer. És contrari a
la pau i la seguretat, és un crim en totes les seves
formes i manifestacions i autoritza els pobles a
lluitar per tots els mitjans necessaris pel seu alliberament nacional, autodeterminació, independència,
integritat nacional i unitat nacional. “L’acusació
de conspiració sediciosa no pot fer-se contra cap
porto-riqueny. Els porto-riquenys no podem ser sediciosos”, va sentenciar Corretjer. I va dictaminar: “no
podem ser sediciosos no importa el que arribem a
conspirar, el que arribem a fer per independitzar-nos
de l’imperialisme ianqui. Perquè no estem dins de
l’estat federal, perquè som un país a part, perquè
som una nació llatinoamericana ocupada militarment
pels Estats Units, ocupació mitjançant la qual va imposar-se al nostre poble un colonialisme ignominiós,
antihistòric, fal·laç, condemnat i condemnable.
Condemnat a desaparèixer”.
El prolongat empresonament de López Rivera
constitueix una flagrant violació als drets humans.
Durant el seu empresonament ha estat exposat a
més d’una dècada d’aïllament total, a múltiples

vexacions, així com a un tractament cruel, inhumà i
degradant. Sobre el seu procés carcerari s’ha expressat el mateix Óscar:
Jo uso la paraula esperiticidi per descriure la
deshumanització i perniciosa existència que he patit
des que sóc pres, particularment durant els anys que
porto en aquesta garjola (dèdal)... És esperiticidi
perquè és la mort i aniquilament de l’esperit el que
els carcellers busquen mantenint-me sota tan deletèries condicions... No puc ni per un instant, perdre
de vista la mirada sinistra i ubiqua dels botxins que
com a depredadors només busquen el moment oportú
per cometre l’esperiticidi... Sé que l’esperit humà té la
capacitat de ressuscitar després de patir l’esperiticidi
i, com la rosa i la fulla mústia, cau i mor i en el seu
lloc reneix i en ressuscita una de nova i més forta, el
meu esperit ressuscitarà...
La resta de presoners polítics jutjats convictes i
condemnats juntament amb l’Óscar –després d’haver
patit entre setze i vint anys de presó– van ser excarcerats per decisió del president dels EUA, William
J. Clinton. Aquest, el 1999, va commutar les seves
sentències després de determinar que eren desproporcionadament excessives i injustes. Des d’aleshores s’han integrat a la vida a les seves comunitats,
essent productius i exemplars.
“La imposició de penes desproporcionades que
comporten un tancament per dècades reflecteixen la
brutalitat del règim de terror que deriva de l’estructura de domini colonial”, va expressar el llicenciat
Juan Santiago Nieves. Un règim de brutalitat i terror
incompatible totalment amb els principis de la Carta
de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i amb
els drets fonamentals enunciats en la Declaració
Universal dels Drets Humans.
La societat civil de Puerto Rico, la comunitat boriqua als EUA, i els seus dirigents, de tots els partits
polítics, sindicals, religiosos i culturals, demanen
la immediata excarceració d’Óscar López Rivera.
Premis Nobel de la Pau com el bisbe Desmond Tutu,
Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Mairead
Macguire, José Ramos Horta i altres personalitats
prominents, politics, religiosos, artistes de països

llatinoamericans, africans, asiàtics i europeus han
reclamat a Barack Obama, President d’Estats Units,
que exerceixi el seu poder constitucional d’indult
presidencial ordenant l’excarceració immediata i
incondicional d’Óscar López Rivera.
Malgrat l’adversitat de la presó, l’Óscar ha conservat la seva integritat política, física, emocional
i intel·lectual. Amb una bona condició física, se
centra a estudiar, mantenint-se al dia en temes
d’actualitat, escrivint i pintant. Com a part de les
represàlies, la seva activitat creadora també és interrompuda abruptament, condicionada i limitada en
ocasions.
El carceller, els EUA, tenen l’obligació segons el
dret internacional de respectar l’autodeterminació
del Poble de Puerto Rico. D’acord amb el Protocol
I de la Convenció de Ginebra de 1949, la protecció
que aquest Conveni Internacional reconeix als presoners de guerra, s’estén també a persones capturades
en conflictes o lluites contra l’ocupació colonial,
l’ocupació d’un país per part de règims racistes i
aquells altres que participen en lluites per la lliure
determinació dels seus pobles. Així ho ratifica també la Resolució 2852 (XXVI) de l’Assemblea General
de les Nacions Unides de 20 de desembre de 1971
i la resolució 3103 (XXVIII) del 13 de desembre de
1973, quan estableix: “Qualsevol participant en els
moviments de resistència, que lluita per la independència i l’autodeterminació, si és arrestat, ha
de rebre el tractament estipulat a la Convenció de
Ginebra”.
Sobre Pedro Albizu Campos, líder nacionalista
porto-riqueny, el Che Guevara va assenyalar: “Albizu
Campos és un símbol de l’Amèrica, encara irredent
però indòmita. Anys i anys de presons, pressions
gairebé insuportables a la presó, tortures mentals, la
soledat, l’aïllament total del seu poble i de la seva
família, la insolència del conqueridor i els seus lacais a la terra que va veure’l néixer; res va doblegar
la seva voluntat”. Les seves paraules s’estenen al
pres polític boriqua la voluntat del qual no ha estat
doblegada ni sotmesa: Óscar López Rivera, en resistència i lluita sempre.

q
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28
28

Dilluns
Dilluns

Zc 8,1-8 / Sl 101
Venceslau i Llorenç Ruíz
Lc 9,46-50
551 a. de C.: Naixement de Confuci a Xina.
1569: Casiodoro de Reina porta a la impremta la seva
traducció de la Bíblia, fet que dóna peu al Dia de la Bíblia
a diversos països llatinoamericans entorn d’aquest dia.
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.
Festa jueva del Suckot
Eclipsi total de lluna

setembre

Plena: 02h50m (UTC) a Àries

170

29

Dimarts
Dimarts

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Jn 1,47-51
Miquel, Gabriel, Rafael
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.

30
30

Dimecres
Dimecres

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
Jean-Bertrand Aristide, Haití.

1
1

Dijous
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.
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.

2
2

Divendres

3
3

Dissabte
Dissabte

Ba 1,15-22 / Sl 78
Ba 4,5-12.27-29 / Sl 68
Àngels custodis
Lc 10,13-16 Francesc de Borja
Lc 10,17-24
1869: Naixement de Mahatma Gandhi.
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres Cultures, 1980: María Magdalena Enríquez, baptista, secretària de
de Mèxic DF.
premsa de la Comissió de DDHH, defensora dels drets
1972: La United Brand Company comença a envair el territori
dels pobres, El Salvador. 35 anys.
Brunka, Hondures.
1990: Reunificació d’Alemanya.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca, Colòmbia,
màrtir de la pau i del servei.
1992: Repressió policíaca contra els presos de Carandirú,
São Paulo: 111 morts i 110 ferits.
Dia internacional per la No Violència (ONU)

octubre

4
4

27è Diumenge del temps ordinari
Gn 2,18-24 / Sl 127
Hb 2,9-11 / Mc 10,2-16
Francesc d’Assís, 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.
2007: Ingressen a la presó la vídua i els cinc fills de Pinochet
per apropiació de fons públics.
Dia mundial de l’Amnistia.
Minvant: 23h06m (UTC) a Cranc

171

5
5

Dilluns
Dilluns

6
6

Dimarts
Dimarts

octubre

Jon 3,1-10 / Sl 129
Jon 1,1-2,1.11 / Int Jon 2,3-8
Lc 10,38-42
Lc 10,25-37 Bru
Plàcid i Mauri
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
retorn dels refugiats exiliats a Mèxic.
a J. Robru, São Paulo.
Dia internacional de l’ONU dels professors.
Dia mundial dels sense sostre (Primer dilluns d’octubre).
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7
7

Dimecres
Dimecres

Jon 4,1-11 / Sl 85
Lc 11,1-4
Roser
Enric Melcior, Muhlenberg
Nostra Sra. del Roser, patrona dels negres, Brasil.
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’Afganistán.

8
8

Dijous
Dijous

9
9

Divendres

10
10

Dissabte
Dissabte

Jl 4,12-21 / Sl 96
Mq 3,13-20a / Sl 1
Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9
Taïs i Pelàgia
Lc 11,27-28
Lc 11,5-13 Dionís, Lluís Beltrán
Lc 11,15-26 Tomàs de Villanueva
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, fill d’un 1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a Colòmbia, 1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del Brasil,
general bolivià, màrtir de les lluites d’alliberament
a Río de Janeiro.
dominic, predicador, patró principal de Colòmbia.
del seu poble.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internacio- 2007: Cadena perpètua per a Christian Von Wernich, capellà
1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament Indígena
dels torturadors a l’Argentina.
nalista, assassinat a Bolívia.
Americà del Con Sud.
Dia mundial de l’ONU de la salut mental.
Dia internacional de l’ONU del correu
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels pobres
d’Amèrica Llatina.
Dia Internacional contra els desastres naturals.
Segon dimecres d’octubre

Soledat 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, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández i companys, indígenes, màrtirs de
la terra a Hidalgo, Mèxic.

octubre

11

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

Dilluns
Dilluns

13

Dimarts
Dimarts

14

Dimecres
Dimecres

octubre

Rm 1,1-7 / Sl 97
Rm 2,1-11 / Sl 61
Rm 1,16-25 / Sl 18
Pilar, Serafí
Lc 11,29-32 Eduard
Lc 11,42-46
Lc 11,37-41 Calixt
Crit dels exclosos a diversos països d’A.L.
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a diversos 1964: Martin Luther King Jr. es converteix en el guanyador
més jove del Premi Nobel de la Pau per la seva lluita
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
punts de Río Grande do Sul, Brasil.
no violenta contra el racisme als EUA.
1492: A les 2 a.m. Colom entreveu l’illa Guanahaní, a la qual
Nova: 00h05m (UTC) a Lliura
1973: 77 universitaris morts i centenars de ferits per demanar
anomenarà San Salvador (avui Watling).
un govern democràtic aTailandia.
1909: Afusellament del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia
a Barcelona.
Any nou islàmic: 1437
1925: Desembarquen 600 marines a Panamà.
Dia Internacional contra els desastres naturals
1958: Primers contactes amb els indígenes Ayoreos
Segon dimecres d’octubre
(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.
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15

Dijous
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 Víctor Miracapillo.
1994: Aristide retorna al poder a Haití després de la interrupció
pel cop militar de Raoul Cedras.
2008: General Sergio Arellano Stark, cap de la Caravana de
la Mort, enviat a presó 35 anys després, Xile.

Lluc evangelista
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.

Divendres

17
17

Dissabte
Dissabte

Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Rm 4,1-8 / Sl 31
Lc 12,8-12
Lc 12,1-7 Ignasi d’Antioquia
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 Amèrica.
Brasilers (catòlics).
1992: Es concedeix el premi Nobel de la Pau a Rigoberta 1945: La mobilització popular impedeix el cop anti-Perón
a l’Argentina.
Menchú.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical i polític, 2003: Derrocament de Gonzalo Sánchez de Lozada, president
de Bolívia, per alçament popular.
assassinat a Santa María da Boa Vista, Brasil.
1998: Pinochet és detingut a Londres. Més de 3100 persones
Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa.
van ser torturades, desaparegudes i/o assassinades
durant els 17 anys que va durar la seva dictadura. 2008:
Garzón obre la primera causa contra el franquisme.
Dia mundial de l’alimentació (FAO, 1979).

octubre

18
18

29è Diumenge del temps ordinari
Is 53,10-11 / Sl 32
Hb 4,14-16 / Mc 10,35-45
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19
19

Dilluns
Dilluns

20
20

Dimarts
Dimarts

21

Dimecres
Dimecres

octubre

Rm 4,20-25 / Int. Lc 1,69-75
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39
Rm 6,12-18 / Sl 123
Pere d’Alcàntara
Lc 12,13-21 Laura
Lc 12,35-38 Úrsula, Celina, Hilarió
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 1944: El dictador Ubico és derrocat a Guatemala per
compromís, 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. 40 anys.
1978. Oliverio Castañeda de León. Màxim dirigent de
l’Associació d’Estudiants Universitaris (AEU) de la
Universitat de San Carlos de Guatemala. Símbol de
la lluita per la llibertat.
Creixent: 20h31m (UTC) a Capricorn
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22
22

Dijous
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.
2009: Gregorio Álvarez, darrer dictador d’Uruguai (19811985), condemnat a 25 anys de presó.

23 Divendres
23

24
24

Dissabte
Dissabte

Rm 8,1-11 / Sl 23
Rm 7,18-25a / Sl 118
Lc 13,1-19
Lc 12,54-59 Antoni Ma Claret,
Joan de Capestrano
Santiago de Jerusalem
arquebisbe de Santiago de Cuba
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant universitari, 1945: Comença a existir oficialment l’ONU. Dia de l’ONU.
Perú.
1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny, assassinat
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i militant
per esquadrons de la mort.
per la terra, assassinat a Caçú, Goiás, Brasil, per la 2005: Mor Rose Park símbol de la lluita per la igualtat
UDR dels terratinents.
racial als EUA.
1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA), Brasil, 2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, assassiassassinat per tres pistolers.
nat per la seva resistència a les multinacionals mineres
i d’electricitat. Malacatán, San Marcos, Guatemala
Dia de les Nacions Unides.
Aniversari de la signatura de la seva Carta (1945).
Dia mundial d’informació sobre el desenvolupament
Setmana pel desarmament (ONU) Oct., 24-30.

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. 40 anys.
1983: Els EUA envaeixen Grenada i posen fi a la revolució
del New Jewel Movement.
1987: Carlos Páez i Salvador Ninco, indígenes; Luz Estela
i Nevardo Fernández, obrers, Colòmbia.
1988: Alejandro Rey i Jacinto Quiroga, agents de pastoral,
màrtirs de la fe, Colòmbia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys, màrtirs

octubre

25
25

de la causa dels pobres, Perú.
30è Diumenge del temps ordinari
2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament presbiterià,
Jr 31,7-9 / Sl 125
missioner a Colòmbia i el Brasil.
Hb 5,1-6 / Mc 10,46-52
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26
26

Dilluns
Dilluns

octubre

Rm 8,12-17 / Sl 67
Felicíssim, Evarist
Lc 13,10-17
Felip Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1981: Ramón Valladares, secretari administratiu de la
Comissió de drets humans a El Salvador, assassinat.
1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets Humans
a El Salvador.
2011: Carmelo Astiz i 15 militares més són condemnats a
penes de presó perpètua i 25 anys per la seva repressió
en la dictadura argentina.
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27
27

Dimarts
Dimarts

Rm 8,18-25 / Sl 125
Lc 13,18-21
Gustau
1553: Mor a la foguera Miquel Servet, condemnat tant per
catòlics com per protestants, màrtir de les llibertats de
pensament, de consciència i d’expressió.
1866: Pau de Black Hills entre Xeiennes, Sioux i Navajos,
i l’exèrcit dels EUA.
1979: Independència de San Vicente i les Granadines.
Festa nacional.
2010: Mor Néstor Kirchner, president d’Argentina que impulsà
el judici als crims de la Dictadura.
2011: Sentència per la Megacausa ESMA, el major centre
de tortura i extermini argentí. Cadena perpètua per
Alfredo Astiz, ‘àngel de la mort’, i 15 repressors més.
Plena: 12h05m (UTC) a Taure

Dimecres
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
Dijous

30
30

Divendres

31

Dissabte
Dissabte

Rm 9,1-5 / Sl 147
Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93
Rm 8,31b-39 / Sl 108
Lc 14,1-6 Dia de la Reforma protestant
Lc 14,1.7-11
Narcís
Lc 13,31-35 Alfons Rodríguez
1626: Els holandesos compren als indis l’illa de Manhattan 1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida per 1553: Apareix la primera comunitat negra d’Amèrica Llatina
que no va experimentar l’esclavitud, a Esmeraldas,
per 24 dòlars.
Pedro Albizu Campos.
Equador. El seu líder: Alonso Illescas.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i catequistes 1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical, memàrtirs a Guatemala.
tal·lúrgic, militant de la pastoral obrera, màrtir dels 1973: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i companys,
màrtirs de la solidaritat, Xile.
1989: Matança dels pescadors d’El Amparo, Veneçuela.
obrers brasilers.
1983: Raúl Alfonsín és elegit a l’Argentina després de la
Dia universal de l’estalvi.
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, persona amb una discapacitat física, del Moviment Sense Terra, alcaldessa
de Mundo Novo, Brasil, assassinada.

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.
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegat de la Paraula,
camperol, Guatemala.
1981: Independència d’Antigua i Barbuda. Festa nacional.

2004: L’exèrcit xilè reconeix la responsabilitat en els crims
comesos durant la dictadura de Pinochet.

novembre

1
1

Tots Sants
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a
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EXPLICA’M QUINS DRETS TINC

Podria centrar-me en un únic cas, en una d’aquelles injustícies
que toquen la medul·la i escriure un article d’aquells que poden
enlluernar algú, amb un tema que cridi l’atenció, que potser en
faci oblidar uns altres. Però avui us vull parlar dels drets humans
en general, allò que ben pocs sabem definir i molts ens saben
prendre.
Què és un infant en ple combat a punt de disparar? És per
vostès un fenomen dels països anomenats vulgarment “en vies de
desenvolupament”? Doncs no, senyores i senyors, aquell infant viu
i pateix aquestes condicions perquè algú d’un país de l’anomenat
“primer món” va decidir partir el seu país com qui talla un pastís
i va robar-ne matèries primeres, va prendre els habitants com a
esclaus i els va dir que eren d’una ‘raça inferior’. Actualment, al
món hi ha més de 300.000 nens i nenes soldats, segons UNICEF.
Tant vergonyós com real. Potser és una realitat llunyana, ignorada
pels que vivim en països del ‘primer món’, però totalment certa, i
permesa per uns governs que es dediquen a crear lleis i a destruir
drets per enriquir-se o afavorir minories que s’enriqueixen.
Què n’és d’una dona que no pot decidir sobre el seu propi cos?
Sí senyors, no som en època franquista, ni tampoc el segle XVIII,
som a ple segle XXI, envoltats de noves tecnologies, immersos en
un món globalitzat. Però això tant hi fa: si a Espanya s’aprova la
reforma de l’actual regulació de l’avortament, presentada el 20 de
desembre de 2013, quan una dona es quedi embarassada en territori espanyol no podrà decidir el futur de l’embrió, ni de la seva
pròpia vida, perquè així ho diu la llei. Com s’han d’entendre els
drets humans en aquesta qüestió? Sembla que no hi fa res, perquè
ja fa temps que aquest país no els té en compte.
Què n’és dels caps d’una família que han treballat tota la vida
i ara no poden pagar una hipoteca perquè han perdut la feina i els
toca marxar de la seva pròpia llar? Quan no tens elecció, perquè
has de pujar els teus fills, pagar una hipoteca desmesurada i intentar trobar feina en un país on tenir-ne s’ha tornat un privilegi,
te n’adones de com funciona aquest sistema. El govern salva bancs
i no persones. És així com volem que ens governin? Quan els
mateixos bancs són els que ens roben, i a sobre els que ens manen
els ajuden amb diner públic? Hi ha dades esfereïdores: la segona
causa de mort de l’any 2013 a l’estat espanyol va ser els suïcidis,
en molts casos de persones que havien de ser desnonades. Però és
clar, això no pot ser portada d’un diari ni d’un telenotícies, potser
perquè no donaria espai a res més... Teòricament existeix el dret a
una llar, a un habitatge digne. On és a la pràctica aquest dret?
El dret a l’autodeterminació, tant individual com col·lectiu,
consisteix a poder decidir la condició com a individu o com a comunitat en un territori. En el cas de Catalunya, el dret a decidir és
un clam que prové d’una immensa majoria de catalans i catalanes,
que volem votar i decidir el futur del nostre país. Però sembla que
una bona part dels que governen Espanya no ho veu així... ¿Caldrà
recordar en països del ‘primer món’ que votar i decidir sobre el
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futur és un dret més? Els fa por la veu d’un poble?
Volem acabar amb les guerres, però no ens adonem que el
problema està en l’armament. D’on prové? No som prou conscients
que una part de l’armament de les guerres en territori sirià prové
d’indústries de grans multinacionals. Potser algú s’estranyarà si els
dic que de les grans multinacionals que fabriquen i venen l’armament una part important són finançades per bancs ben coneguts
i amb força renom en el nostre país. Per què ho fan? Per què no
s’informa que aquests bancs són al darrere de la venda d’armament? La indústria armamentista, juntament amb la farmacèutica,
mou molts més diners que qualsevol altra empresa. Segons la
revista El Economista la industria armamentista és la que mou
més diners al món després de les drogues i la prostitució. Això no
se sap per què no interessa que se sàpiga; els mateixos bancs ja
s’encarreguen de fer les seves anomenades ‘obres socials’ per tal
de netejar la seva imatge.
A Espanya, la crisi dels darrers anys ha fet que molts joves
hagin hagut de marxar a l’estranger a buscar noves oportunitats
que el seu país d’origen no els pot donar. És normal la resposta
de l’estat quan arriben immigrants que encara estan pitjor que
nosaltres? És coherent la nova Llei d’estrangeria que vol aplicar el
govern espanyol als immigrants que intenten creuar il·legalment
la frontera i arribar a les costes de Canàries, Ceuta i Melilla? Si
no fos per les fronteres obertes que ens estan oferint molts dels
nostres països veïns serien molts més els aturats de menys de 30
anys, serien moltes les famílies que passarien gana i no podrien
subsistir. Però nosaltres tanquem les fronteres als nostres veïns,
que també ens necessiten. La frontera els rep sovint amb la mort.
És així com volem que tractin els nostres familiars quan vagin a
l’estranger?
Fins ara només he fet que queixar-me per la manca de principis que governa el nostre planeta i no he dit ni tan sols en un
moment com poder solucionar-ho. No tinc cap recepta màgica,
però els puc assegurar que en un món on tots els infants tinguessin una educació, un sostre, menjar i un ambient sa –sense
guerra ni conflictes armats– podria ser el pilar d’un nou món, ple
d’oportunitats per a tothom, on tots partíssim de la mateixa línia
de sortida, on un infant tingués les mateixes oportunitats independentment de la seva procedència, raça o religió.
Sembla molt utòpic, però si no fos possible no escriuria
aquestes línies. Està en mans de tots i totes donar una oportunitat a tots els infants, confiar que ells ho faran millor que nosaltres
i ajudar perquè sigui així. Cal oferir les mateixes oportunitats a
un infant de Nicaragua que a un de Noruega. Si escurcem aquesta
distància des de petits, de grans serà més fàcil tenir un món on
els drets no siguin més que un record del passat. Perquè el dia que
no calgui recordar els drets humans serà perquè ja no els necessitarem. Tal i com diu Amnistia Internacional: ‘’el món pot canviar,
però no canviarà sol’’.
q

la defensa del dret a l’educació
l’educació de les nenes ha de ser una prioritat en l’agenda 2015

Roser font

El dret a l’educació és un dret humà reconegut internacionalment el 1948 en la Declaració Universal dels Drets
Humans. Posteriorment, el “pacte internacional per l’educació” s’ha plasmat en altres tractats a través dels quals els
estats signants reconeixen el dret dels infants a l’educació i
es comprometen a promoure la igualtat d’oportunitats i de
tracte a través, sobre tot, de la universalització de l’educació
primària.
L’any 2000, l’ONU formula “Els Objectius del Mil·lenni” per
al 2015. L’objectiu 2 diu: Assolir l’educació primària universal.
Estem a mitjans de 2014 i és evident que l’objectiu no s’ha
assolit. Tot i que els objectius estan formulats, podem afirmar
que el primer dret econòmic, social i cultural que és el dret a
l’educació, està marginat en l’agenda global. Observem com el
dret “formulat” és contínuament “violat” pels mateixos governs
que van signar els tractats solemnement.
Es produeix la paradoxa que qui ha d’assumir la protecció
del dret a l’educació dels seus ciutadans, o sigui l’estat, no
solament no fa prou per fer-lo efectiu, sinó que sovint el viola
amb mecanismes de denegació per manca de recursos o per
processos d’abús de poder (adoctrinament, segregació, exclusió…)
Vivim en un món on els diners són els que marquen la
pauta. La política neoliberal de les institucions econòmiques
(FMI, BM) ha fet acte de presència en el debat sobre l’educació
i l’ha tergiversat. La formulació del dret a l’educació s’ha fet
en termes de recursos i d’inversions centrades en la preparació
de “capital humà” per fornir les demandes de mà d’obra més
o menys qualificada que necessita un mercat laboral lligat
al creixement econòmic, més enllà de les persones i els seus
drets. L’educació primària s’ha abandonat per amplis sectors de
població (pobresa, sistemes de castes, comunitats indígenes,
discapacitats, conflictes armats…) i l’educació secundària, en
termes generals, s’ha mercantilitzat. Aquest és a grans trets el
punt on ens trobem, però ara volem parlar de drets i de la seva
defensa sense pausa.
Primera constatació: l’activisme a favor del dret a l’educació ha de partir de la base que els governs poden canviar en
relació a la garantia del dret i per això cal treballar per provocar aquest canvi.
L’educació és un dret, però també és condició indispensable per obtenir els altres drets: dret a la salut, a la vivenda,
a la seguretat, a un treball decent, a la igualtat i al desenvolupament integral com a persona. Dret a conèixer els Drets
Humans per a poder-los reivindicar per a tu i la teva comuni-

Parlavà, Baix Empordà
tat. Per això el treball per a la defensa i protecció dels Drets
Humans s’ha d’enfocar des d’un punt de vista institucional
integral.
L’educació influeix en tots els resultats del desenvolupament humà, quan és garantida milloren tots els altres drets;
per contra, quan es denega, els anul·la. Aquí rau la raó per
la qual el dret a l’educació ha de ser universal, tothom ha de
poder accedir-hi sigui quina sigui la seva condició de partida,
s’ha de respectar la no discriminació.
Segona constatació: La universalitat de l’educació com a
dret humà, només serà possible si els estats assumeixen l’obligació de fer-la efectiva. Una educació universal pressuposa un
sistema públic, gratuït i de qualitat.
No ens deixarem robar les paraules i direm que la qualitat,
condició innegociable per garantir el dret a l’educació, necessita, seguint a K. Tomasevski, de quatre condicions : Accessibilitat (tothom ha de tenir-hi accés, sense discriminació de cap
tipus); Assequibilitat (escoles per a tothom); Acceptabilitat
(programes de bona qualitat, adaptats a les característiques
culturals, mestres ben formats…) i Adaptabilitat als canvis
socials.
Des d’aquesta perspectiva l’educació hauria de preparar els
nois i noies per a la participació política, millorar la cohesió
social i ensenyar que tots el éssers humans tenim drets. En
definitiva: el propòsit central han de ser les persones, articulant els seus interessos i les seves necessitats, en un marc de
desenvolupament sostenible.
Tercera constatació: no hem arribat a l’objectiu del mil·lenni i les nenes i joves continuen sent excloses de l’escolarització en major grau que els nens i joves.
L’escolarització de les nenes es lliga sovint a l’eradicació
del cercle viciós de la pobresa, encara que penso que la formulació hauria de ser pels dos gèneres si volem igualtat. Quan les
dones tenen educació tenen accés a coneixements de salut i de
nutrició, baixa la taxa de fertilitat i creix la seva participació
en el treball i la política, i s’acaba repercutint en el progrés
i benestar comunitari. Encara que l’experiència empírica ens
mostra que és amb l’educació secundària que s’aconsegueixen
efectivament aquests objectius.
Per acabar vull fer èmfasi en aquest punt: tal com ha formulat recentment la Internacional de l’Educació és indispensable que l’educació de les nenes sigui una prioritat en l’agenda
post 2015. Hem d’aconseguir que l’educació de qualitat estigui
en el centre de les decisions polítiques, pel desenvolupament
i per justícia.
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2
2

Dilluns
Dilluns

3
3

Dimarts
Dimarts

novembre

Rm 12,5-16a / Sl 130
Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Fidels Difunts
Lc 14,15-24
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6 Martí de Porres
1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i Minories (Cuzco). 1639: Mor Sant Martí de Lima, al Perú. Fill d’esclava negra,
va lluitar contra els prejudicis fins que els dominics el
van acceptar com a religiós.
1903: Panamà se separa de Colòmbia amb el suport dels
EUA. Festa nacional.
Minvant: 12h24m (UTC) a Lleó

184

4
4

Dimecres
Dimecres

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.

5
5

Dijous
Dijous

6
6

Divendres

Rm 15,14-21 / Sl 97
Rm 14,7-12 / Sl 26
Lc 16,1-8
Zacaries i Isabel
Lc 15,1-10 Lleonard
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els esclaus de
1838: Independència d’Hondures.
la nació que estiguin disposats a defensar el Brasil a
1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, animadora
la guerra contra el Paraguai.
de CEBs de Lima, vinculada a les lluites populars,
1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir de la
testimoni de la fe. 35 anys.
fe i del servei a Colòmbia.
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo,
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.

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

Deodat
1546: Rebel·lió dels cupules i els chichuncheles contra els
espanyols a Yucatán.
1976: Carlos Fonseca cau a Zinica.
1987: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.

Dissabte
Dissabte

Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Lc 16,9-15
Ernest
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León pren possessió 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. Desaparegut.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscà, màrtir de la
defensa dels pobres, Guatemala.

novembre

8
8

7
7
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9
9

Dilluns
Dilluns

novembre

Sb 1,1-7 / Sl 138
Lc 17,1-6
Teodor
1938: Nit dels vidres trencats, comença la violència antisemita
a Alemanya.
1977: Justo Mejía, sindicalista camperol i catequista, màrtir
de la fe a El Salvador. 1984: Primera Trobada dels
Religiosos, Seminaristes i Capellans Negres de Río
de Janeiro.
1989: Cau el mur de Berlín.
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10
10

Dimarts
Dimarts

11

Dimecres
Dimecres

Sb 2,23-3,9 / Sl 33
Sb 6,1-11 / Sl 81
Lleó el Gran
Lc 17,7-10 Martí de Tours
Lc 17,11-19
Soren Kierkgaard
1483: Naixement de Luter, a Alemanya.
1969: El govern brasiler prohibeix la publicació de notícies 1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor filial
al poble xilè.
sobre indis, guerrilla, moviment negre i contra la
discriminació racial.
Nova: 17h47m (UTC) a Escorpí
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
Dijous

13
13

Divendres

14

Dissabte
Dissabte

Sb 13,1-9 / Sl 18
Sb 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Sb 7,22-8,1 / Sl 118
Lc 17,26-37 Dídac d’Alcalà
Lc 18,1-8
Lc 17,20-25 Leandre
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
mariners, Brasil.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de l’eucaristia,
dels moviments d’alliberament del poble uruguaià.
màrtir de la solidaritat, Guatemala.
2008: El jutge Baltasar Garzón ordena investigar les
execucions de l’època franquista a Espanya.

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,
esquarterat per l’exèrcit.
1889: Es proclama la República al Brasil.
1904: Desembarquen marines a Ancón, Panamà.
1987: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels drets
humans a Colòmbia.

novembre

33è Diumenge ordinari
Dn 12,1-3 / Sl 15
Hb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32
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16
16

Dilluns
Dilluns

Dimarts
Dimarts

18
18

Dimecres
Dimecres

novembre

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sl 118
2Mac 6,18-31 / Sl 3
2Mac 7,1.20-31 / Sl 16
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, CLAI. 1985: Luís Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe 1867: El Duc de Caxias escriu a l’Emperador preocupat per
1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i les seves
la possibilitat que els negres que tornin de la guerra
a Guatemala.
dues empleades domèstiques, assassinats a la UCA
del Paraguai comencin una guerra interna, pels seus
de San Salvador.
legítims drets.
1970:
Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament
Dia internacional per la tolerància (ONU).
de terres, La Cruz, Costa Rica. 45 anys.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i Jorge Luis
Mazo, sacerdot, assassinats pels paramilitars, a
Quibdó, Colòmbia.
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19
19

Dijous
Dijous

1Mac 2,15-29 / Sl 49
Abdies, Crispí
Lc 19,41-44
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.
Creixent: 06h27m (UTC) a Aquari

20 Divendres
20

1Mac 4,36-37.52-59 / Int. 1Cro 29,10-13
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 30.09.1974.
Dia internacional dels Drets del Nen.

21
21

Dissabte
Dissabte

1Mac 6,1-13 / Sl 9
Presentació de Maria
Lc 20,27-40
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. 40 anys.
Dia mundial de la televisió (ONU).

Dia mundial per la industrialització d’Àfrica.

34è Diumenge del temps 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.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistes i
animador de CEB, assassinat per la policia d’Hisenda
en el pati on es reunia la comunitat, El Salvador.

novembre

22
22
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23
23

Dilluns
Dilluns

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. 35 anys.

24
24

Dimarts
Dimarts

Dn 2,31-45 / Int. Dn 3,57-61
Andreu Dung-Lac
Lc 21,5-11
1590: Agustí de La Corunya, 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.

25
25

Dimecres
Dimecres

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Int. Dn 3,62-63
Caterina d’Alexandria
Lc 21,12-19
Isaac Wats
1808: Es signa una llei que concedeix terres a tots els
estrangers no negres que vagin al Brasil.
1960: Assassinat de les germanes Mirabal a la República
Dominicana. 55 anys.
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.
Dia internacional contra la Violència
i l’Explotació de la dona

novembre

Plena: 22h44m (UTC) a Bessons
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26
26

Dijous
Dijous

27

Divendres

Dn 7,2-14 / Int. Dn 3,75-81
Dn 6,12-28 / Int. Dn 3,68-74
Joan Berchmans
Lc 21,29-33
Lc 21,20-28 Virgili
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco, Perú. 1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiant universitari
peruà, mort durant la seva detenció i interrogatori
pels militars.
1980: Juan Chacón i companys dirigents del FDR, màrtirs
a El Salvador.
1980: Enrique Alvarez Córdoba i companys, militants, El
Salvador. 35 anys.
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
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.

Dissabte
Dissabte

Dn 7,15-27 / Int. Dn 3,82-87
Caterina Labouré
Lc 21,34-36
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. 35 anys.

novembre

29
29

28
28

Día de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)
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els drets humans: entre el desencís i l’esperança
francesc-xavier soria

Parlaré ara dels Drets Humans i ho faré amb una barreja de tristesa i esperança. És així, d’aquesta manera agredolça, perquè amb el pas dels lustres he vist minvar tota
la fortalesa de les paraules seminals d’aquella Declaració
que vaig llegir ara fa molts anys a l’escola, un cop arribà la
democràcia en aquest petit país. D’aquella literatura humanitària post bèl·lica redactada el 1948 tant sols en podem
parlar, 66 anys després de la seva redacció, com uns drets
escrits en minúscula que no s’han assolit del tot, ni a tot
arreu. Són encara drets per guanyar a gran part del planeta. I d’això, la veritat, ens n’hauria de fer vergonya.
És ben cert que, malgrat aquesta mancança real de
drets i de condicions econòmiques dignes en la vida quotidiana de molta gent, la simple existència d’un codi legal
garanteix –i garantirà– anhels de llibertat, de justícia i
d’igualtat d’oportunitats entre els humans. Caldrà vetllar,
doncs, per la seva conservació, perquè n’hi ha molts que
voldrien des de la seva total omissió fins a la seva interessada reescriptura. No obstant cal ser ambiciosos i esperar-ne molt més, perquè coincidireu amb mi que estar-ne
ja a més de sis dècades de la solemne Declaració i veure
com tant sols en podem veure la seva fragant absència
és d’allò més decebedor. A hores d’ara els Drets Humans
són lleis massa òrfenes de fiscals, de jutges i de policies
que vetllin pel seu compliment. Són “taules de Moisès”
atrotinades per les trepitjades poc pietoses fetes ara pel
mercat, ara per la realpolitk. Cal ser realista: el capitalisme
anònim del món global, més que canviar les condicions de
vida dels obrers xinesos, ens ha convertit a tots en obrers
xinesos. Pensem equivocadament que tenim més drets però
no és així. El quart món s’ha globalitzat i dorm als nostres
caixers automàtics. Sobrer és dir que som massa indolents,
massa incapaços de treure’ns la bena dels ulls. Confonem
el progrés i la genuïna llibertat amb la simple i perversa
llibertat de mercat. Ni tant sols és segur restar al cantó
bo de l’apartheid global. Al cantó dolent –la subsidiària,
la quasi esclava– es pateix l’absència de la llarga llista
de Drets Humans, i això passa en el més absolut i pervers
silenci, amb la veu silenciada dels testimonis. És la cara
oculta del capitalisme global. Conèixer de primera mà la
fam i ser conscient de no saber resoldre-la és la més absoluta de les indignitats. Cal denunciar-ho sense treva. Els
explotadors globals, els moderns antropòfags, viuen en la
192

Barcelona
més gran de les impunitats legals i mediàtiques. I nosaltres ho permetem amb hipocresies que volen fer-se passar
per ignoràncies.
Aquest Apartheid Global, producte lògic de la biopolítica anunciada fa anys per Foucault, ha fet normal el fet de
girar el cap i apartar la mirada al sofriment aliè. És més: es
nega haver fet aquest gest covard. Per a ells tots nosaltres
som éssers sacrificables; éssers perfectament bescanviables. No ens n’adonem i els nostres drets s’han fet més i
més petits en el nostre món: amb prou feines signifiquen
res més que tenir internet a casa o poder escollir de cotxe. De tant fugir de Tànatos abracem patèticament a Eros.
Tenir o no tenir, aquesta és la qüestió postmoderna. I per
assegurar l’abundància permetem filats amb ganivetes,
aixequem murs, creem titulars periodístics obscens, justifiquem lleis indefensables i posem policies per espantar els
dissortats que tant sols volen viure com nosaltres. El món
no és país per a pobres. I ara, vist així, jo us pregunto: on
rauen els Drets Humans quan només s’ofereix la pobresa?
On són els Drets Humans per aquells que perden la vida
en un frontera? On són els Drets Humans en els Centres
d’Internament d’Immigrants? Què ens diferencia finalment
d’aquells alemanys que des de casa seva veien passar, indiferents, les fileres de presoners cap al seu destí fatal?
Qui us escriu pensa entristit que la Declaració Universal
dels Drets Humans va ser fruit d’una febrada d’humanitat
arran del paroxisme assassí de la Segona Guerra Mundial.
Si mirem la realitat amb fredor i perspectiva ens adonarem
que la pulsió assassina, lluny d’expressar-se en guerres
declarades, no ha minvat. La pobresa i la injustícia són
l’única mare del terrorisme. Cal que recordem el tercer
paràgraf del preàmbul dels Drets Humans: “per a que les
persones no es vegin obligades a la rebel·lió contra la
tirania, els drets humans han de ser protegits per l’Estat de
Dret”. I jo us pregunto ara: on és aquesta protecció? on és
l’Estat de Dret?
Espero que en un futur no gaire llunyà la flama encesa
dels Drets Humans reviscoli, que l’excepció d’avui sigui la
norma de demà, i que les vides de tots els humans siguin
dignes de dir-se vides i puguin definir-se com a humanes.
Cal convertir aquells articles de paper groguenc de 1948 en
realitats tangibles en el nostre món digital. Aquest canvi
no pot ajornar-se més. És el nostre deure començar-lo.

q
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seguir caminant
els drets humans com a valor necessari per a arribar a una humanitat plena

daniel vidal
Girona

Seixanta-sis anys després de la seva proclamació per
part de l’Assemblea General de Nacions Unides, la Declaració dels Drets Humans segueix sent un text carregat
de bona voluntat que no ha estat capaç d’impregnar les
diverses institucions nacionals i internacionals ni la seva
acció. Només cal una lectura superficial d’aquesta Carta
per prendre consciència que els seus articles són lluny de
la realitat, i –cosa encara més preocupant– que moltes
lleis actuals s’oposen als seus principis de manera expressa.
Més de mig segle més tard, resulta imprescindible
un procés de revisió d’aquesta declaració i de l’impacte
que ha tingut en el nostre dia a dia. ¿Tenim unes institucions que adeqüin la seva pràctica als valors que
s’hi esgrimeixen? I nosaltres, els ciutadans, ¿tenim un
comportament que hi encaixi tant en l’àmbit personal,
com laboral, com polític? Per què no hem estat capaços
d’incorporar-los en el si dels nostres països, comunitats,
ciutats i pobles? És possible que no els considerem legítims o vigents? ¿Podria ser que com a ciutadans preferim
conformar-nos amb l’estat actual de les nostres societats?
També hi ha la possibilitat que no percebem que hi hagi
cap vulneració dels nostres drets, que no ens adonem que
encara hi ha molt camí per recórrer...
És necessari un exercici de reflexió profund que, d’una
banda, examini la vigència dels termes en què aquests
drets s’expressen en la declaració i, de l’altra, avaluï la
mesura en què aquests drets són presents en els diferents
àmbits de la nostra quotidianitat i es qüestioni quines
podrien ser les vies per implementar-los. Cal una mirada
cap al recorregut deixat enrere per seguir traçant les
nostres passes cap a l’horitzó.
Els Drets Humans, com a idea general, són beneficiaris del suport i l’acceptació de -sinó totes- una gran majoria de les institucions del món. Els esmentin o no, els
seus fonaments ètics es poden palpar en l’expressió d’un
ampli ventall de cartes de drets i constitucions d’arreu
del planeta. Encara que en la definició política i legal
d’aquestes normes i expressions morals, difícilment hi
trobem un suport concret i explícit dels seus continguts.
En aquest sentit, valdria la pena aprofitar l’acceptació

del rerefons que implica una proclamació d’aquest tipus,
un rerefons que no és altre que el d’un consens de base,
d’un acord en l’existència d’uns valors i d’unes condicions
necessàries per a la garantia d’una vida humana digna,
és a dir, el convenciment comú sobre uns requeriments
fonamentals, sense els quals l’ésser humà no pot desenvolupar-se plenament.
El valor últim de la Declaració dels Drets Humans no
és altre que l’expressió d’una creença: l’esperança sincera
abocada en l’ésser humà. És l’afirmació col·lectiva d’una
humanitat que avui dia no ha pogut resoldre els reptes
que la diversitat implica, però que no cedeix a l’hora de
creure que algun dia en serà capaç. L’esperit dels articles
de la declaració és una autèntica reivindicació d’optimisme, un clam que no resa altra cosa que la necessitat de
col·laborar i cooperar. I cal fer-ho des del pla més individual fins a les instàncies supranacionals, per tal de garantir un avenç global en la construcció d’unes condicions
que permetin, a la fi, que homes i dones consolidin la
seva dignitat, que actuïn i es desenvolupin d’acord al seu
potencial. Això ens exigeix, sense cap mena de dubte, ser
capaces d’establir una relació entre nosaltres mateixes, i
entre nosaltres i el nostre entorn, mantenint un equilibri
on tot el que forma part del món pugui expressar-se i
edificar-se de manera plena.
Mereixem seguir recorrent aquest camí ple de passos
en fals i de dubtes persistents, no tenim cap altra opció
que seguir-nos preguntant quines són aquelles bases
irrenunciables que ens permetran consolidar el nostre
desenvolupament com a persones. Només així, des de la
reflexió, la comprovació vital i desacomplexada, i perseverant en la cerca d’aquest mínim comú que alliberi la
persona dels neguits i les pors, podrem seguir caminant
aquest sender on la utopia es dibuixa en la línia que
separa el cel del ferm.
Ens cal una via en la qual seguir invertint els nostres
somnis, encara que des de l’inici sapiguem que, a mesura
que hi anem avançant, a cada pas, la utopia en prendrà
un altre de distància, recordant-nos, com bé cantava el
poeta, que la funció de la utopia no és altra que la d’impulsar el nostre caminar.
q
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30
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Dilluns
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1
1

Dimarts
Dimarts

2
2

desembre
196

Dimecres
Dimecres

Is 25,6-10a / Sl 22
Bibiana
Mt 15,29-37
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, de Maryknoll, segrestades, violades i
assassinades. El Salvador.
1990: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala. 25 anys.
2011: El govern espanyol demana l’extradició dels militars
que assassinaren Ignacio Ellacuría i companys, per
assassinat, terrorisme i crims contra la Humanitat.
Dia internacional contra l’esclavitud (ONU).

Maryknoll

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 SIDA.

3
3

Dijous
Dijous

4
4

Divendres

Is 29,17-24 / Sl 26
Is 26,1-6 / Sl 117
Mt 9,27-31
Mt 7,21.24-27 Joan Damascè, Bàrbara
Francesc Xavier
1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de Tenochtitlan. 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
Palmares, Brasil.
2002: Mor Ivan Illich, filòsof i sociòleg de l’alliberament.
Dia internacional del voluntariat.
Dia internacional del discapacitat.
Minvant: 07h40m (UTC) a Verge

5
5

Dissabte
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 dels Voluntaris
pel desenvolupament (ONU).

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.
2013: Mor Nelson Mandela.

desembre

6
6
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7
7

Dilluns
Dilluns

desembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26
Ambròs
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.
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8
8

Dimarts
Dimarts

9
9

Dimecres
Dimecres

Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Is 40,25-31 / Sl 102
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 Leocàdia, Valeri
Mt 11,28-30
Concepció de Maria
1542: Las Casas acaba la seva «Brevísima relación de la 1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla per la
Independència.
destrucción de las Indias».
1965: Clausura del Concili Vaticà II.
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 condemna 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
Dijous

11

Divendres

Is 48,17-19 / Sl 1
Is 41,13-20 / Sl 144
Mt 11,16-19
Eulàlia de Mèrida
Mt 11,11-15 Damas
1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i Filipines Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les lluites
als EUA.
d’alliberament, Nicaragua.
1948: L’ONU proclama la Declaració Universal dels Drets
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
Ximenes Belo, bisbe de Dili.
Nova: 10h29m (UTC) a Sagitari
1997: El govern socialista francès aprova la reducció de la
jornada setmanal a 35 hores.
Dia dels Drets Humans (ONU)

3r Diumenge d’Advent
Sof 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.

Dissabte
Dissabte

Zac 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.
2009: Megajudici argentí sobre l’ESMA, amb Astiz, Cavallo i
altres acusats de tortura i desaparició de 85 víctimes.
S’inicien diversos megajudicis.

desembre

13
13

12
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14

Dilluns
Dilluns

15
15

Dimarts
Dimarts

desembre

Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24
Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33
Joan de la Creu
Mt 21,23-27 Valerià
Mt 21,28-32
Teresa d’Àvila
1975: Daniel Bombara, membre de la JUC, màrtir dels uni1890: Rui Barbosa ordena cremar els documents relatius
versitaris compromesos amb els pobres a l’Argentina.
a la situació de l’esclavitud al Brasil per esborrar la 2009: Mor Ronaldo Muñoz, teòleg de l’alliberament xilè,
taca de la nació.
exemple de coherència entre fe, teologia i pràctica.
1973: L’ONU identifica Puerto Rico com a colònia i afirma
A Santiago de Xile.
el seu dret a la independència.
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16

Dimecres
Dimecres

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.

17

Dijous
Dijous

18 Divendres
18

Jr 23,5-8 / Sl 71
Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Mt 1,18-24
Mt 1,1-17 Rufus i Zòsim
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, Río de Janeiro.
47 anys d’edat.
1994: Es recuperen les restes de Nelson MacKay, primer cas
2009: Antonio Aparecida da Silva, teòleg negre de
dels 184 desapareguts a Hondures la dècada dels 80.
l’alliberament, brasiler, símbol de la teologia negra 2005: Evo Morales, amb un programa de nacionalització
llatinoamericana. A São Paulo-Marília, Brasil.
dels recursos naturals, és elegit president de Bolívia.
Dia internacional del Migrant (ONU).
Creixent: 15h14m (UTC) a Peixos

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.

Dissabte
Dissabte

Jue 13,2-7.24-25a / Sl 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.
2001: “Pocho” Lepratti, 36 anys, dirigent de barri i catequista,
militant pels Drets dels Infants, assassinat per la policia
de Rosario, Argentina. Moren 30 persones més. www.
pochormiga.com.ar
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Dilluns
Dilluns

22
22

Dimarts
Dimarts

desembre

Cant 2,8-14 / Sl 32
1Sm 1,24-28 / Int. 1Sm 2,1-8
Lc 1,39-45 Francesca X. Cabrini
Lc 1,46-56
Pere Canisi
1815: És afusellat José María Morelos, heroi de la indepenTomàs Apòstol
dència de Mèxic, després que la Inquisició el desterrés.
1511: Homilia de Fra Antonio de Montesinos a La Española.
1907: Matança a Santa María de Iquique, Xile: 3.600 víctimes, 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 anys, líder ecologista
a Xapuri, Brasil. Assassinat pels latifundistes.
miners en vaga per millors condicions de vida.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdot, solidari amb el seu poble 1997: Matança d’Acteal, Chiapas. Paramilitars dels
latifundistes i del governant PRI maten 46 indígenes
en la lluita contra la dictadura, Cuba.
tzotzils pacifistes, reunits en oració, ja al seu tercer
2009: Lula proposa una Comissió de la Veritat brasilera per
dia de dejuni.
jutjar els 400 morts, 200 desapareguts, 20.000 torturats
de la dictadura militar de 1964 a 1985 al Brasil, amb els 2010: Cadena perpetua per a Jorge Videla, dictador argentí,
i 16 exmilitars, per crims contra la humanitat.
seus 24.000 repressors i 334 torturadors.
Solstici: d’estiu al Sud i d’hivern al Nord,
a les 05h48m (UTC)
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23
23

Dimecres
Dimecres

Mal 3,1-4.23-24 / Sl 24
Lc 1,57-66
Joan de Kety
1896: Conflicte entre els EUA i la Gran Bretanya degut a la
Guyana veneçolana.
1972: Un terratrèmol de 7 punts Richter destrueix Managua
i causa la mort a més de 10 mil persones.
1989: Gabriel Maire, assassinat a Vitoria, Brasil per la seva
pastoral compromesa.

24
24

Dijous
Dijous

25 Divendres
25

26
26

Dissabte
Dissabte

Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Navitat
(Nochebuena) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Mt 10,17-22
Is 52,7-10 / Sl 97 / Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18 Esteve
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14
Hermínia i Adela
1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil,
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels 1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud a
Argentina i Uruguai contra Paraguai.
quilombos a Sergipe, Brasil.
Cartagena de Indias, profeta i defensor dels negres. 1996: Vaga general a l’Argentina.
1896: Mor a Sabadell, Isabel Vilà, primera sindicalista
catalana.
Plena: 11h11m (UTC) a Cranc
1925: La llei brasilera passa a garantir 15 dies a l’any de
vacances a la indústria, el comerç i els bancs.

desembre

27

Sagrada família
de dones, assassinada per les FARC a Costa de Oro,
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Chocó, Colòmbia.
Col 3,12-21 / Lc 2,41-52 2007: És assassinada Benazir Butto, al Pakistan.
2011:
José María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Membre del MSTM
Joan evangelista
(Mov. Sacerdots per al Tercer Món). Inclaudicable
1512: Promulgació de noves lleis reguladores de “l’encoen la Causa dels pobres del poble villero. Argentina
mienda” 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 Río 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
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29
29

Dimarts
Dimarts

30
30

Dimecres
Dimecres

desembre

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
1Jn 2,3-11 / Sl 95
1Jn 2,12-17 / Sl 95
Mt 2,13-18 Tomàs Becket
Lc 2,22-35 Sabí
Lc 2,36-40
Sants Innocents
1987: Més de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabà, 1502: Salpa d’Espanya la flota més gran d’aleshores: 30
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
Brasil, tirotejats al pont del riu Tocantins, atacats per
1977: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú.
vaixells amb uns 1.200 homes, sota el comandament
la Policia Militar.
2001: Edwin Ortega, camperol chocoà, líder juvenil,
de Nicolás de Obando.
assassinat per les FARC en una assemblea de joves 1996: Acords de Pau entre el Govern guatemalenc i la
guerrilla que posen fi a 36 anys d’hostilitat, més de
al riu Jiguamandó, Colòmbia.
100.000 morts i 44 aldees arrasades.
2010: Govern i Universitat acorden continuar les excavacions
per trobar reseos de desapareguts durant la dictadura,
Dia internacional per la biodiversitat.
Montevideo.
2012: Detinguts i processats 8 militars per l’assassinat
de Víctor Jara a Santiago de Xile, 39 anys després.
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31

Dijous
Dijous
1Jn 2,18-21 / Sl 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.
2009: S’acaba l’any a l’Argentina amb 32 repressors
condemnats, i es preveu que se’n condemni una
centena més el 2010.

1

Divendres

2

Dissabte
Dissabte

2006-2015: Decenni de la recuperació i el desenvolupament sostenible de les regions
2008-2017: Segon Decenni de l’ONU per a l’eradicació de la pobresa
2010-2019: Decenni de l’ONU pels deserts i la lluita contra la desertificació
2010-2019: Decenni per a les persones afrodescendents
2011-2020: Decenni de la seguretat vial, de la biodiversitat i de l’eradicació del colonialisme
2014-2024: Decenni de l’energia per a tothom sostenible
www.un.org/en/events/observances/decades.shtml

gener
desembre

Any 2015, dintre dels següents decennis de l’ONU:
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LA JUSTÍCIA UNIVERSAL RETALLADA
JORDI PALOU-LOVERDOS I JOSEP M. BONET
Barcelona - Figueres

Qui tem la justícia universal?
El jutge Martín Pallín respon aquesta pregunta: “Els
genocides, els criminals, els torturadors. I també les
empreses constructores de l’IBEX 35 temen la jurisdicció
universal perquè els pot pertorbar”. Vist en perspectiva,
a l’Edat Mitjana eren els emperadors i els reis els qui es
resistien a ser sotmesos a l’imperi de la llei. Avui, en un
món globalitzat, diversos representants d’estats, empreses multinacionals i grups criminals internacionals es
resisteixen a l’aplicació de l’estat de dret internacional.
Per què m’ha d’interessar a mi la justícia universal?
Des de la II Guerra Mundial hi ha hagut un esforç notable per tal que conductes que afectaven un nombre
important de persones i col·lectius fossin reprovades: es
van concebre límits clars contra els crims atroços i se’ls
va donar força a partir de convenis internacionals que
cristal·litzaven els consentiments dels estats. Per exemple, 194 estats han ratificat les Convencions de Ginebra
que regulen aspectes com els límits de la guerra, el tracte a presoners en conflicte bèl·lic, la prohibició d’atacar
poblacions civils que no intervenen en el conflicte, la
prohibició de la guerra sense quarter o l’atac als camps
de refugiats. Aquesta convenció, de la qual Espanya n’és
part, obliga els estats membres a investigar i perseguir
els seus infractors, es trobin on es trobin, a partir dels
mateixos tribunals.
Per a què serveix la justícia universal?
És una eina imprescindible per (1) garantir el respecte als drets humans; (2) combatre la impunitat; (3)
establir responsabilitats; i (4) garantir el dret de les
víctimes a la reparació. Gràcies a ella, tots els estats
signataris de les convencions internacionals esmentades
tenen el deure d’investigar i de jutjar qualsevol delinqüent segons les condicions establertes en la legislació
nacional i internacional. Quan els estats no insten d’ofici una violació dels drets humans, algú ha de fer-ho en el
seu lloc. Les víctimes –independentment del seu origen
o nacionalitat– poden, aleshores, demandar justícia. És,
per tant, un valor a protegir i defensar per evitar refugis
de criminals.
Quins perills genera la reforma de la llei espanyola?
Amb la retallada proposada pel govern espanyol i
aprovada per les Corts, es contravenen les normes del
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dret internacional. De què ens adverteix aquest dret? El
dret internacional determina que alguns crims són tan
atroços que els estats tenen l’obligació d’investigar-los i
de jutjar-los o d’extraditar-ne el responsable. Cal recordar
que la Cort Penal Internacional, el primer tribunal permanent en la història per jutjar crims de genocidi, crims
contra la humanitat o crims de guerra (fins i tot comesos
per caps d’estat en actiu), pot actuar de forma limitada i
de forma subsidiària als tribunals dels estats.
Actualment a l’Estat espanyol hi ha obertes dotze
causes que perillen amb la reforma de la llei: l’assassinat
de José Couso a l’Iraq, els vols de la CIA a Espanya, l’assassinat de nou nacionals espanyols a Rwanda i la República Democràtica del Congo els anys noranta, la Flota de
la Llibertat a Gaza (Palestina), entre d’altres.
La pràctica anul·lació dels preceptes de justícia
universal ja ha tingut els seus efectes negatius. A tall
d’exemple, es produeixen detencions en aigües internacionals de narcotraficants que els jutges han de deixar
lliures i impunes perquè la reforma de la justícia universal els treu la competència per jutjar-los. A qui vol protegir el legislador actual amb la seva reforma? Quin cost
tindran aquests espais d’impunitat generats recentment?
La reforma vulnera les convencions contra crims, tractes
o penes cruels inhumanes o degradants. Què van ser els
judicis de Nuremberg, sinó una gran prova de justícia
més enllà de les fronteres de la història? En virtut de
quin principi, si no és de la justícia universal, Israel va
segrestar (il·legalment) Eichmann a l’Argentina i el va
jutjar a Jerusalem?
No està gens clar encara que aquesta reforma sigui
respectuosa amb els tractats internacionals signats per
Espanya ni tan sols respectuosa amb la Constitució,
tenint en compte que l’Estat espanyol no ha seguit els
tràmits previstos en els tractats per deixar sense efecte
els compromisos adquirits. S’ha d’acabar imposant l’aplicació de l’imperi de la llei a partir de tribunals internacionals permanents i de tribunals dels estats o regionals,
en aplicació del principi de justícia universal i del principi aut dedere aut judicare (o s’investiga i jutja o es
lliura els processats a l’extradició). Esperem que, en breu,
tornin a posar-se les coses al seu lloc i seguim avançant
en la protecció dels drets humans, la justícia social i la q

el dret de la dona al propi cos
sònia cervià

Quan la dona va dipositar per primer cop el seu vot en
una urna, Eva va començar a recuperar la seva dignitat.
Les dones iniciaven la reconquesta de la seva llibertat i de
l’autonomia perduda al paradís. Poder escollir lliurement qui
et representa va ser, de fet, tornar a la Gènesi, quan la dona
no havia de demanar permís per fer, pensar ni per ser. Avui
ja queden pocs països on encara no es reconegui el dret a
vot de la dona. Un d’ells és la ciutat-estat del Vaticà. No és
casualitat. La religió, i no tan sols la catòlica, s’ha utilitzat
massa sovint com a eina castradora a l’hora de limitar els
drets fonamentals de les dones.
Mica en mica la dona ha anat reconquerint parcel·les de
dignitat, amb esforç, suor i no poques llàgrimes. Els drets
sexuals i els drets reproductius serien una de les darreres
parcel·les recuperades, sense que comptin encara amb un
reconeixement universal. Decidir amb qui vull formar una
família o escollir quin anticonceptiu em convé més. Decidir interrompre un embaràs que posa en risc la meva salut
o que no desitjo... Qui pot obligar una dona a ser mare?
Parlem de drets inherents a qualsevol persona i, per tant,
indiscutibles.
Malauradament, en alguns països es considera l’Estat,
les famílies, la parella, els metges o les institucions religioses, amb més dret que la dona a l’hora de decidir sobre el
seu cos i el seu propi benestar. Són societats conservadores
que releguen la dona a un paper de víctima, convertint-les
en menors d’edat que necessiten ser tutelades. Societats
patriarcals amb un imaginari malalt, poblat de dones dèbils
i inferiors a l’home.
El naixement ens marca de per vida. Néixer al sud o
fer-ho al nord és un fet diferencial pel que fa al reconeixement i respecte dels drets més fonamentals. Néixer al sud i
néixer dona ho complica encara més. El 40% de les dones
en edat fèrtil viuen en països on l’avortament està prohibit,
molt restringit o és inaccessible (OMS, 2003). La majoria
d’aquests països són a l’hemisferi sud: a l’Amèrica Llatina,
bona part d’Àfrica, l’Àsia meridional i el Pròxim Orient.
Però la tendència mundial dels darrers anys és la d’anar
assumint uns marcs normatius més permissius amb l’accés
a l’avortament. Si el govern conservador de l’Estat espanyol
tira endavant la mal anomenada “Llei Orgànica de Protecció
de la Vida del Concebut i dels Drets de la Dona embarassada”, es convertirà en l’excepció que confirma la regla.
La llei que projecta el govern espanyol prioritza el dret

Salt, Girona
del concebut per sobre del de la dona, que perd el dret a
decidir sobre el propi cos. Es passa d’una llei de terminis
en què es podia avortar lliurement fins a la setmana 14 de
gestació, a una llei de supòsits en què només es podrà avortar en cas de violació o després que dos metges certifiquin
que està en risc la vida física o psíquica de l’embarassada.
Un enfoc ben diferent que deixa entreveure un inquietant
reforçament del patriarcat i un menyspreu total cap a la
dona.
Com ja s’han encarregat de denunciar nombrosos
col·lectius, la nova llei generaria discriminació entre les
espanyoles riques i les que disposen de pocs recursos. Retrocediríem 30 anys, quan milers d’espanyoles viatjaven a
Londres per avortar, pagant-se les despeses de la butxaca.
Una opció molt difícil per a una dona pobra o en situació
irregular. De seguir endavant, doncs, aquesta llei es convertiria en una de les més discriminatòries i retrògrades de tot
Europa.
El cas espanyol és molt cridaner perquè fa un pas enrere
i perquè neix d’una promesa electoral i no d’una demanda
social. S’ha volgut acontentar els sectors més conservadors
de l’electorat, amb una llei que converteix un dret adquirit
en delicte, i que enterra una legislació consolidada i ben
acceptada per la majoria de la societat espanyola.
Diversos estudis asseguren que una major restricció no
redueix el nombre d’avortaments, sinó que fa créixer la clandestinitat i, per tant, els riscos per a la salut de la dona.
Per contra, afavorir una major educació sexual entre els adolescents i facilitar l’accés als anticonceptius sí que ajuda
a reduir el nombre d’embarassos no desitjats. En aquest
sentit, els drets humans ja recullen el dret a una educació
sexual completa, que aplega garanties per al dret a la salut,
el dret a la informació i per als drets sexuals i reproductius.
El dret al propi cos pertany a l’àmbit de la llibertat personal. Com a societat, l’hem de protegir dels judicis ideològics que imperen en les esferes polítiques. Hi ha tantes
raons com dones al món, a l’hora de no voler tirar endavant
un embaràs i sovint és una decisió molt meditada que comporta patiment. No és democràtic imposar una maternitat.
Reformes legislatives com l’espanyola són descoratjadores.
Perquè ens adverteixen que les dones no podem abaixar mai
la guàrdia. Ni tan sols en aquells drets que crèiem recuperats i fora de debat, perquè parlem del nostre cos, de la
nostra llibertat i de la nostra dignitat com a persones.
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el dret a somiar alternatives

Només el “dret col·lectiu a somiar” pot ser tant
o més important que els drets humans en la seva
concepció més àmplia –econòmics, socials, culturals
i individuals. Aquest somiar col·lectivament significa
cercar alternatives: en allò micro, en allò macro, en la
pràctica social quotidiana, o en l’elaboració de teories
que promoguin el bé comú.
Terra, democràcia social, ètica col·lectiva
Marinaleda, encara no 25 quilòmetres quadrats i
3.000 habitants, és un lloc en el món on cada treballador guanya el mateix, al voltant de 1.200 euros,
per 35 hores setmanals de feina. Petit municipi ubicat
a Andalusia on l’atur superava el 2014 el 30% de la
població activa, el seu govern d’esquerres des de fa
35 anys, ha aconseguit consolidar un model alternatiu
de societat: amb quinze euros al mes, cada família
pot comptar amb una vivenda, i la llar d’infants amb
menjador no costa més de dotze euros mensuals per
nen/a.
És el resultat d’una forma participativa d’entendre
la política. El partit que governa i un sindicat agrícola
fort reforcen les seves sinergies emprant els instruments institucionals de l’Ajuntament per implementar
una democràcia social efectiva.
La lluita per la terra –ocupacions, vagues, protestes– va impulsar les conquestes socials, exigint paciència i creativitat, en una regió rural on el 2% dels
propietaris posseeixen més del 50% de la terra.
L’agricultura, tot i que important, resultava insuficient; es va implementar la indústria local amb el
Grup Cooperatiu Humar, amb una fàbrica de conserves,
contra l’atur, avui inexistent a Marinaleda.
La “Utopia cap a la Pau”, tal com indica l’escut-logo d’aquest racó andalús, es va concretar en una
àmplia participació que pregona que “el poder no és
neutre”, fonamentada en una ètica rigorosa, expressada, per exemple, en la renúncia dels membres de
l’Ajuntament a sous i bonificacions especials.
Els “sense terra” pensen en la societat sencera
A gairebé deu mil quilòmetres d’aquest laboratori
andalús, el Movimento dos Trabalhadores rurais Sem
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Sergio Ferrari

Berna, Suïssa - Buenos Aires, Argentina

Terra (MST) del Brasil, que va realitzar el febrer de
2014 el seu 6è Congrés amb la participació de milers
de representants i militants, no deixa d’exercitar quotidianament el seu “dret col·lectiu a les alternatives”.
Considerat un dels actors socials més importants del
continent, promou la xarxa internacional Vía Campesina, i integra al voltant de la lluita per la terra i la
reforma agrària una nova concepció de poder.
A cada nova ocupació de parcel·les improductives, com a primer acte simbòlic, es construeix una
escola per als fills dels ocupants. Tota mobilització
rural tracta d’aconseguir una aliança ciutadana. Els
càrrecs dirigents són rotatius. Hi ha un anar i venir
permanent de la direcció (coordinació) a les bases i
viceversa. No hi ha president ni secretari general, i la
conducció és col·lectiva i descentralitzada.
Un dels objectius més transcendents per a l’MST
és la sobirania alimentària. Cosa que implica confrontar el model de producció de l’agronegoci amb la
seva prioritat exportadora i denunciar activament els
usos abusius d’agrotòxics i transgènics. Cada brasiler
consumeix avui en els seus aliments uns cinc litres de
verí anuals. La confrontació contra aquest esquema
irracional ha de ser obra del conjunt de la societat
brasilera, incloent també, segons l’MST, el debat sobre
un canvi de paradigma al camp i sobre un nou model
de societat.
L’MST ha aconseguit ja que més de 400.000 famílies obtinguin parcel·les, tot i que unes altres
150.000 esperen en assentaments. Centenars de
cooperatives i associacions en els assentaments asseguren la producció d’aliments. Integrant també –com
en el cas de l’experiència andalusa de Marinaleda– el
desenvolupament de l’agroindústria (gairebé un centenar d’establiments arreu del país). Els Sense Terra
responen al model que considera la terra com una
simple mercaderia, que pregona el monocultiu, que
visualitza en l’agroexportació el seu principal objectiu
i que menysprea totalment la natura, el medi, el sòl i
el mateix ésser humà. I enforteixen el paradigma de
la producció familiar agroecològica que se sustenta en
la cooperació agrícola amb el necessari ingredient de
l’agroindústria. L’MST ja és, per exemple, a Rio Gran-

de do Sul, un dels principals productors en continu
desenvolupament de l’arròs orgànic certificat. D’altra
banda, milers de tones dels seus productes agrícoles
enriqueixen –mitjançant convenis amb les autoritats–
la dieta bàsica dels escolars arreu del Brasil.
Les ciutats del futur
Porto Alegre, la capital d’aquell estat del sud
del Brasil, va llançar-se a la invenció del pressupost
participatiu com a eina de democràcia directa. Era
l’any 1989 i el Partit dels Treballadors (PT) acabava
de guanyar les eleccions en aquell municipi. Moment
oportú per sotmetre les prioritats financeres i pressupostàries a un exercici gradual i gradual d’anàlisi
col·lectiva, a través d’assemblees de ciutadans que
designen delegats, i que des de comarques i barris
arriben a comprendre la ciutat sencera.
Seria l’experiència nova del pressupost participatiu
l’imant que atrauria la convocatòria en aquella ciutat del 1r Fòrum Social Mundial, el 2001. Després de
catorze anys d’existència i nou conclaus centralitzats
realitzats en tres continents, l’FSM s’ha convertit en
l’espai més ampli amb el qual compta actualment la
societat civil planetària organitzada.
Poc més de 25 anys després d’aquesta primera
experiència brasilera de pressupost participatiu, més
de 1.500 ciutats d’arreu del món de les més diverses
dimensions –Brasília, Buenos Aires, Bolonya, Sevilla,
Màlaga, Portland, Ontàrio, Yokohama, etc.– l’exerciten
actualment en diverses variants i modalitats.
La ciutat del demà està en construcció, emfatitzen els urbanistes compromesos socialment, que
en aquests darrers anys enriqueixen conceptes i
propostes. Els milions d’amenaçats per les expulsions urbanes –i Brasil és un cas emblemàtic visible
internacionalment pels costos socials que va implicar
la construcció dels estadis per albergar el Mundial de
Futbol 2014– són part del decorat. “Tot individu ha
d’apropiar-se del conjunt de la ciutat”, emfatitzen.
Això significa disputar els espais públics, lluitar per
l’aigua potable, la construcció d’escoles i dispensaris,
clavegueres i transport col·lectiu.
I en aquest marc, les alternatives proliferen arreu
del món en paral·lel a l’agudització de les tensions
urbanes com a resultat de la concentració excessiva.
Per exemple les més de 250 Community Land Trust,
estructures col·lectives de propietat terrena nascudes

als Estats Units a partir dels anys vuitanta, que ara
s’estenen fins i tot a l’Índia i Xina. O bé les cooperatives de propietat en tantes altres ciutats del món amb
la intenció d’afavorir una democratització de l’accés
a la propietat urbana amb sentit social. Així mateix,
propostes d’agricultura urbana o periurbana en expansió: horts col·lectius i altres iniciatives socioculturals
de barri que desenvolupen paradigmes de pertinença i
apropiació ciutadana.
Un altre pensament és possible...
Els darrers anys, de la mà especialment de l’explosió de la participació indígena en nous processos polítics llatinoamericans –Bolívia, Equador, per
exemple– va anar-se afegint la concepció del Bon
Viure com una alternativa al desenvolupament convencional, concepte propi dels pobles indígenes del
continent que guanya visibilitat política en les noves
constitucions d’aquests dos estats andins.
La nova relació amb la Mare Terra; la ruptura amb
la lògica antropocèntrica tan pròpia del capitalisme
i del socialisme real; el qüestionament de conceptes fins ara intocables com el de desenvolupament i
creixement, obre un procés que estimula també en el
nord reflexions interessants. Per exemple teories com
les del decreixement, han guanyat espai intel·lectual
a França, Suïssa i altres països europeus.
Sense subestimar la reflexió sobre l’ecosocialisme,
que si bé no és nova, adquireix certa novetat en el
debat actual en una Europa colpejada per la crisi
profunda del pensament socialdemòcrata.
Aquest moviment d’idees i pràctiques inclou també el naixement de noves “teories” com les del “bé
comú” o “bé públic”, pel que fa a projecte econòmic
obert a les empreses que cerca implantar una economia sostenible i alternativa als mercats financers.
I incorpora també les constants reflexions sobre la
comunicació alternativa com a necessitat i condició
ideològica per apropar mons, promoure la conjunció
d’experiències, revitalitzar el debat sobre conceptes i
paradigmes.
Pràctiques locals, experiències globals, teories
reanimades, noves formes de pensament... Una recerca
concreta, una ziga-zaga propositiva, un exercici actiu
del ciutadà global per no negociar el seu fonamental
q
dret a somiar.

CAUSES DE L’EROSIÓ ACTUAL DELS DRETS HUMANS
Leonardo Boff, Petrópolis, RJ, Brasil
Vivim en un món en el qual els Drets Humans són
violats pràcticament en tots els àmbits: familiar, local,
nacional i planetari. L’Informe Anual d’Amnistia Internacional del 2013, que cobreix 159 països, fa aquesta
dolorosa constatació. En comptes d’avançar en el respecte a la dignitat humana i als drets de les persones, dels
pobles i dels ecosistemes, estem retrocedint a nivells de
barbàrie. Les violacions no coneixen fronteres i les formes d’aquesta agressió se sofistiquen cada vegada més.
La forma més covarda és l’acció dels “drones”,
avions no pilotats que des d’una base de Texas, dirigits
per un jove militar davant d’una pantalla de televisió,
com si estigués jugant, aconsegueix identificar un grup
d’afganesos que estan celebrant un matrimoni, en el
qual presumiblement hi ha d’haver algun guerriller d’Al
Qaeda. N’hi ha prou amb aquesta suposició per, amb un
petit clic, llençar una bomba que aniquila tot el grup,
amb moltes mares i nens innocents.
És la forma perversa de la guerra preventiva, inaugurada per Bush i duta endavant criminalment pel president Obama, que no ha complert les promeses de la seva
campanya en allò que fa referència als Drets Humans,
ja sigui el tancament de Guantánamo o la supressió de
l’”Acte Patriòtic” (antipatriòtic) segons el qual qualsevol
persona pot ser detinguda als Estats Units per terrorisme, sense necessitat d’avisar la seva família. Això
significa segrest il·legal que nosaltres a Amèrica Llatina
coneixem de sobres. En termes econòmics i també de
Drets Humans s’està produint una veritable llatinoamericanització dels Estats Units a l’estil dels nostres pitjors
moments de l’època de les dictadures militars. Avui, segons aquest Informe d’Amnistia Internacional, els Estats
Units és el país que més viola els drets de les persones i
dels pobles.
Amb la més gran indiferència, com un emperador
romà absolut, Obama es nega a donar cap justificació
sobre l’espionatge mundial que du a terme el seu govern
amb el pretext de la seguretat nacional, cobrint àrees
que van des de l’intercanvi de correus amorosos entre
dos enamorats fins als negocis sigil·losos i multimilionaris de Petrobrás, violant el dret a la privacitat de
les persones i la sobirania de tot un país. La seguretat
anul·la la validesa dels drets irrenunciables.
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El continent que més violacions pateix és Àfrica. És
el continent oblidat i vandalitzat. Les grans corporacions
i la Xina compren terres (land grabbing) per produir-hi
aliments per a les seves poblacions. És una neocolonització, més perversa que l’anterior.
Els milers i milers de refugiats i immigrants per causa de la fam i de l’erosió de les seves terres són els més
vulnerables. Conformen una subclasse de persones, rebutjades per gairebé tots els països, en una “globalització
de la insensibilitat”, com la va anomenar el Papa Francesc. La situació de moltes dones, diu l’Informe d’Amnistia Internacional, és dramàtica. Són més de la meitat de
la humanitat, moltes d’elles pateixen violències de tota
mena i a diverses parts d’Àfrica i d’Àsia encara estan
sotmeses a la mutilació genital.
El fonament darrer del conreu dels Drets Humans
resideix en la dignitat de cada persona humana i en el
respecte que li és degut. Dignitat significa que ella és
portadora d’esperit i de llibertat que li permeten modelar
la seva pròpia vida. El respecte és el reconeixement que
cada ésser humà posseeix un valor intrínsec, és un fi en
si mateix i mai un mitjà per cap altra cosa. Davant de
cada ésser humà, per anònim que sigui, qualsevol poder
troba el seu límit, també l’Estat.
El fet és que vivim en una mena de societat mundial
que ha posat l’economia com el seu eix estructurador. La
raó és només utilitarista, i tot, fins la persona humana,
com denuncia el Papa Francesc, és convertit en “un bé
de consum que un cop usat es tira”. En una societat així
no hi ha lloc per a drets, només per a interessos. Fins i
tot el dret sagrat a menjar i a beure només està garantit
per a qui pugui pagar. Si no pot, estarà al peu de la taula, amb els gossos, esperant alguna engruna que caigui
de la taula plena dels epulons.
En aquest sistema econòmic, polític i comercial
s’assenten les causes principals, no exclusives, que porten permanentment a la violació de la dignitat humana.
El sistema vigent no estima les persones; només la seva
capacitat de produir i de consumir.
La tasca, a més d’humanitària i ètica, és política:
com transformar aquesta societat malvada en una altra
en la qual els humans puguin tractar-se humanament i
gaudir de drets bàsics. Si no, la violència serà la norma.
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EL DRET A L’EDUCACIÓ I LA CULTURA
JOSÉ MÚJICa

President d’Uruguai

Vostès saben millor que ningú que en el coneixement i la cultura no tan sols hi ha esforç, sinó també
plaer. Diuen que la gent que corre pel passeig marítim,
arriba a un punt en què entra en una mena d’èxtasi on
ja no hi ha cansament i només li queda el plaer.
Crec que amb el coneixement i la cultura passa el
mateix. Arriba un punt en què estudiar, o investigar, o
aprendre, ja no és un esforç, sinó un pur gaudi. Que bo
que seria que aquestes menges estiguessin a disposició
de molta gent! Que bo que seria, si a la cistella de la
qualitat de la vida que l’Uruguai pot oferir a la seva
gent, hi hagués una bona quantitat de consums intel·lectuals! No pas perquè sigui elegant, sinó perquè és
plaent. Perquè es gaudeix, amb la mateixa intensitat
amb la qual es pot gaudir d’un plat de tallarines. No hi
ha pas una llista obligatòria de les coses que ens fan
feliços!
N’hi ha que poden pensar que el món ideal és un
lloc ple de centres comercials... En aquell món la gent
és feliç perquè tots poden sortir plens de bosses de
roba nova i de caixes d’electrodomèstics. No tinc res en
contra d’aquesta visió, només dic que no és pas l’única
possible. Dic que podem pensar en un país on la gent
esculli arreglar les coses en comptes de tirar-les, esculli un cotxe petit en comptes d’un cotxe gran, esculli
abrigar-se en comptes d’apujar la calefacció.
Balafiar no és pas el que fan les societats més madures. Aneu a Holanda i veureu les ciutats plenes de
bicicletes. Allà us adonareu que el consumisme no és
l’elecció de la veritable aristocràcia de la humanitat. És
l’elecció dels novel·lers i els frívols. Els holandesos van
en bicicleta; les fan servir per anar a treballar però també per anar als concerts o als parcs. Perquè han arribat
a un nivell en què la seva felicitat quotidiana s’alimenta
tant de consums materials com d’intel·lectuals. Així
que, amics, aneu-hi i encomaneu-vos del plaer pel
coneixement. En paral·lel, la meva modesta contribució
serà intentar que els uruguaians aneu de pedalada en
pedalada.
L’educació és el camí
I amics, el pont entre aquest avui i aquell demà que
volem, té un nom i s’anomena educació. I mireu que
és un pont llarg i de mal travessar. Però s’ha de fer. Ho

devem als nostres fills i néts. I s’ha de fer ara, quan
encara és fresc el miracle tecnològic d’internet i s’obren
oportunitats mai vistes d’accés al coneixement.
Jo em vaig criar amb la ràdio, vaig veure néixer
la televisió, després la televisió en color, després les
transmissions per satèl·lit. Després va resultar que al
meu televisor apareixien quaranta canals, inclosos els
que transmetien en directe des dels Estats Units, Espanya i Itàlia. Després els mòbils i després els ordinadors,
que al començament només servien per processar números. Cada una d’aquestes vegades em quedava bocabadat. Però ara amb internet se m’ha esgotat la capacitat
de sorpresa. Em sento com aquells humans que van
veure una roda per primera vegada. O com els que van
veure el foc per primer cop.
Hom sent que li ha tocat la sort de viure una fita en
la història. S’estan obrint les portes de totes les biblioteques i de tots els museus; estaran a disposició, totes
les revistes científiques i tots els llibres del món. I
probablement totes les pel·lícules i totes les músiques
del món. És aclaparador.
Per això necessitem que tots els uruguaians, i sobretot els uruguaianets, sàpiguen navegar en aquest torrent. S’ha de pujar a aquesta corrent i navegar-hi com
un peix dins l’aigua. Ho aconseguirem si resta sòlida
aquella matriu intel·lectual de què parlàvem abans. Si
els nostres marrecs saben raonar en ordre i saben fer-se
les preguntes que valen la pena.
És com una cursa en dues pistes: allà dalt en el
món l’oceà d’informació, aquí sota preparant-nos per a
la navegació transatlàntica. Escoles de temps complert,
facultats a l’interior, ensenyament terciari massificat.
I probablement, anglès des del preescolar a l’ensenyament públic. Perquè l’anglès no és l’idioma amb què
parlen els ianquis, és l’idioma amb el qual els xinesos
s’entenen amb el món. No en podem quedar fora. No
podem deixar-ne fora els nostres marrecs. Aquestes són
les eines que ens habiliten a interactuar amb l’explosió
universal del coneixement.
Aquest món nou no ens simplifica la vida, ens la
complica. Ens obliga a anar més enllà i més a fons en
l’educació. No hi ha cap tasca més gran davant nostre.
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drets humans: eina de defensa dels pobles
Bufete popular Boris Vega, CEBs, i Frater
Masaya, Nicaragua

La Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà
promulgada per la Revolució Francesa el 1789 afirma
que “Els homes neixen i romanen lliures i iguals en
drets”. Una dona, Olympia de Gouches, va incidir davant les autoritats masculines per tal que la Declaració també tingués en compte les dones i les reconegués com a ciutadanes. Essent rebutjada, Olympia va
reeditar la Declaració en femení i el 1791 va publicar
Els Drets de la Dona i la Ciutadana. Va ser guillotinada el 1793. Els drets humans declarats el 1789 van
néixer amb sexe, discriminant les dones només pel
fet de ser dones.
Després de la Segona Guerra Mundial, quan la
humanitat va contemplar el genocidi que era capaç
d’infligir, el conjunt de nacions va proclamar la Declaració Universal dels DH, el 1948, reconeixent per
primera vegada la igualtat de drets d’homes i dones i
el principi universal de no discriminació per raons de
raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de
qualsevol altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.
La gran paradoxa és que són precisament aquestes
raons les causes de les majors violacions de drets
humans. Perdo els meus drets quan travesso la frontera europea essent immigrant africà; pel meu sexe de
dona pateixo cruels violències físiques, psicològiques,
sexuals; per ser persona amb discapacitat perdo el
meu dret a l’accessibilitat, amb la qual cosa se’m
limiten tots els meus altres drets; per no ser heterosexual es limita la meva igualtat d’oportunitats;
si sóc indígena, la meva ciutadania és de segona o
tercera categoria; si sóc pobre els meus drets es consideren com a favors o concessions dels poderosos, i
així un llarg etcètera.
Llavors es proclamen DH específics per a sectors
socials més discriminats, com per exemple la Convenció per eliminar totes les formes de discriminació
contra la dona (1979); Convenció sobre els drets del
nen (1989); Convenció per prevenir, sancionar i eradicar la violència contra la dona (1994); Declaració
Universal dels drets sexuals (1997); Convenció sobre
drets dels immigrants (2003); Convenció sobre els

drets de les persones amb discapacitat (2006); Convenció sobre els drets dels pobles indígenes (2007).
Però una cosa és la declaració formal d’aquests
drets i una altra que canviï la cultura patriarcal,
l’economia capitalista classista, l’individualisme i
xenofòbia neoliberal, l’homofòbia religiosa i les teologies connexes legitimadores, que en aquesta etapa de
globalització allò que han mundialitzat és el sistema
“democràtic i de dret” discriminatori i excloent que
s’imposa a la pràctica.
Hi ha una gran llunyania entre les lleis, l’estat i
el poble. Aquesta llunyania i el desconeixement que
la gent té de les lleis i les institucions, a més de
generar-li indefensió, és la matriu on s’enquista la
corrupció i la impunitat, és una de les essències de
les violacions dels drets humans. Aquesta llunyania
també fomenta mites immobilistes, com per exemple
la por als jutjats, com si el sistema judicial fos l’enemic del poble i no pas el seu servidor; baixa autoestima ciutadana davant els funcionaris públics que ens
humilien, com si haguéssim de demanar-los favors en
comptes d’exigir-los-hi drets; que si no tinc diners
no puc reclamar els meus drets, quan els obstacles
per a l’accés a la justícia tenen més a veure amb la
cultura jurídica i l’autoestima ciutadana que no pas
amb els diners. Aquesta llunyania permet que les lleis
defensores dels nostres drets quedin en paper mullat.
No n’hi ha prou amb proclamar el dret al treball d’una
persona usuària d’una cadira de rodes, per exemple,
sinó que per tal de fer-lo efectiu s’ha de garantir
l’accessibilitat als centres de treball, serveis higiènics
adaptats, mobiliari i transport adaptats, etc.
Com transformar aquesta realitat? Es tracta
d’aquesta revolució des de sota que hem de protagonitzar les persones, grups, col·lectius, sectors socials, secularment violentats; armats cívicament d’una
militant organització, d’una madura consciència crítica, d’autocrítica permanent, d’ètica i de valors; amb
els recursos imprescindibles materials i tecnològics,
per assumir accions massives en defensa dels nostres
DH, en una dimensió glocal.
Les lluites amb èxit que en els darrers 25 anys ens

han donat com a fruit la restitució de drets donen
algunes claus per actuar:
- Massiva alfabetització jurídica per identificar
quins són els nostres DH relacionats amb la nostra
vida i felicitat quotidiana; apropiar-nos de les lleis
específiques que regulen la vida diària; apropiar-nos
de la manera de reclamar sobre les violacions; apropiar-nos del que significa la institucionalitat democràtica i l’estat de dret des dels interessos populars.
- Massiu exercici d’incidència política per desenvolupar iniciatives ciutadanes de llei; analitzar
pressupostos públics i incidir en la seva elaboració;
incorporar l’enfocament de gènere i generacional
en els pressupostos públics; implementar polítiques
públiques inclusives i no discriminatòries.
- Perdre la por a reclamar per la via legal. Denunciar i reclamar amb autoestima ciutadana, amb perseverança, organitzadament, amb consciència de lluita
cívica inclaudicable, com a cultura popular.
- Prendre massivament la plena consciència que
els polítics i els funcionaris públics són els nostres
servidors i els paguem amb els nostres impostos i que
podem i hem de denunciar el seu servei deficient o la
corrupció en el seu cas.
- Organitzar-nos per demanar amb les armes de la
llei els nostres drets específics, amb lluites concretes.
Entre les de més èxit que han combinat les anteriors
preses de consciència i eines posem d’exemple: l’eradicació de la usura entre particulars; limitació de
la usura en el microcrèdit; titulació d’assentaments
humans espontanis; generació d’una cultura popular
d’inscripció en el registre civil com “el primer dret
per tenir drets”; generació d’una cultura de reclam de
consumidors; promoció d’una cultura de les dones per
demandar pensió d’aliments per als seus fills als seus
irresponsables pares i de denúncia de la violència
de gènere que pateixen; reclam judicial sistemàtic
per les violacions dels drets laborals i sindicals a les
zones franques i altres sectors d’activitat; eliminació
de barreres arquitectòniques i urbanístiques per al
dret d’accessibilitat de les persones amb discapacitat
i polítiques públiques per a la seva inclusió. I moltes
més.
- Lluitar perquè les lleis limitin el lucre del capital i canviar les lleis econòmiques, empenyent en la
direcció de l’economia social. Exercir massivament un
consum conscient i responsable.

- Aliar-se amb serveis jurídics del i per al poble
i exercir un control social bel·ligerant de les defensories públiques i instàncies d’accés a la justícia.
- Sistemàtica i popular anàlisi de la conjuntura
econòmica, política, social, patriarcal, religiosa, de
diversitat sexual, de migracions, de poblacions indígenes, de les persones amb discapacitat, sobre la
tracta de persones; a nivell local, nacional i internacional, des d’una perspectiva de gènere i generacional.
- Desterrar massivament de la ment i de la consciència la idea que a les persones pobres el govern
de torn o el funcionari que atén “ens fa favors” o
“ens dóna quelcom”, per apropiar-nos del que són els
nostres drets que es respecten quan accedim a béns i
serveis per viure amb dignitat.
Anar forjant així una nova institucionalitat democràtica econòmica i política, veritablement participativa, en la qual les lleis i pressupostos públics, les
institucions, les policies i els exèrcits sostinguin un
veritable estat de DH que garanteixi, per posar també
exemples, la llibertat de les persones i la seva lliure
mobilitat per damunt de la llibertat dels capitals i
de la seva circulació especulativa; la igual responsabilitat d’homes i dones en les tasques domèstiques
i de cura que tota la societat necessita; la vida de
les dones sobre la impunitat dels seus agressors;
el comerç entre iguals per damunt dels oligopolis
multinacionals; el tractament igual per a qui és heterosexual, homosexual, bisexual o qualsevol altra diversitat sexual de la multifacètica creació; la igualtat
d’oportunitats sense privilegis dels de sempre; la vida
dels ecosistemes sobre els interessos de multinacionals depredadores; en definitiva, un sòlid i alternatiu
estat de dret per als DH.
Els DH són una potent eina de lluita social si prenem consciència i lluitem per al seu respecte generalitzat i el seu massiu exercici, sense discriminacions,
construint aquesta nova institucionalitat democràtica
que és una revolució pendent però ja en camí. A
Nicaragua avancem, com en altres pobles, a l’empara
de les nostres arrelades consignes:
Només el poble salva el poble. / Dret que no es
defensa, dret que es perd. I per defensar-lo, s’ha de
conèixer. / No demanem favors, exigim drets.
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DRET HUMÀ A L’AIGUA, JA!
Víctor Viñuales

Saragossa, Espanya

La comunitat internacional va trigar 62 anys
en adonar-se que tenir aigua bona i sanejament és un
dret humà. Quan es va aprovar la Declaració Universal
dels Drets Humans, el 1948, aquest dret humà no es va
tenir en compte. El 2010, promogut pel govern de Bolívia i amb el suport dels governs d’Alemanya i Espanya
i moltes organitzacions d’arreu del món, finalment,
les Nacions Unides van reparar el seu error, l’immens
error: sense aigua bona i sanejament... la vida sencera
llangueix.
Com és que s’ha trigat tant? Quina ceguesa la nostra, que no ens adonem que aquest, l’accés a l’aigua
bona, és el dret en el qual es fonamenten tota la resta... Com podem acceptar que en el segle de Google hi
hagi més de 884 milions de persones que no tinguin
accés a l’aigua potable i a més de 2.600 milions els
manqui el sanejament bàsic...? Sense aigua bona és
molt difícil exercir la llibertat d’expressió, d’associació... perquè els dies s’omplen de diarrees, de paràsits
i de mort alterna.
Les Nacions Unides posen xifres a aquest dret:
cada persona necessita entre 50 i 100 litres d’aigua
diaris per satisfer les seves necessitats bàsiques, i el
cost d’aquest accés no hauria de superar el 3% dels
ingressos de la unitat familiar (avui a molts suburbis
de Djakarta o Nairobi els pobres paguen de cinc a deu
vegades més per l’aigua que no pas aquells altres que
viuen a les zones amb ingressos més alts), el temps
per aconseguir l’aigua no hauria de sobrepassar els 30
minuts, i la font d’aprovisionament no hauria d’estar a
més de 1.000 metres...
Sense aigua no hi ha educació. Més de 443 milions de jornades escolars es perden a les escoles del
món empobrit perquè nenes i adolescents passen hores
i dies anant i venint amb cubells d’aigua damunt el
cap o al maluc. La urgència de l’aigua relega altres
prioritats, que es converteixen en “luxes” prescindibles.
Sense aigua decent no hi ha desenvolupament
econòmic. Els restaurants que es creïn en una població sense aigua potable seran focus de contaminació,
i en comptes d’atraure turistes els repel·liran. No pot
haver-hi cap activitat econòmica agroalimentària con218

sistent si no està resolt l’accés a l’aigua potable.
Sense aigua decent la vida en el seu conjunt
s’omple d’espines. Moltes joves, per exemple, pateixen violacions en aquestes caminades des de la
vivenda fins a les fonts d’aigua. La distància mitjana
que recorren les dones a Àsia i Àfrica per agafar aigua
és de sis quilòmetres.
Molta gent pensa que si en un país hi ha persones
sense accés a l’aigua és que hi ha pobresa. És una
veritat a mitges. Hi ha països amb recursos econòmics
per fabricar bombes atòmiques, per exemple el Pakistan, però no pas per garantir l’accés a l’aigua potable
i el sanejament a tota la població. Que les nacions
garanteixin el dret humà a l’aigua és, sobretot, un afer
de prioritat en la política pública.
Però aquesta manca de prioritat no és només dels
governs. Moltes vegades la mateixa població no ho
exigeix amb la rotunditat deguda i dóna prioritat a
d’altres reivindicacions menys fonamentals... Aleshores
la ceguesa dels governants i dels governats caminen
juntes, i el camí dels despropòsits en la política pública s’allarga.
Hauríem de parlar, en realitat, del dret humà al
sanejament i a l’aigua. I és bo invertir l’expressió
comuna perquè, o aconseguim que s’entengui la revolució del sanejament, o contaminarem tots els aqüífers
i els rius del món. I sense rius en bon estat ecològic
no hi ha manera de garantir l’accés a l’aigua potable a
la població. El sanejament i l’accés estan vinculats.
Aquest reconeixement de la importància del sanejament exigeix aconseguir, per dir-ho així, un estirament moral. Els que viuen riu amunt moltes vegades
no mostren empatia pels que viuen riu avall. O aconseguim que ens dolgui la situació dels que viuen lluny
de nosaltres, o no millorarem la salut dels nostres rius,
i conseqüentment, l’accés a l’aigua bona de les poblacions que viuen riu avall, la immensa majoria, esdevindrà més difícil.
És cosa comuna que els alcaldes vulguin resoldre
l’accés a l’aigua potable dels seus conciutadans, però
també és cosa comuna que les autoritats s’oblidin del
sanejament d’aquesta població. Al cap i a la fi això beneficia –i així ho entenen– “altres” municipis o altres

éssers vius, els peixos. Ni uns ni altres votaran aquell
alcalde. Així, el sanejament és la política oblidada. Els
veritables beneficiaris no la voten. No tenen l’oportunitat de ser consultats.
Una altre problema greu és el repte de fer efectiu
el dret humà a l’aigua, és la sostenibilitat de les
infraestructures que es creen. Autoritats públiques
i ciutadania viuen enlluernats pel que es veu, allò
“inaugurable”, allò fotografiable: les obres de formigó
i canonades! Aquesta fascinació per les obres –necessàries en molts de casos– fa que no se li posi la deguda importància al software de l’aigua: la sostenibilitat financera i dels serveis que es creen, la consciència
i el compromís de la comunitat amb les inversions
realitzades, la capacitació de la comunitat per emprar
eficaçment els serveis d’aigua i sanejament...
Moltes infraestructures d’accés a l’aigua potable o
de tractament d’aigües servides, passats dos anys... no
funcionen! És un fracàs col·lectiu i significa llençar
recursos econòmics, sempre escassos. Mantenir les
infraestructures és una assignatura que no agrada ni a
Amèrica Llatina ni a l’Estat espanyol, però és crucial.
Sovint es genera una gran confusió pel que fa a
la sostenibilitat dels serveis de subministrament i
sanejament. A vegades se senten discursos simples:
si l’aigua és de tots, és un bé comú i a més és un dret
humà... ha de ser gratuïta. Greu error. Per descomptat
que els poders públics han de garantir que ningú es
vegi privat de l’accés a un consum bàsic de l’aigua per
manca de recursos econòmics, però alhora cal també
assegurar la sostenibilitat financera dels serveis
de subministrament i sanejament; si no, s’acabaran
col·lapsant. D’altra banda, sempre és necessari crear
tarifes que incentivin un ús racional i eficient de l’aigua i penalitzin el seu malbaratament.
Sempre procuro parlar d’aigua “decent”: aigua
bona, aigua potable... I qualifico l’aigua perquè és
molt freqüent que s’instal·lin infraestructures d’accés
a l’aigua... que porten a l’interior de les vivendes...
aigua no potable! Cal realitzar un examen previ de
la qualitat de l’aigua a la qual es vol accedir, i un
control i un tractament de l’aigua que s’aporta a les
vivendes. Si no es fa, no estem garantint el dret humà
a l’aigua; estem enganyant-nos i enganyant.
En moltes ocasions els governs no garanteixen
l’accés a l’aigua potable a la població, i les empreses,

preocupades pel seu balanç de resultats, tampoc. Però
la necessitat de beure és imperativa. Per això les zones rurals i periurbanes d’Amèrica Llatina estan plenes
d’iniciatives comunitàries, autoorganitzades, per, a
través de l’ajuda mútua i la cooperació a les comunitats, aplegar recursos, treballs i voluntats per aconseguir prendre aigua a diari.
En moltes ocasions el repte es resol bé i l’aigua és
bona, i el servei sostenible econòmicament, a preus
raonables, durant les 24 hores... Altres vegades alguna
d’aquestes condicions es trenca i es distribueix aigua
contaminada, o hi ha talls freqüents, o el preu final és
molt car...
Es calcula que més de 40 milions de persones a
Amèrica Llatina resolen la seva necessitat d’aigua
de forma autogestionada. Moltes d’aquestes Juntes
Comunitàries d’Aigua, en altres llocs anomenades
Comitès d’Aigua, tenen personalitat jurídica pròpia,
estan reconegudes per les autoritats, reben ajuda pública... Però d’altres estan soles, desorganitzades, amb
problemes de lideratge... Per fer efectiu el dret humà
a l’aigua aquestes Juntes i Comitès són un actor
fonamental. Són una escola de democràcia: la població afectada, tota, ha de dialogar, debatre opcions,
arribar a acords, resoldre conflictes interns, planificar,
decidir... Així, un benefici col·lateral d’aquesta lluita
ancestral per l’aigua, per aquest servei bàsic, és la
densitat organitzativa que crea i els lideratges comunitaris que construeix. Allà, les dones són les que més
es comprometen. I aquestes capacitats que es construeixen socialment al voltant de la gestió comunitària
de l’aigua ¡són les mateixes que calen per aconseguir
un desenvolupament econòmic i social endogen!
Bolívia s’ha plantejat un conjunt de metes per
commemorar el Bicentenari de la seva independència. Una de les quals és aconseguir en aquella data,
2025, el compliment efectiu del dret humà a l’aigua i
al sanejament. I diem “efectiu” perquè tenir el dret a
l’aigua bona no és pas el mateix que tenir aigua per
beure. Els països d’Amèrica Llatina haurien de seguir
l’exemple de Bolívia i aprofitar la fita dels Bicentenaris, o qualsevol altra, per autoreptar-se a aconseguir
realitzar aquest dret en un moment concret ¡i proper!
del seu futur. És necessari, i si s’articulen forces i
voluntats, és possible!

Informi-se’n i recolzi la proposta per a què l’ONU concreti la realització del dret a l’aigua, a: www.contrattoacqua.it
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la mineria i la violació dels drets humans
Dário Bossi i Danilo Chammas
Açailàndia, MA, el Brasil

Llatinoamèrica és la més gran reserva de minerals
metal·lics del món, en un moment en què l’obsessió
pels minerals al planeta és creixent. Amb el ritme actual
de consum i extracció, les reserves mundials de ferro
s’acabaran d’aquí a 41 anys, les d’alumini d’aquí a 48,
les de coure i zenc, respectivament, d’aquí a 18 i 16.
També en el cas de la mineria, són els pobres les principals víctimes de violacions dels Drets Humans.
La mineria no tan sols genera impactes concrets als
territoris que hi ha al voltant de les mines. Tot gran
projecte necessita una forta infraestructura de suport,
per a la generació i abastiment d’energia, per a l’acumulació d’aigua destinada al rentatge o al transport del
mineral per mineroductes o per a la seva comercialització a través de carreteres, ferrocarril i ports.
Al Brasil, per exemple, el tren més llarg del món té
330 vagons que serpentegen al llarg de 900 km de via
en una concessió a la companyia Vale per poder exportar el mineral de ferro amazònic de Carajás fins a la
Xina, el Japó i Europa. Una via de ferrocarril de la mateixa mida s’està construint entre Moçambic i Malawi,
per la mateixa empresa, per a la comercialització de
carbó mineral.
Al Perú, el tan censurat gasoducte de Camisea es
destina principalment a alimentar els grans projectes
minerals del sud del país. De bracet amb el criticat
projecte de la mina Conga, que ha mobilitzat milers de
persones en contundents manifestacions “¡Conga no
va!”), continua el projecte de la hidroeléctrica de Chadin, de l’empresa brasilera Odebrecht, amb una enorme
presa que perjudicarà el cabal del riu Marañon, un dels
més grans afluents de l’Amazones.
Son moltes i diferents les persones i comunitats que
es consideren afectades per la mineria!
1.1. Mineria i dret al medi ambient
Els impactes més evidents de la mineria són ambientals: desforestació (Carajás, el Brasil), munts de detritus (el llac Sandy Pond, al Canadà, desapareixerà per
culpa del material estèril que la mineria hi abocarà), la
pol·lució provocada per les indústries de la cadena de
mineria (els casos de La Oroya, al Perú, i de Piquiá de
Baixo o de Santa Cruz, al Brasil).
L’extracció d’or és particularment impactant: en el
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cas del projecte Pascua Lama (Xile-Argentina), per obtenir un gram d’or caldria remoure 4 tonelades de roca,
consumir 380 litres d’aigua, 1 kg d’explosiu i gairebé
la mateixa quantitat de cianur. L’energia necessària per
separar 1 g d’or seria la corresponent al consum general
d’una família argentina mitjana.
La mineria contamina l’aigua (afecta, per drenatge
àcid, els nivells freàtics) i consumeix molta aigua de
qualitat: a Xile, per exemple, les grans indústries mineres arriben a consumir tretze metres cúbics d’aigua per
segon, corresponent al consum mitjà d’aigua per any de
més de 6 milions de persones!
1.2. Mineria i dret a l’habitatge
Per tal de deixar espai als projectes de mineria i a
tota la infraestructura relacionada, en molts casos cal
fer fora dels seus territoris famílies o comunitats senceres.
Les comunitats rurals i urbanes són expulsades i
recol·locades en condicions i contextos sovint molt pitjors d’aquells on vivien: tenim l’exemple dels reassentaments de Cateme i 25 de Setembro a Moçambic (per
deixar espai a mines de carbó), El Hatillo, Plan Bonito
i Boquerón (a Colòmbia, també per projectes de carbó)
i Piquiá de Baixo (el Brasil, un cas estrany en què és
la mateixa comunitat la que demana reassentament a
causa de la desesperació causada per les condicions de
pol·lució a què es veu condemnada).
Tot i que la Convenció 169 de l’Organització Internacional del Treball recomani que les comunitats
indígenes i tradicionals han de ser consultades sobre el
seu consentiment abans de la instal·lació de qualsevol
mena d’activitat productiva als seus territoris, el procés
de consulta prèvia és inexistent o extremadament precari i deliberadament ineficaç en la majoria dels països
de la regió.
Les comunitats indígenes es veuen perjudicades
pels projectes de mineria i per la seva infraestructura,
que provoquen deforestació, fuga dels animals de caça,
pèrdua de control dels territoris i reducció de la seva
mida. És el cas, per exemple, del poble Shuar a l’Equador o de l’Awá-Guajá al Brasil.
1.3. Mineria i dret al futur
La mineria instal·la veritables “economies d’en-

clavament” als territoris on pretén fer-se present. La
majoria de les iniciatives van dirigides cap a la mineria,
com a perspectiva econòmica quasi exclusiva. Això
garanteix els interessos d’algunes minories influents a
nivell econòmic i polític, nacional i internacional, però
poques vegades permet a la gent i a les comunitats
d’aquells territoris planejar i diversificar les seves inversions, o bé qualificar-se per a activitats alternatives,
com ara l’agricultura familiar, la microempresa en altres
camps productius, etc.
Les polítiques de desenvolupament regional es
defineixen per damunt de la possibilitat de participació
de qui viu als territoris, afavoreixen incentius fiscals
i finançaments a les empreses i projectes lligats a la
mineria, i boicotegen altres visions i perspectives.
Aquesta falta d’alternatives juga a favor de les
indústries mineres, i genera mà d’obra barata que depèn
cada cop més d’aquestes mateixes indústries, alhora
que se centralitza, geogràficament i econòmicament, al
voltant de les mines o de les seves infraestructures, i
gairebé obliga a mantenir-hi un vincle permanent.
Les migracions desmesurades cap a moderns “Eldorados”, en contextos de misèria i omissió de l’Estat, donen la impressió d’un fals desenvolupament. Es tracta,
per contra, d’un creixement descontrolat que provoca
caos i violència.
Marabá i Parauapebas, per exemple, són ciutats de
l’estat del Pará (al Brasil) més pròximes a la mina més
gran de ferro del món, Carajás. També es troben entre
les ciutats més violentes del país: la probabilitat que
un jove sigui assassinat en aquestes ciutats, víctima
de trets o cosit a ganivetades, és un 25% més alta que
a l’Irak.
1.4. Mineria i dret a l’organització social
Qui critica les grans empreses mineres s’exposa a
una persecució judicial, a amenaces, calúmnies, espionatge i assassinat. El banc de dades sobre conflictes
miners a Llatinoamèrica presenta, fil per randa, 198
casos de conflictes encara oberts al continent, i que
afecten 297 comunitats. L’atac als moviments socials i
a les comunitats és descarat i públic. En molts casos, es
col·loca estratègicament un fals dilema entre l’interès
col·lectiu i la defensa dels drets humans i la natura.
Recentment, militants de moviments socials que al
Brasil s’oposen a grans projectes de mineria van ser espiats, i agents secrets de les forces públiques i privades
de seguretat es van infiltrar en la coordinació d’aquests

moviments.
De l’espionatge a la persecució i a la violència física
només hi ha un pas. Recordem algunes de les massacres
més greus, com ara la de Bagua (al Perú, l’any 2009,
amb desenes d’indígenes desapareguts i 28 policies
assassinats), del pont ferroviari de Marabá (al Brasil, el
1987, amb la mort de diversos buscadors de pedres precioses a l’Amazones) i d’Eldorado dos Carajás (al Brasil,
el 1996, duta a terme per la Policia Militar Brasilera i
aparentment recolzada per la indústria minera Vale S.A.,
amb la mort de 21 treballadors rurals sense-terra).
1.5. Mineria i drets de la dona
La mineria a gran escala és una violència també
de gènere. Les repercussions descrites abans recauen
sobretot en la vida de les dones. Molt sovint, són elles
les víctimes d’assassinat, o són elles les que es veuen
allunyades dels seus marits i són amenaçades, de seguida, perquè venguin les seves terres a les empreses
mineres. S’ha intensificat l’agressió física i l’augment de
l’explotació sexual a les àrees de mineria o d’instal·lació de grans projectes.
El desposseïment de les terres de famílies o de
comunitats senceres és una violència sobretot contra la
dona, en molts casos responsable de la salut i la seguretat alimentària de la casa. Els grans projectes tendeixen (sovint a posta) a destruir el teixit social de les
comunitats. Es perd un entorn de protecció i seguretat,
així com també la possibilitat de participació.
2. Les resistències. Tres eixos destacats
- No a la mineria: protestes contra grans projectes,
encara no portats a terme, de mineria i infraestructures
relacionades; bloquejos, manifestacions, accions legals
per veure reconeguda la seva il·legalitat; lluites per
lleis que prohibeixin la mineria contaminant o descontrolada; campanyes internacionals (per exemple, “El
agua vale más que el oro”, que va rebre el suport del
papa Francesc);
- Garantia de drets (on ja hi ha instal·lacions consolidades): crida a les institucions per a la defensa dels
drets col·lectius, lluita per mitigar i reparar els drets
conculcats, intents d’endarrerir l’expansió dels projectes
i conjugar la mineria amb altres activitats socioeconòmiques i els seus ritmes.
- “Post-extrativisme”: debat i accions a llarg termini
per tal de promoure un nou model de vida i una nova
q
economia.
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centres de drets HUmans: la seva missió i servei
Miguel concha Malo
Méèxic DF, Mèxic

Amèrica Llatina es caracteritza per allò comú i
divers que alberga en els seus territoris. En moltes
ocasions aquesta regió s’ha vist assotada per l’explotació, l’autoritarisme i la violència. No obstant
això, durant la darrera meitat del segle passat, i el
que portem d’aquest, els habitants d’Amèrica Llatina
han experimentat un fort impuls de solidaritat des
de baix, la qual cosa ens ha dut quotidianament a la
construcció de mediacions històriques del Regne de
Déu.
Hi ha algunes etapes clau que ens permeten
identificar aquesta solidaritat. Primer, durant les
dècades dels anys setanta i vuitanta, quan els moviments socials van lluitar per l’alliberament dels pobles. Aleshores, les dictadures sobretot militars eren
una constant a la regió. Es va denunciar la sistemàtica violència d’estat dels règims contra les persones i
els pobles: desaparicions forçades, execucions extrajudicials, tortura, amenaces, persecucions, exilis.
Després la regió va experimentar els dolorosos
conflictes d’Amèrica Central, en els quals, a més de
les violacions anteriors, es van desplaçar comunitats
senceres, i es van generar milers de refugiats cap a
Mèxic i els EUA, degut al clima polític tan violent
que es va experimentar. Durant aquesta etapa el
Socors Jurídic Cristià, fundat el 1975 pel jesuïta
Segundo Montes Mozo, que va evolucionar fins a convertir-se més endavant en els Socors Jurídic de l’Arquebisbat de San Salvador, i posteriorment en Tutela
Legal, va jugar un paper fonamental en l’acompanyament a víctimes de la repressió política.
El tercer període es relaciona necessàriament,
amb les lluites pels drets polítics. Els moviments i
organitzacions van apostar per consolidar institucions fortes i garants de les eleccions lliures dels
governants. En moltes ocasions l’origen d’aquests
moviments es va produir com a conseqüència dels
constants i evidents fraus electorals, la perpetuació
en el poder d’un sol partit, o bé davant la frustració
i el desencís que la classe política genera entre la
ciutadania.
Una quarta etapa està relacionada amb la tasca
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organitzativa de grups, col·lectius, comunitats i pobles per defensar els seus drets específics, així com
contra la dictadura del capital i del mercat. A això,
pot afegir-s’hi la lluita actual pel reconeixement,
respecte, protecció i garantia per part dels estats
dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals
(DESCA), ja que és ben sabut que grans corporacions
es llancen sobre els béns comuns naturals de comunitats i pobles, amb la finalitat d’explotar-los, desposseir-los-en i lucrar-s’hi.
Durant tots aquests processos alliberadors, al
llarg de més de cinc dècades, grups i col·lectius de
persones han constituït espais organitzats per a la
defensa i promoció dels DH en específic. I una de les
seves funcions principals ha sigut d’entrellaçar vincles solidaris entre aquestes diverses organitzacions,
tant nacionals com internacionals, que treballen per
la causa de la justícia, alhora que assumir des de
baix un treball per la pau i la dignitat de les persones, comunitats i pobles de la nostra regió.
Les organitzacions de DH sorgeixen aleshores des
de diverses experiències. Unes, en conjunció amb
inspiracions emanades de l’Evangeli de Jesús des de
l’Església Catòlica. Altres, impulsades per altres Esglésies cristianes amb conviccions fortament ecumèniques. Totes, emmarcades en els compromisos de
les Esglésies llatinoamericanes en la seva opció pels
pobres, i en la recerca de la justícia que exigeix el
seguiment de Jesús. A més de moltes altres arrelades
en els processos de lluites d’alliberament de diverses
organitzacions civils i socials. Cal senyalar que sigui
quin sigui el seu origen i la seva inspiració, això no
impedeix l’articulació entre elles per promoure els DH
i defensar conjuntament casos i causes, com la lluita
contra la tortura, la pobresa, el deteriorament del
medi ambient, la corrupció, la impunitat i la criminalització de la protesta social. Ben al contrari, fa de
la tasca de defensa dels DH un ric mosaic d’experiències i coneixements encaminats a l’alliberament.
És important ressaltar la participació d’alguns
bisbes, sacerdots, religiosos i pastors en la conformació d’aquests organismes civils de DH. Alguns amb

el seu sol exemple van ser font d’inspiració. Altres
van promoure, impulsar, donar suport o acompanyar
aquests centres. Entre ells sobresurten Óscar Romero,
Juan Gerardi, Leónidas Proaño, Samuel Ruíz, Sergio
Méndez Arceo, Pere Casaldàliga, José María Pires,
Tomás Balduino i Helder Cámara, entre d’altres.
En tot aquest temps, les organitzacions defensores de DH han experimentat un creixement quantitatiu, però també qualitatiu. S’han professionalitzat en
la seva feina, amb una major consciència dels contexts econòmic, polític, jurídic i cultural en el qual el
porten a terme. Han perfeccionat les seves anàlisis
sobre les causes internes i externes que propicien en
els seus països i a la regió les violacions als DH. Han
anat articulant i desenvolupant cada vegada més les
seves accions específiques en conjunció amb les lluites dels moviments que reivindiquen polítiques públiques amb perspectives de DH i canvis estructurals.
Entreteixeixen propostes de canvis jurídics, polítics,
econòmics i administratius per a la vigència dels
DH. I incideixen en l’adopció d’instruments i en els
mecanismes internacionals de protecció de DH, com
ha estat el cas de la Convenció Interamericana sobre
la Desaparició Forçada de Persones, entre d’altres, la
qual no va poder ser possible sense la participació
activa de la societat civil.
Aquestes organitzacions s’han multiplicat gràcies
a la mateixa tasca de promoció d’aquests col·lectius,
ja que augmenten les seves accions d’educació en
DH, relacionades amb la documentació de casos, així
com la construcció d’eines en matèria d’acompanyament a les víctimes, incrementant així informació
que és testimoni fidel i confiable de la violència
estructural a la qual se sotmet les persones i pobles.
Aquests Centres de DH es diversifiquen pels diferents drets als quals es dediquen les seves activitats. N’hi ha que promouen i defensen drets civils i
polítics, i altres drets econòmics, socials, culturals i
mediambientals. Altres organitzacions s’especialitzen
en la defensa de DH de diversos grups de població,
com dones, nenes i nens, pobles i comunitats indígenes, immigrants, periodistes, etc. En tots ells
existeix la convicció que els DH, a més d’universals,
són també de per si integrals, indivisibles i interdependents. I s’han caracteritzat per donar sobretot un
acompanyament integral en els processos de presa de

consciència de l’opressió i en els processos de lluita
per alliberar-se de la injustícia.
Entre els centres que han fet feina en l’àmbit
llatinoamericà destaquen el Servei Pau i Justícia,
amb presència a dotze països de la regió. A Argentina, l’Associació de Mares de la Plaza de Mayo; a
Colòmbia, el Centre d’Investigació i Educació Popular; a Perú, la Coordinadora Nacional de DH, que és
una xarxa que conjunta 81 organitzacions socials
defensores de DH. A Mèxic tenim la Xarxa Nacional
d’Organismes Civils de DH “Tots els Drets per a Totes
i Tots”, que interelaciona els esforços de 74 organitzacions al país, i de la qual n’és part el Centre de
DH “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. Tots aquests
organismes, i més, de manera constant defensen DH
mitjançant l’assessoria i l’acompanyament estratègic
en els processos de denúncia de les violacions als
drets de persones i pobles.
A aquests llocs de trobada i articulació en benefici de la dignitat, les persones poden acudir-hi amb
confiança i esperança. Hi rebran una escolta atenta
i una orientació estratègica, tant jurídica com política, relacionada amb la restitució dels drets que els
van ser violentats. Són organitzacions que dia a dia
cerquen caminar amb el poble, amb les i els exclosos. En resum, són signes del Regne, llum i sal per al
món.
Un Centre de DH a Amèrica Llatina refereix un
espai on s’entreteixeixen esforços col·lectius per a
la defensa de la dignitat de les persones i pobles, i
la recerca de pau i justícia. És un lloc des del qual
s’alça la veu indignada davant l’abús del poder,
i s’acompanya de manera solidària els grups que
històricament han estat marginats i discriminats.
S’aposta per la transformació d’una estructura deshumanitzant, i per un altre món possible. No s’entén
la seva feina si no és en proximitat i en diàleg horitzontal amb les persones i la resta de col·lectius,
compartint i intercanviant experiències que beneficiïn la construcció de subjectes socials de drets.
Aquestes organitzacions defensores han estat un
espai d’esperança i solidaritat, des d’on es generen
propostes alternatives davant la profunda crisi civiq
litzatòria en la qual estem immersos.
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religions i drets humans: contenciós històric
Juan José tamayo

Madrid, Espanya

Les religions no s’han portat mai bé amb els drets
humans. Unes i altres han estat en conflicte permanent. Precisament l’actitud de les religions envers
els drets humans és avui un dels criteris decisius per
reconèixer la seva rellevància o irrellevància social,
la seva significació o insignificança ètica, la seva
acceptació o rebuig en la societat. En aquest article
analitzaré, primer, les dificultats i els problemes de
les religions amb la teoria i la pràctica dels drets humans, per, a continuació, mostrar les aportacions que
les religions poden fer als drets humans a partir del
testimoni i del missatge d’algun dels seus líders.
Antropologia pessimista. Les religions tendeixen a considerar els éssers humans dependents
del seu creador, sense autonomia en la seva forma
de ser, pensar i actuar. La persona és pecadora als
ulls de Déu i necessita redempció. La imatge que les
religions tenen de l’ésser humà sol ser pessimista i
negativa. Aquest difícilment pot ser portador de dignitat i subjecte de drets. Més aviat ho és de deures i
obligacions, expressats en els diferents codis religiosos en forma de prohibicions i de càstigs, no només
temporals, sinó també eterns. Per tal que les religions
reconeguin els éssers humans com a subjectes de
drets han de canviar de concepció antropològica. En
cas contrari, continuaran estant a les antípodes del
paradigma dels drets humans.
Fonamentalisme. El fonamentalisme religiós
contraposa el dret diví als drets humans i li reconeix.
a) superioritat, en haver estat revelat per Déu; b)
immutabilitat degut al seu origen diví; c) plenitud,
ja que posseeix tots els elements necessaris per a la
consecució dels seus objectius; d) universalitat, atenent al caràcter universal de la revelació.
Jerarquització dels éssers humans en funció
de les creences. Les religions tendeixen a establir
diferències entre els éssers humans en funció de les
creences: diferències que, al capdavall, desemboquen
en desigualtat i generen processos de discriminació
i exclusió. Es distingeix entre creients de la pròpia
religió i creients d’altres religions. Als primers se’ls
considera elegits per Déu i gaudeixen de tots els
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privilegis que la divinitat té reservats als seus fidels.
Els membres d’altres religions es tenen per inferiors
i són objecte de càstigs. Les diferències esdevenen
més acusades encara entre creients i no creients,
arribant-se a afirmar que aquests es troben en l’error
i no poden ser subjectes de drets conforme a la lògica agustiniana: “l’error no té drets”.
Una altra tendència és establir rígides jerarquies
en el si de les religions entre les autoritats, que
diuen representar Déu i els fidels creients, que han
d’acatar submisament i posar en pràctica de manera
escrupolosa les directrius emanades d’allò de dalt. Els
primers gaudeixen de tots els drets; per als segons
tot són deures.
Conflictes en el pla institucional. En el pla
institucional es produeixen permanents conflictes
entre el poder legislatiu i les autoritats religioses,
que tenen per immodificables determinats principis
morals que, al seu parer, pertanyen a la llei natural.
Les autoritats religioses solen oposar-se a lleis sobre
el divorci, la interrupció voluntària de l’embaràs, el
matrimoni d’homosexuals, la investigació amb cèl·lules mare embrionàries, alhora que no reconeixen
legitimitat als representants del poble per legislar
sobre aquestes matèries.
Transgressió dels drets humans a l’interior de
les religions. Les religions es resisteixen a defensar i
a reconèixer els drets sexuals i reproductius i a practicar els drets humans en el seu si al·legant que han
d’obeir els preceptes emanats dels seus respectius
textos sagrats, que expressen la voluntat de Déu, i no
tenen per què sotmetre’s a cap declaració humana de
drets.
La dificultat més gran de les religions envers els
drets humans rau en la seva pròpia organització,
que no és democràtica, sinó jerarquicopiramidal,
fins al punt de transgredir constantment els drets
humans en el seu si al·legant, en el cas de l’Església
catòlica, que a) és d’institució divina, b) es mou en
el terreny espiritual, i no pas polític, i c) el seu funcionament no és equiparable al d’altres institucions
civils. Jo em pregunto: Com pot voler Déu la demo-

cràcia i els drets humans a la societat i a les institucions religioses no?
Líders religiosos en defensa dels drets humans.
Però aquesta només és una cara de les religions.
N’hi ha una altra que es tradueix en la defensa dels
empobrits i exclosos per mor de la globalització neoliberal i de totes les persones i col·lectius que són
marginats per raó de gènere, religió, ètnia, cultura,
classe social, identitat sexual, etc. No pas pocs dels
líders que treballen en defensa dels drets humans i de
la justícia social arreu del món pertanyen a diferents
tradicions religioses i espirituals i, sovint, basen la
seva lluita en les creences religioses que professen.
En el cristianisme destaquen diverses personalitats. Luther King va assumir la resistència no violenta contra la discriminació racial i la defensa de drets
civils. Va liderar la marxa del 29 d’agost de 1963 a
Washington, on va pronunciar el seu emblemàtic
discurs “Tinc un somni”, en el qual va fer una crida
a lluitar per la justícia i per tots els drets dels éssers
humans i contra la pobresa en la qual vivien les persones negres. El 1968 va ser assassinat.
Per a Desmond Tutu, la base de l’igualitarisme
de la Bíblia radica en la idea que tot pertany a Déu i
que tots els éssers humans tenen la mateixa dignitat.
A partir d’aquest principi va protagonitzar la lluita
contra l’apartheid i per la igualtat de drets de blancs i
negres a Sud-àfrica.
Monsenyor Romero va denunciar els abusos del
govern salvadoreny que legitimava la violència fins
a convertir-la en un dels pilars de l’Estat i mantenia
les majories populars en una situació crònica de pobresa estructural. Va condemnar els esquadrons de
la mort, l’Exèrcit i els governants (catòlics) per la
repressió duta a terme contra la població camperola.
Va defensar un canvi d’estructures que permetés un
millor repartiment de les riqueses i va fer constants
crides a la reconciliació. El 24 de març de 1980 va ser
assassinat.
Ignacio Ellacuría va ser un dels principals teòrics
dels drets humans de la teologia de l’alliberament i
un dels seus més compromesos defensors a El Salvador. Els drets humans són quelcom degut a tota
persona i venen exigits per la unitat real d’allò humà.
El seu gaudi o carència condicionen sobre manera
el desenvolupament de cada persona. L’alliberament
integral de les majories populars constitueixen l’àm-

bit de la seva defensa i exercici. Va morir, assassinat,
juntament amb els seus companys i dues dones el
1989.
A l’islam són nombrosos els líders religiosos
compromesos en la defensa dels drets humans des
de l’interior mateix de la fe musulmana. Muhammad
Jatami, president de la República Islàmica de l’Iran
(1997-2005) advoca pel diàleg de civilitzacions i
considera que els drets humans són un dels majors
assoliments del món actual, que la democràcia no té
significat sense el seu reconeixement i que s’han de
respectar els valors religiosos i culturals. En la defensa dels drets humans, especialment de les dones,
destaquen també Fàtima Mernissi i Shirin Ebadi:
la primera, per les seves investigacions històriques
sobre l’origen de la misogínia a l’islam i per la seva
crítica de la discriminació de les dones en el món
musulmà; la segona, pel seu compromís amb els drets
humans, especialment dels nens i nenes, i per l’alliberament de les dones a Iran des de l’interior de l’islam.
Dins de la tradició hindú brilla amb llum pròpia
Gandhi, que va defensar els drets humans a través de
la resistència cívica i de la no violència activa tenint
com a fonaments de la seva lluita el deure i la fe en
Déu. L’obediència a la llei divina exigeix resistir a les
lleis injustes. La protecció dels drets humans és, per
a ell, inseparable dels drets de la natura i els animals.
Va ser assassinat el 1948.
La vella tradició de l’hospitalitat i de protegir
la vídua, l’orfe i l’estranger continua viva avui en
el judaisme i s’expressa a través de moviments que
lluiten contra la ideologia discriminatòria del “poble
escollit” i la “terra promesa”, i de dones jueves que
lideren la lluita per la seva emancipació en el moviment feminista.
En el budisme hi ha moviments i persones que
reformulen els seus principis ètics a l’horitzó dels
drets humans, seguint la tradició del Buda, que va
defensar la igualtat de tots els éssers humans i es va
oposar a l’estructuració de la societat en castes. Dos
exemples lluminosos són el monjo vietnamita Thich
Nhat Hanh, que sensibilitza els seus seguidors en la
consciència de la fraternitat, i el Dalai Lama, un dels
principals referents mundials en el treball per la pau i
q
el diàleg intereligiós.
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drets humans dins la mateixa església
Armando Lampe

Aruba, Antilles Menors

Abans de criticar l’altre, cal començar criticant-se un mateix, deia la Mare Teresa de Calcuta.
Per això aquí no ens estem pas referint a alguns
capítols gloriosos de l’Església llatinoamericana,
de denúncia i de defensa dels drets humans, com
van ser la Vicaria de Santiago de Xile o la tasca
pastoral de Mons. Romero, sinó la situació de drets
humans dins de la mateixa Església. I els drets
humans constitueixen un problema que l’Església
catòlica encara no ha resolt en el seu interior.
El terme “drets humans” (DH) refereix als darrers 60 anys des de la “Declaració Universal dels
Drets Humans”. Va ser tot just a partir de 1948 que
per primera vegada en la història de la humanitat
s’ha acceptat que tot ésser humà té la mateixa
dignitat i els mateixos drets. Aquesta idea no va
pas caure del cel, i la contribució del cristianisme
a la formació d’aquesta idea va ser indubtablement
significativa. Quan Pau de Tars va proclamar que a
la comunitat cristiana no hi ha distinció entre grec
o romà, home o dona, esclau o lliure, i quan Bartolomé de las Casas, davant l’exclusió de l’indígena,
va anunciar que tota la humanitat és una, mostren
que la idea dels drets humans té fonaments arrelats
en la tradició cristiana.
Però alhora s’ha de reconèixer que una cosa és
el cristianisme i una altra és l’Església. No m’estic
pas referint aquí a la història criminal d’intolerància de l’Església, com va ser per exemple la Inquisició, tan present a la història colonial d’Amèrica
Llatina, perquè seria caure en un anacronisme,
en aplicar una idea del darrer mig segle a segles
anteriors. Tampoc em refereixo al fet que fins a la
segona meitat del segle XIX bisbes i capellans eren
propietaris d’esclaus africans al Carib, i compraven i venien éssers humans. En aquesta mateixa
època el Papa Pius IX va publicar el Syllabus,
que va condemnar tots els drets emergits de la
Revolució Francesa, com el dret del treballador a
organitzar-se en sindicats o el dret a la llibertat
d’expressió; però no m’estic pas referint a això.
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Estic parlant de la història contemporània, on pot
afirmar-se que entre l’Església i els drets humans sí
que hi ha contradicció, com queda en evidència en
els següents casos.
La Santa Seu és un dels estats menys compromesos en tot el món amb la causa de la defensa
dels drets humans. Existeixen en el sistema de
Nacions Unides més de 100 convencions internacionals sobre els drets humans, que són convencions tant de caràcter general com específiques.
D’aquests convenis internacionals sobre drets humans, la Santa Seu només n’ha subscrit deu, com
si fos que hagués complert aportant “el delme”
als drets humans. La Santa Seu està en els darrers
llocs de la llista d’estats en l’àmbit mundial pel que
fa a compromisos públics de caràcter internacional
per la defensa dels drets humans.
En un àmbit general el Vaticà, com a estat
associat a les Nacions Unides, no ha signat ni el
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals ni el Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics, aprovats a l’Assemblea General de l’ONU el
1966. Aquests dos Pactes i la Declaració de 1948
van convertir-se en cos legal, obligatori per als
estats signants. En un terreny específic la Santa
Seu no ha ratificat cap de les convencions sobre
la supressió de les discriminacions basades en la
sexualitat, l’ensenyament, la feina i la professió.
Tampoc les relatives a la protecció dels pobles indígenes, els drets dels treballadors, els drets de les
dones, la defensa de la família i el matrimoni.
Després de més de 60 anys de la Declaració
Universal dels Drets Humans, l’Església catòlica
encara no ha acceptat els drets humans, que es
considera un dels avenços més grans en la història
moral de la humanitat. No els ha acceptat com a
estat, l’Estat de la Ciutat del Vaticà, ni com a organització religiosa, ja que no ha acceptat els drets
de les persones a la seva organització interna. Per
exemple, el 1990, la Congregació per a la Doctrina
de la Fe va publicar un document (Instrucció sobre

la vocació eclesial del teòleg) en el número 36 del
qual es diu: “no es pot apel·lar als drets humans
per oposar-se a les intervencions del Magisteri”.
Pot argumentar-se que existeix el Codi de Dret
Canònic, en el qual es parla de drets i deures dels
fidels, però és lletra morta, perquè el fidel no pot
demandar judicialment sinó que depèn de la bona
voluntat de les autoritats eclesiàstiques. A l’Església no hi ha democràcia i separació de poders,
perquè tot el poder està concentrat en el papa
(cànons 331, 333, 1404 i 1372). L’Església catòlica
és la darrera monarquia absoluta que resta a Europa, que viola centenars de drets dels seus propis
membres.
Esmentem-ne alguns: la seva concepció sobre
la família i el matrimoni, que li porta dificultats
amb els moviments feministes i especialment amb
els homosexuals. La seva concepció sobre la planificació de la reproducció, per la qual s’ha enfrontat
dins de les Nacions Unides a una gran part d’estats
i d’organitzacions internacionals. La negativa a separar celibat i sacerdoci, el manteniment d’estructures organitzatives autoritàries, la discriminació
de la dona dins de l’Església en negar-li l’ordenació
sacerdotal.
Un problema és si l’Església pot imposar restriccions de drets als seus membres, és a dir drets
reconeguts a les lleis civils. Ho he patit en carn
pròpia: en ser escollit diputat al meu país el Vaticà
em va exigir la meva renúncia com a sacerdot i
finalment van laïcitzar-me el 2013. Com a ciutadà tinc dret actiu i passiu de vot: per tant vaig
veure’m agredit en els meus drets per l’Església
però no tinc ni on ni a qui recórrer per exigir cap
dret. L’Església cada vegada té més problemes pel
que fa a la violació dels drets humans en el seu
propi interior i les queixes dels seus membres són
cada vegada més nombroses. La violació de drets
humans en el seu interior té conseqüències a l’exterior: el problema de l’abús sexual de menors per
part de molts sacerdots és un escàndol internacional; l’Església s’ha guanyat el vergonyós rècord de
ser una de les institucions que menys ha defensat
els drets dels nens (qualsevol menor de divuit
anys, segons l’article primer de la Convenció sobre
els Drets del Nen).

Però el Vaticà continua fent recomanacions
a Estats de l’ONU, com el març de 2014 a Mèxic,
urgint aquell país a “preservar i protegir la institució natural de la família i el matrimoni com la unió
conjugal entre un home i una dona fundada en el
lliure consentiment”. Només és un model de família, que està en pugna amb altres interpretacions i
fins i tot amb un altre dret humà, el dret dels homosexuals a tenir una família. Per demanar a altres
estats que implementin els drets humans, el mateix
Vaticà hauria de respectar tots els drets humans.
El Papa Francesc pot tenir les millors intencions
del món com a persona, però com a Papa no té cap
autoritat moral per exigir el compliment dels drets
humans mentre a l’interior de la institució eclesiàstica no s’admetin, ni es respectin escrupolosament
tots els drets humans, mentre es continuïn violant
estructuralment els drets humans a les institucions
eclesiàstiques, molts ciutadans de base continuarem enrojolant-nos, però també, fent tot el possible per aconseguir una Església que prediqui amb
l’exemple el respecte degut als drets humans...

q
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227

DRET A VIURE EN PAU I APOSTA PER L’ANTIMILITARISME
Elías Ruiz Virtus

Assassinats continus i amb luxe de crueltat. No
vénen pas a matar-nos des d’altres planetes. Ens
matem entre nosaltres. Són els nostres joves qui
maten i són matats. S’ajunten en bandes, en maras.
Són de la mateixa condició social, comparteixen
la mateixa misèria, han anat a la mateixa escola i
són de carrers adjacents. Avui els del meu carrer hi
posen un parell de morts i al cap de pocs dies els
nostres joves en maten del carrer de dalt per quedar
empatats. No tenim res i ens robem entre nosaltres.
Robem pa a la gana. S’assalta i roba a la noia que
ve amb els miserables diners de quinze dies d’esclavitud en una maquila. La mara posa impost –extorsió– a la botigueta que ven arròs i coca-cola, als
conveïns amb qui comparteix les seves miserables
vivendes, les mateixes dificultats per mal menjar, la
carència d’escola i d’espais lliures, l’escassetat d’aigua, de salut i de feina. No tenim vida. No tenim
pau.
Paulo Freire, en la seva Pedagogia de l’oprimit,
ens diu que estem tan malament perquè estem tenint un mal model i seguim un camí equivocat.
L’opressor es construeix un inframón amb molta inhumanitat i el deixa establert com a única forma de
ser per a tothom. L’oprimit introjecta aquest model
i la seva aspiració és assemblar-se a l’opressor. Assumeix la tasca impossible i perversa d’assemblar-se
al ric. Expulsar el mal model que se li ha proposat,
que ha introjectat i al qual aspira, és el primer pas
envers la vida. La proposta de Freire s’ha d’ampliar
per tal que les societats siguin les protagonistes. El
mal model és l’estil occidental de vida, que en allò
econòmic es concreta en el capitalisme i s’agreuja
en el capitalisme neoliberal de les darreres dècades.
Dominar, tenir més que l’altre i a costa de l’altre
i del planeta Terra, la nostra mare. Ens és familiar
la imatge de la Mare Terra vessant llàgrimes. Els
humans ens hem convertit en un càncer, un tumor
que creix al marge de l’entorn del qual és part i que
mena al suïcidi i a la mort dels seus parents més
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propers. Aquest mal model que ens ha dut fins aquí
hem de treure’l del nostre horitzó.
Fruit d’aquest mal caminar és la inequitat
inimaginable que vivim. Un petit grup de gent privilegiada, disposa de gairebé el 90% dels béns de
tothom. La resta, el 80%, han de malviure amb poc
més del 10%. El Programa de les Nacions Unides per
al Desenvolupament va dibuixar el 1994 aquestes
dades com una “Copa de Xampany”* que s’ha de
trencar. Des d’aleshores, en comptes de disminuir,
aquesta inequitat ha augmentat. L’Agenda Llatinoamericana ‘2013 deia: “Una altra economia és
possible”. A l’economia de l’acaparar hi contraposava l’economia del distribuir. Amb l’acaparament
es crea atur, desocupació, indigència, ressentiment,
desesperança, violència entre els de sota i entre els
de dalt i mals encara més grans: ceguesa davant la
realitat, cors sense sentiments, vida en presons de
luxe. La inequitat mai va ser igual a la nostra actual, ni tan estesa ni tan profunda.
Com sortir-ne? Hi ha un camí: la presa de
consciència. Karl Marx ens diu: “les estructures
injustes es mantenen per la inconsciència dels de
sota, el suport de les forces ideològiques (escoles
i esglésies) i de les estructures repressives (policia
i exèrcit)”. A la claredat meridiana del gràfic de la
“Copa de Xampany” del PNUD s’hi uneix aquesta
fogonada de llum de Karl Marx. Obrim els ulls els de
sota. Som majoria. Destruïm la copa, per al bé de
tothom. Obrim els ulls els que formem part del sistema escolar i de l’estructura religiosa. I ajudem a
què els de baix, entre els qui hem d’estar, hi vegin.
De cap manera formem part de la minoria de dalt, ni
ens deixem seduir per les seves aparents bondats.
No estem per ser l’opi del poble, sinó per ser els
despertadors del poble. No hi som per ser el canal
de l’arribada de les falses bondats dels de dalt, amb
les que adormir les majories de sota. Freire ho va
formular així: “Les fonts de les bondats ragen aigua
contaminada amb suor, llàgrimes, sang i mort dels

*Vegeu l’Agenda Llatinoamericana’1994; pot recollir-se a latinoamericana.org/digital

San Pedro Sula, HondurEs
Visc amb els darrers, amb els de sota. El que mira des dels pobres ho veu tot. Escriuré el que veig.

de sota”.
Anem a analitzar, amb la detenció que permeten
unes poques línies, la presència i la funció nefasta
de les forces repressives a les quals es refereix
Marx. Són el suport més visible per mantenir l’equilibri circense de la “Copa de Xampany”. El suport
de les forces ideològiques (escoles i esglésies) és
més pervers, però la seva presència és necessària i
reorientable: la seva funció és crear consciència, no
pas ser l’opi del poble. L’educació ha de ser alliberadora, i la religió ha de ser de i per a l’alliberament.
Les forces repressives, ben al contrari, no són reorientables, són costosíssimes, inútils, motllos de
perversió, i la seva única finalitat és sostenir un
ordre injust. En una societat correcta, sobren.
El món gasta en armes i els seus portadors xifres
astronòmiques: un milió de milions que, com els
anys llum, superen la nostra capacitat d’imaginar.
Només els EUA es gasten 600 mil milions de dòlars
anuals. Amb dinou (milers de milions) s’acabaria
amb la fam, amb tretze es donaria educació, amb
nou aigua potable, vivenda... Si sumem totes aquestes necessitats mundials amb prou feines arribem
a 50. Com és possible que l’estructura militar i els
seus cervells en gastin 600 per defensar els privilegis d’una minoria? I el pitjor és que tots els dirigents de les estructures militars de la resta de pobles de la terra segueixen el mateix camí. Amèrica
Llatina va incrementar les despeses militars un 50%
els darrers deu anys. Amèrica Central i Mèxic, l’any
passat, van incrementar la despesa militar un 7%.
Les despeses militars no generen feina, creixement,
distribució, benestar col·lectiu. No generen seguretat; més aviat por. Allò que generaria seguretat és
l’equitat, les necessitats bàsiques satisfetes per a
tothom, governs que es prenguessin seriosament la
justícia equitativa i el Bon Viure de tothom. L’armamentisme és absurd.
Altre cop, anem als savis. Què ens diuen de les
armes? “Les armes estan fetes per a la destrucció i
els homes savis les eviten” (Lao Tse). Abans passar
gana que guanyar-se la vida amb un fusell. La professió militar ha de considerar-se professió a extingir. Un altre poeta i savi, Isaïes, somiava el món
sense armes: “Avui comença una nova era: les armes

es converteixen en podadores. De les llances se’n
fan arades i els oprimits són alliberats”. Aquests
versos es canten com a cànon infantil o com a mantra per repetir indefinidament. Són a prop nostre
les conductes de la noviolència activa de Ghandi,
Martin L. King. No hi va haver cap motiu que els
fes apropar-se a una arma, i van canviar el món. “El
derecho de vivir en paz”: és el títol de la darrera
cançó de Víctor Jara. Poc després va ser assassinat
per Pinochet.
Reprendre el somni d’una vida sense espases,
i una humanitat, i cada país, sense casernes. I els
amplis espais que ocupen, convertits en jardins,
parcs, escoles i centres per a la vida. Somiar la seva
gent com a jardiners, mestres, músics, infermers...
i els immensos recursos per a la mort transferits a
satisfer la totalitat de les necessitats de la humanitat. Avui és possible.
Senyors de les armes: adoneu-vos de qui esteu
apuntant. Vosaltres sou tots de sota. No dispareu els vostres germans. Sant Romero d’Amèrica
va demanar-vos-ho, va suplicar-vos-ho, va ordenar-vos-ho. Tampoc dispareu contra els de dalt. Si
no els aguanteu ja n’hi ha prou. Cauran solets.
El somni americà, i el fotre’s la gran vida dels
europeus, com un nefast autoengany que els mena a
estavellar-se contra un mur. Injectem-nos al·lèrgia
contra aquest mal estil. Els artistes del poble van
fer-ho amb aquestes expressions: “Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo” (Facundo Cabral).
O “Las casitas del barrio alto con rejas y antejardín,
y una preciosa entrada de autos...” (Víctor Jara). O
el designar la Coca-Cola com “Les aigües negres de
l’imperi”, com a símbol de vida fàtua. Ricardo Arjona ridiculitza els privilegis del nord, amb els seus
Mc Donalds i rock’n roll a “Si el Norte fuera el Sur”...
El canvi ha de dur-nos al Bon Viure i Bon Conviure. Aquest va ser el títol de l’Agenda Llatinoamericana’2012. Recuperar l’harmonia com a persones,
viure l’harmonia amb el context humà i gaudir la
comunió amb la mare Terra, el cosmos del que formem part i el Misteri darrer del que venim, en el
q
que estem i estarem.
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reptes pedagògics als drets humans
Frei Betto

São Paulo, Brasil

Després d’una conferència que vaig donar a Itàlia,
es va alçar un braç entre el públic: “Com lluiteu pels
Drets Humans (DH) a Amèrica Llatina?”.
Em vaig posar a pensar. DH a Amèrica Llatina?
Un luxe! Aquí ni tan sols hem conquerit els drets
animals, com abrigar-se del fred o de la calor, menjar, beure i educar les nostres criatures. A diverses
regions del continent molts nens no saben si tindran
futur, ni si serà de dolor o infelicitat...
Drets Humans; heus aquí una expressió que s’ha
tornat una paraulota per a moltes autoritats públiques. Goebbels, ministre de Hitler, treia la pistola
quan sentia la paraula cultura. A Amèrica Llatina, a
molts els agradaria reaccionar de la mateixa manera
en sentir “Drets Humans”. Consideren que és defensar
els bandits. No ho és. És fer allò que Jesús va fer:
defensar el dret de tothom a la vida i als béns de la
vida.
Defensar els DH és lluitar per tal que tothom
tingui alimentació, salut, educació, vivenda, treball
i temps lliure. Amb això n’hi ha prou per ser feliç.
Sempre que el cor bategui lliure d’ambicions desmesurades.
La policia hauria de ser la primera en respectar
els DH. Existeix per defensar la població. La paguem
amb els nostres impostos. Però els governants no
exigeixen que les escoles de policia ensenyin drets
humans als seus alumnes. Fan la vista grossa davant
les tortures i l’eliminació sumària de sospitosos i criminals. Rarament la Justícia condemna els mals policies. En alguns països, com el Brasil, policies militars
acusats de delictes són “jutjats” per companys que,
gairebé sempre, situen la complicitat corporativista
per damunt de les exigències de la llei. Així, s’amplien l’escalada de la violència, i la “cultura” de l’ull
per ull, dent per dent. Però la revenja sembra justícia
així com la benzina apaga el foc...
Segons Amnistia Internacional, encara avui, a
més d’un centenar de països, es tortura presoners. Els
EUA no tan sols ho fan, com el president Obama no
s’avergonyeix de defensar en públic “mètodes durs”
aplicats als sospitosos de terrorisme, cosa que explica –tot i que no ho justifica–, el manteniment de la
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base naval de Guantánamo, a Cuba, transformada en
presó il·legal i fètida d’homes segrestrats arreu del
món sota l’acusació de ser virtuals terroristes.
A molts països d’Amèrica Llatina, sovint, la policia
transforma una batuda en una matança; presos pobres
són maltractats a les comissaries; dones són violentades per agents de la llei; defensors dels DH pateixen
amenaces i atacs, i moltes vegades són assassinats; i
qui comet aitals delictes continua gaudint d’impunitat i immunitat.
Vivim avui la paradoxa de popularitzar el tema
dels DH i, alhora, confrontar-nos amb pestilents violacions d’aquests mateixos drets, ara transmesos en
directe, via satèl·lit. El que espanta i preocupa és el
fet que, entre els violadors, figurin, sovint, institucions i autoritats –governs, policies, tropes destinades a missions pacificadores, etc.– la funció legal de
les quals és tenir cura de la difusió i efectivització
dels DH.
Hi ha avenços al nostre continent els darrers
anys. La Comissió Interamericana de DH de l’OEA ha
investigat denúncies, i alguns governs han creat òrgans com la Secretaria Nacional de DH del Brasil, on
el Congrés va tipificar la tortura com a crim vergonyós. Persisteix, no obstant, una gran distància entre
les estructures constitucionals de defensa dels DH i
els persistents abusos, així com l’absència de garanties i recursos per assegurar aitals drets en àrees habitades per camperols, indígenes, quilomboles i, a les
ciutats, a les comunitats de sense sostre, provadors
de materials reciclables i professionals del sexe.
Educació en drets humans
La manca d’un programa sistemàtic d’educació en
DH a la majoria dels països firmants de la Declaració
Universal afavoreix que es consideri violació la tortura, però no l’agressió al medi ambient; el robatori,
però no la misèria que flagel·la milers de persones; la
censura, però no la intervenció estrangera en països
sobirans; la manca de respecte a la propietat, però no
l’encobriment del dret de propietat de la majoria de
la població.
A Amèrica Llatina, l’espectre de la manca de res-q

pecte als DH s’estén des de les selves de Guatemala
a l’altiplà de Perú; del bloqueig nord-americà a Cuba,
fins a les polítiques econòmiques neoliberals que
protegeixen el superàvit primari i el lucre dels bancs
privats, ignorant el drama dels nens del carrer i els
milions d’analfabets.
Per a l’Evangeli, tota vida és sagrada. Jesús es va
posar al lloc dels que senten violats els seus drets en
dir que van tenir gana, set, van estar oprimits, etc.
(Mt 25, 31-46).
Un programa d’educació en DH ha de mirar, en
primer lloc, per la qualificació dels mateixos educadors, tant persones, com institucions –ONGs, esglésies, governs, escoles, forces policials i militars,
partits polítics, sindicats, moviments socials, etc.
A molts països, la llei consagra els drets inalienables de tothom, sense distinció entre rics i pobres,
però queda confinada a la mera formalitat jurídica,
no assegura a tota la població una vida justa i digna.
Poc hi ajuda que les constitucions polítiques proclamin que tothom té el mateix dret a la vida, si no es
garanteixen mitjans materials que ho facin efectiu.
Els drets fonamentals no poden restringir-se als
drets individuals enunciats per les revolucions burgeses del segle XVIII. La llibertat no consisteix en el
contractualisme individual que sacralitza el dret de
propietat i permet al propietari la “lliure iniciativa”
d’expandir els seus lucres a vista de l’explotació aliena.
En un món assolat per la pobresa de més de la
meitat de la seva població, l’estat no pot concebre’s
com a mer àrbitre de la societat, sinó que ha d’intervenir per assegurar a tothom els seus drets socials,
econòmics i culturals. Amb el reconeixement d’un
dret inherent a l’ésser humà no n’hi ha prou per assegurar el seu exercici a la vida d’aquells que ocupen
una posició subalterna en l’estructura social.
Hi ha drets de naturalesa social, econòmica i
cultural –com el treball, la vaga, la salut, l’educació
gratuïta, l’estabilitat a la feina, la vivenda digna,
l’oci, etc.– que depenen, per a la seva viabilització,
de l’acció política i administrativa de l’estat. En
aquest sentit, el dret personal i col·lectiu a l’organització i actuació polítiques es converteixen avui
dia en la condició de possibilitat d’un estat veritablement democràtic.
A Amèrica Llatina, s’acostuma a dir que en pe-

dagogia es distingeix entre el mètode Piaget i el
mètode Pinochet... Això vol dir que els mètodes
d’ensenyament no sempre són realment pedagògics.
De vegades són opressius, inhibeixen potencialitats,
reprimeixen la creativitat i tornen l’educant covard
davant la realitat de la vida.
Això val per a una societat que pretengui assegurar el respecte als DH. En principi, aquests s’han
d’imposar per la força de la llei. Però amb això no
n’hi ha prou, com demostra l’experiència. A gairebé
tots els països firmants de la Declaració Universal
dels DH, aitals drets, tot i figurar a la lletra de la llei,
continuen essent irrespectats. Hi ha tortura, censura
a la premsa, invasió de la privacitat personal, discriminació racial i social, adopció de la pena de mort,
etc. Per tant, l’aspecte objectiu d’una legislació que
garanteixi els drets humans necessita ser complementada per l’aspecte subjectiu: una educació per als
DH que els converteixi en un consens cultural arrelat
en el sentir, no pensar en l’actuar de les persones.
Aquesta educació ha de prioritzar sobretot les persones que tenen, per deure professional, el paper d’aplicar les lleis que assegurin ple respecte als DH.
Tota pedagogia centrada en l’objectiu de convertir
l’educant en subjecte social i històric ha de caracteritzar-se per un agut sentit crític. En aquest sentit,
els articles de la Declaració Universal dels DH no
poden ser adoptats com a oracles divins, ideològicament imparcials i immunes a correccions i perfeccionaments. Reflecteixen una cosmovisió culturalment
condicionada pels valors predominants de l’Occident
de postguerra. Tenen molt d’utopia, distant de la
realitat. D’aquí la importància d’una pedagogia per
als DH que parteixi del debat del mateix document de
l’ONU.
Per exemple, l’article I diu: “tots els homes neixen
lliures i iguals en dignitat i drets”. Avui, diríem: homes i dones. El fet és que homes i dones neixen dependents. Com a mamífers, no podem prescindir de la
cura dels nostres similars en els primers anys de vida.
I estem lluny de néixer iguals en dignitat i drets, n’hi
ha prou amb verificar la situació de les dones a països orientals, dels indígenes a Amèrica Llatina, dels
refugiats als països d’Àfrica o dels emigrants a països
d’Europa Occidental.
La crítica constructiva a la Declaració Universal
ha de derivar, no només en una millora de la Carta de
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la “fi de la història” al costat dels que rescaten les
utopies llibertàries. Sota la crisi dels paradigmes, la
raó moderna assisteix a la creixent emergència dels
moviments esotèrics; hi ha qui prefereix l’astrologia,
el tarot i el Yi Jing a les anàlisis de conjuntura i a les
prospectives estratègiques.
En aquest context de fragmentació paradigmàtica,
parlar de DH i de drets dels pobles esdevé un pressupòsit bàsic d’una educació que voldria modificar les
relacions entre persones i grups, dins d’una ètica de
la tolerància i del respecte al diferent. Això no obstant no significa administrar una societat anàrquica:
els drets grupals, ètnics i col·lectius han d’estar en
harmonia amb els drets individuals, de manera que
la defensa d’aquests representi una consolidació
d’aquells. En cas contrari, serem capaços d’admetre
el dret del cantor de serenates a la matinada d’incomodar el son de tots els veïns del carrer; el dret del
latifundista a ampliar les seves terres endinsant-se en
una reserva indígena; i el dret d’una nació a imposar
el seu model econòmic a una altra.
No s’ha de confondre, doncs, drets amb privilegis,
ni admetre que el guany material se sobreposi a l’indeleble sacralitat de la vida humana.
Aquest ideal només serà assolit quan escoles, institucions religioses i moviments socials, estat i empreses, es converteixin en agents pedagògics capaços
d’educar persones i grups en una actitud que els faci
sentir, pensar i actuar segons el ple respecte als DH i
als drets dels pobles.
Com fer això, tal vegada, només pugui ser efectivament respost per la metodologia de l’educació
popular combinada amb el poder de la difusió dels
vehicles de comunicació de masses. Què tal una
simulació pedagògica en la qual un blanc se senti
en la situació d’un negre discriminat pel color de la
seva pell? O una comunitat europea subjugada, en
un exercici pedagògic, a pràctiques i costums propis
Reptes pedagògics
d’una comunitat africana o indígena?
Com implementar l’educació per als DH? Quina
Si ens situem en el lloc de l’altre, canvia el nostre
pedagogia adoptar? Vivim en un món plural, en el
“lloc
social” i canvia el nostre “lloc epistèmic”. Del
qual es parla de globalització mentre sectes fanàtilloc
de
l’altre ningú en torna igual. És difícil estendre
ques i moviments neonazis van tirant llenya al foc de
la xenofòbia. Uns aplaudeixen la caiguda del Mur de ponts vers aquella illa egocèntrica que ens fa veure el
Berlín, mentre altres denuncien la creixent desigual- món i les persones segons l’òptica de la nostra geotat entre nord i sud del planeta, que alça encara més grafia individual o grupal, i aquest és, exactament, el
la muralla de la segregació social. Hi ha qui proclama paper d’una pedagogia centrada en els DH.
q
l’ONU, sinó en la modificació de les lleis vigents i
la conscientització de les autoritats responsables de
la seva aplicació, des del President fins al guarda de
la cantonada, del primer ministre al policia de barri.
Educar per als DH és cercar el consens cultural
que inhibeixi qualsevol amenaça als drets de la persona, individuals i socials. Es fa imprescindible parlar
del dret de participació en les decisions polítiques
i econòmiques; el dret de control sobre el sector
bèl·lic de les nostres nacions; el dret a una infantesa
sana i alegre; el dret de preservació de la bona fama
davant d’abusos dels mitjans de comunicació i fins i
tot el dret a que tinguin una programació sana.
Una qüestió delicada és com polititzar l’educació
per als DH sense caure en la seva partidarització. Els
DH tenen caràcter polític, ja que es refereixen a la
convivència social. Però com a drets universals s’han
d’implantar i ser respectats dintre del principi –que
també és un dret– d’autodeterminació dels pobles.
No han d’emprar-se com a mitjà per imposar a altres
pobles els nostres models polítics, ni com a arma
de neocolonialisme, el que seria, com a mínim, una
paradoxa. Aquests drets han de ser respectats tant
en règim monàrquic com republicà, en un règim presidencialista o parlamentarista, en el capitalisme o
en el socialisme.
Per això cal començar a parlar de DH i drets dels
pobles com el dret a la independència, a escollir el
seu propi règim polític, a gaudir del medi ambient, a
no ser colonitzat ni explotat per nacions, organismes
o empreses estrangeres.
Cap dret està assegurat si, primer, no s’ofereixen
garanties al dret fonamental: el dret a la vida. No tan
sols el dret de néixer, sinó també de viure en llibertat i dignitat, el que pressuposa, com a mínim, que
estigui socialment assegurat el trio alimentació-salut-educació.

232

ELS DRETS HUMANS COM A NORMALITAT

DH a l’església

COMISSIÓ agenda Llatinoamericana

suggeriment de treball

Per a llegir el llibret: http://www.llatinoamericana.org/website/cat/descarregues/Llibret_Excusa.pdf

Del llibret de la sèrie-documental L’excusa
Capítol “Diàleg i cultura”

La “normalització” cultural és un fet tractat des de
la sociologia que ha rebut altres noms com ara reificació
o naturalització. Un dels estudis clàssics és el llibre de
Berger i Luckman, Construcció social de la realitat: “La
reificació significa que l’home és capaç d’oblidar la seva
condició d’autor del món humà; i significa també, en segon
lloc, que la consciència perd de vista la relació dialèctica existent entre el productor, que és l’home, i els seus
productes”. Aquest oblit es manifesta quan l’ésser humà
legitima un determinat discurs amb expressions com: “les
coses sempre han estat així”, “la divinitat ho vol” o “són
coses de la natura”. Un bon exemple és la jerarquia social
que regia la societat feudal, que va ser entesa com una
cosa natural durant segles. L’explicació d’aquest procés de
construcció i oblit ha rebut respostes compatibles malgrat
la seva aparent oposició. D’una banda, hi ha pensadors que
creuen que l’ésser humà necessita oblidar que veu el món
a través d’unes ulleres per no posar en dubte constantment
el món que l’envolta. Marià Corbí ho escriu de la següent
manera a Religión sin religión: “Ésta es la gran aporía de la
condición humana: nos creamos nosotros mismos mundos
y cuadros de valores que, luego, precisamos que nos funcionen como absolutos”. De l’altra banda, altres pensadors
com Michel Foucault han “sospitat” que l’oblit ajuda a
amagar els interessos que han convertit en “normal” una
determinada ideologia que només beneficia uns pocs.
Podem imaginar que els senyors feudals, els masclistes o
els colonitzadors són els primers interessats a evitar posar
en dubte o discutir el sentit de l’estructura social que els
sostenia. Reproduir inconscientment amb els nostres actes
i paraules els factors ideològics sense posar-los en dubte
seria aleshores una important arma de legitimació global
de la injustícia. Aquí topem amb una paradoxa. És una
feina complicada diferenciar la funcionalitat de la cultura
i els seus efectes ideològics perquè sovint una i altra cosa
van plegades: l’automatització dels factors funcionals de
la cultura és el canal idoni per a reproduir les raons que
legitimen una estructura de poder injusta. Aquesta fusió
ens demana fer una anàlisi crítica de l’educació, el treball
o la cultura; però també de les accions i raons de cada
un de nosaltres. Respecte d’això, us remetem al llibre de
Foucault, Vigilar i castigar.
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Durant varis segles l’Església Catòlica es va oposar
formal i oficialment als DH descoberts i proclamats per la
societat moderna. La majoria d’aquests drets estan expressament desacreditats i rebutjats en documents solemnes dels
papes del segles XIX i principis del XX. Només el 1963, amb
l’encíclica Pacem in Terris, de Joan XXIII, l’Església Catòlica
va reconciliar-se amb els DH, acollint-los per a la societat,
sense acabar d’acollir-los a l’Església. De fet, són bastants
els tractats internacionals per a la seva aplicació que el
Vaticà encara no ha signat.
En aquesta hora de canvi i de mutació, és bo que els
cristians, individualment i en comunitat es confrontin amb
aquesta realitat, estudiïn el tema i prenguin una posició: els
DH tenen vigència a l’Església? Tenim els cristians consciència dels nostres drets i obligacions en el si de la vida eclesial? Pot evangelitzar i pretendre ser “llum per al món” una
Església que no dóna llum verda als DH en el seu si? Quins
són els DH que no són plenament acceptats i respectats a
l’Església? Què podem fer per conscienciar-nos i per què
siguin reconeguts?
Ja fa anys que circulen per les Esglésies Cristianes
propostes del que podria ser una “Constitució” per a l’Església, un document oficial que, respectant les peculiaritats i
diferències pròpies d’una Església, jugui el paper que representa una Constitució en els països democràtics, és a dir,
expressant i salvaguardant els deures i drets bàsics dels seus
membres.
El professor Leonard Swidler, del Departament de Religió de la Universitat de Temple, Filadèlfia, Estats Units, va
coordinar l’elaboració d’un text que des d’aleshores continua disponible a la xarxa i és estudiat per molts de grups i
comunitats. Pot recollir-se a la nostra pàgina d’informació i
materials complementaris (latinoamericana.org/2015/info),
com un text útil per debatre el tema. Poden enviar-se comentaris a l’adreça que s’hi esmenta.
Hi ha moltes altres iniciatives de revisió crítica dels DH
a les Esglésies. Qualsevol pot servir de base per a una reflexió/acció de la comunitat cristiana.
q

Per a veure els capítols: http://www.llatinoamericana.org/website/cat/documental.asp
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homes i dones: drets iguals a l’església?
Maria van Hoesel

Kingston, Jamaica

Drets de la dona a l’Església
Home i dona són únics. La dona pensa, sent i
experimenta la vida a la seva manera, única. Creada
a imatge del Creador, la dona, no menys que l’home,
és creadora del nostre món humà, mitjançant la seva
dedicació, les seves habilitats, els seus talents i carismes. Presentant entre nosaltres un Déu que és amor,
i fent-ho com ho va fer, Jesús va habilitar també les
dones per representar aquell amor: per ser nuncis de
la Bona Nova, ministres dels seus sagraments de vida.
Les dones són persones humanes plenes, i ciutadanes
de ple dret en la comunitat d’amor de Jesús.
Per captar en tota la seva dimensió l’estatus i
la missió de la dona a l’Església, necessitem primer
exorcitzar els dimonis que han asfixiat la fe i la vida
cristiana durant moltes generacions.
Confrontant el passat
En la nostra llarga història com a comunitat
cristiana hem comès molts errors. Ara admetem amb
vergonya que hem tolerat l’esclavitud, el racisme,
les conquestes colonials, l’explotació dels menors...
I respecte de les dones? L’Església va permetre que
les dones de la nostra comunitat –les nostres mares,
germanes i filles– fossin tractades com a membres de
segona classe. I el que és pitjor: va presentar raons
religioses per provar la seva inferioritat.
Els ensenyants i predicadors van atribuir-ho a Déu
Creador: Ell va ser qui va fer l’home més fort, més
intel·ligent i confiable que la dona, se’ns va dir. El
Creador va confiar el control a l’home, i va posar la
dona sota la seva autoritat. És el que també hauria
volgut Jesús, es va dir. Jesús hauria dit que els homes, no pas les dones, el representarien en els sagraments. Ells haurien de presidir l’eucaristia. Les dones
haurien de dedicar-se al servei, i a tenir fills, com la
Verge Maria, la principal virtut de la qual fou la humilitat, malgrat ser la Mare de Déu.
Però per lliurar-nos del dimoni dels prejudicis
contra la dona, s’ha de recular més.
Les nostres arrels en les cultures paganes
Cap discriminació ve de Déu. Doncs bé: això també s’aplica en el cas de la dona.
La fe cristiana va créixer en l’àmbit de les cultures
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jueva, grega i romana. La fe cristiana no tenia experiència i, tot sovint, no va saber detectar els valors
equivocats de les societats en les quals va viure. Això
també va afectar la seva posició respecte de la dona.
A totes les societats d’aquell temps la dona era considerada de segona categoria. Es creia, per exemple, que
la dona no era un ésser humà complet; només l’home
duia la llavor que, segons es pensava, contenia la futura persona completa. Les dones eren com el terreny
en el qual es planta la llavor. L’home produeix la vida;
la dona simplement l’alimenta; així es pensava.
Encara més: es donava per segur que els homes
havien de governar, i les dones obeir. La llei romana
va expulsar les dones dels oficis públics. La dona no
podia testificar en els judicis. No tenia cap dret sobre els fills. El marit tenia tota l’autoritat a casa. I
tot això era per protegir les dones, per la seva pobre
ment i el seu dèbil caràcter...
Com un primer pas per adreçar els errors comesos
contra les dones, hauríem d’exposar l’origen pregon
d’aquests errors. La causa real està en el món quotidià
en el qual els nostres avantpassats cristians van viure:
els seus costums socials, la seva manera de pensar i
de parlar, el que pensaven de la naturalesa humana,
les tradicions de les seves religions paganes. L’origen
més pregon de la discriminació contra la dona va ser
una visió de món que encara no havia estat guarida
per la visió que va dur Jesús.
Durant dinou segles els cristians van continuar
tolerant l’esclavitud per no haver captat plenament la
igualtat fonamental de tots els éssers humans que es
desprèn del missatge de Jesús. És a dir, en el nostre
cas: els cristians van discriminar la dona perquè encara pensaven com a pagans i no tenien la plenitud de
la visió de Jesús. Però això no és pas tot...
Racionalització
Sí, la cultura pagana va ser la causa del problema. Però no pas l’única. Mirem el cas paral·lel de
l’esclavitud al qual ens acabem de referir. Els primers
cristians van acceptar l’esclavitud perquè l’acceptava
la societat pagana en la qual vivien. Aleshores, els
predicadors i els ensenyants van començar a justificar l’esclavitud amb textos de l’Antic Testament, del

temps anterior a Jesús, textos que no miraven la dona
com després va mirar-la Jesús.
Doncs el mateix va passar amb el tema de la dona.
A l’Antic Testament, els pares i els marits governaven
les seves famílies. Els sacerdots i els levites del Temple eren homes. Les dones no podien presentar el seu
propi sacrifici al Temple ni fer vots pel seu compte. La
dona estava subjecta en tot a l’home, i això era vist
com una càrrega que gravitava sobre la dona per causa de la transgressió que va cometre Eva al Paradís: El
teu home et dominarà (Gn 3, 18)...
Doncs bé, els predicadors cristians van començar a
aplicar això també a les dones cristianes. Interpretaren algunes de les accions de Jesús a la llum de l’Antic
Testament, sense adonar-se’n que Jesús, com digué
Pau, havia vingut a posar en marxa una creació completament nova (2 Cors 5,11).
El missatge de Jesús
En el seu ministeri Jesús va posar especial atenció en les necessitats de les dones. Quan la dona que
patia una hemorràgia va tocar Jesús des de darrera,
“s’adonà a l’instant de la força que havia sortit d’ell”
(Mc 5, 21-43). La dona sirofenícia va suplicar a Jesús
que expulsés un dimoni de la seva filla (Mc 7, 24-30).
Jesús també va reaccionar als gestos silenciosos de la
dona: la prostituta penedida que va ungir els peus de
Jesús (Lc 7, 36-50), la vídua que plorava rere el fèretre del seu fill (Lc 7, 11-17), la dona encorbada per
l’artritis (Lc 13, 10-17), la vídua que va posar dues
monedetes a la bacina del temple (Lc 21, 1-4) i les
dones de Jerusalem que ploraven quan passava amb la
creu (Lc 23, 27-31).
Per a la seva ensenyança, Jesús va prendre exemples de la vida de les dones tant com de la dels homes. Sabia que les dones guarden els seus tresors en
cofres i que encenen una llàntia al capvespre (Mt 6,
19-21; 5, 15-16). Va parlar dels nens que juguen a la
plaça i de les nenes que s’il·lusionen amb les arres
per a les seves noces (Mt 11, 16-19; 25, 1-13). Sovint
va dir les seves paràboles per parelles, una sobre una
dona, en paral·lel amb una altra sobre un home: la
mestressa de casa que posa llevat a la massa (Lc 13,
20-21), la dona que perd una moneda (Lc 15, 8-10)
i la vídua pobre que dóna la tabarra al jutge (Lc 18,
1-8)...
Jesús va convidar homes i dones a entrar en el
Regne del Déu de l’amor, pel baptisme. Les dones van

rebre el mateix baptisme que els homes. Això va ser
un canvi revolucionari. En els temps de l’Antic Testament, les dones no eren personalment membres de
l’Aliança, perquè no estaven circumcisades. Eren part
de l’Aliança indirectament: a través dels seus pares o
dels seus marits. No podien presentar els seus propis
sacrificis. Però Jesús va canviar tot això. Cada dona
batejada ve a ser un “altre Crist”, igual que l’home:
“tots els qui heu estat batejats en Crist us heu revestit de Crist. Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni
lliure, home ni dona” (Gal 3, 28) Cada dona batejada
comparteix plenament la missió que Crist té com a
sacerdot, profeta i rei.
Jesús va escollir dotze homes com els seus apòstols. Va escollir homes perquè havien de reemplaçar
els dotze antics patriarques. Escollint només homes no
va pas voler excloure d’aquest ministeri en el futur a
les dones. Si va escollir només jueus entre els primers
doze; volia que tots els futurs ministres fossin jueus?
Però, de fet, les dones van ser ministres, vàries
l’acompanyaven en el seu ministeri: Maria de Magdala,
Joana l’esposa de Cuses,el primer ministre d’Herodes,
Susanna i moltes altres (Lc 8, 1-4).
Jesús va confirmar-ho en el darrer sopar. Va voler
que fos un sopar pasqual (Lc 22, 7-16). Ara sabem
que les dones sempre van participar en els àpats de
les comunitats de Jesús de les quals parlen els evangelis. Tota la família havia de prendre part al sopar
pasqual, segons el ritual (Ex 12, 1-4). Els evangelis
esmenten l’arribada de Jesús i dels Dotze aquella
tarda (Mc 14, 17), però altres deixebles havien estat
preparant-ho tot, dones entre ells. És segur que la
seva mare, Maria, i altres deixebles hi eren.
Va ser a tots els deixebles, homes i dones, a qui
Jesús digué: “Mengeu-ne tots, això és el meu cos.
Feu-ho en memòria meva”. Aquí, el “tots” inclou homes i dones. Ningú no ha dubtat mai que Jesús volgués que les dones rebessin la comunió tant com els
homes. Com es pot dubtar que Jesús habilités les dones tant com els homes per celebrar la seva memòria
a través de l’Eucaristia? El Concili de Trento va afirmar
el 1562 que Crist va instituir el sacerdoci eucarístic
precisament amb les paraules “Feu això en memòria
meva”. Si va ser així, les dones, no estan també habiq
litades per a ser sacerdots en nom de Crist?
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els drets humans a l’aula de classe
en un institut d’ensenyament en una colònia popular

Martín Valmaseda

CAUCE, equipocauceguatemala.blogspot.com, Cobán, Guatemala

Els i les alumnes s’avorrien amb aquelles lliçons
teòriques sobre Drets Humans. El mestre intentava
convèncer-los de la seva importància, però mentrestant, sota la taula, molts de dits manipulaven les
seves blackberrys. Eren cinc capítols, els que aquell
text de ciències socials plantejava sobre els deshaches
(els DH, en expressió dels vailets).
La periodista, esposa del professor, li recomanà:
fes-los moure, home! no els deixis asseguts!... I va
començar a moure’ls, i a moure’s. (Afortunadament el
director del centre tenia una mentalitat oberta i va
estar a favor de la “moguda”).
• El primer matí de l’experiència el professor va
arribar a l’aula amb un feix de targetes. Cadascuna
tenia escrites dues adreces diferents. Per exemple: en
una cara les senyes d’un orfenat als afores de la petita
ciutat... i en l’altra les d’una famosa clínica de maternitat a la zona selecta, on neixien els nadons de la
classe alta. El professor (que havia preparat per telèfon les entrevistes) els va enviar en grups de quatre a
visitar aquests centres i altres de similars.
Els estudiants van tornar discutint acaloradament,
fent doloroses comparacions. La sessió de classe va
servir perquè s’aclarissin sobre les realitats contrastades que havien vist, i sobre l’absència de drets o excés
de privilegis que havien trobat.
A una de les alumnes li havia tocat visitar dues
parròquies: una d’estil neogòtic, al centre de la ciutat,
i una altra en un barri marginal, un petit cobert que
servia de temple. A ambdues hi havia trobat una bona
acollida, i un profund contrast de nivell social en els
feligresos.
Va comprovar la bona voluntat de respecte als
drets que trobà a ambdues comunitats tot i que una
amb un caire més aviat paternalista, de “caritats”, i la
del barri popular amb càrrega de reivindicació social...
Però observaren una cosa en la que ambdues coincidien: les dones tenien una presència molt activa a
les dues parròquies (per preparar la litúrgia, donar la
catequesi, rentar la roba litúrgica...) però molt baixa
en les decisions de la comunitat. A les dues hi havia
un petit grup d’homes que portava el consell parro236

quial. A un d’ells se li va escapar que Jesús era home i
també els apòstols...
L’alumna, militant feminista, no tenia arguments
teològics. Aquell dia el professor va haver de demanar
ajuda a una professora biblista, que va seleccionar
cites bíbliques relacionades amb dones marginades,
o alliberades, sobretot per Jesús. Va tenir-hi els
alumnes, molts d’ells analfabets bíblics, o indiferents,
capbussant-se en textos i descobrint contrastos entre
la mentalitat primitiva d’aquella època, els camins
oberts pel profeta de Natzaret i les desconcertants
marxes enrere i endavant en el feminisme o masclisme
dels cristians contemporanis.
Després d’aquella pluja de textos i documents els
va suggerir un treball més a peu de terra. Els va dir:
- No sé si heu pensant que a més de l’ésser humà,
també aquest món de plantes, animals, roques, rius
i paisatges, tenen els seus drets... Ells van assentir.
Doncs us repto a fotografiar els llocs propers a vosaltres, en els que aquests drets de la natura han estat
trepitjats o arrasats.
Els nois van reaccionar satisfets. Això era més
agradable que passar fulls de la bíblia. La setmana
següent van projectar un powerpoint, preparat i comentat per ells, dels desastres que s’estaven produint
a només uns pocs km a la rodona.
• Un altre matí els va proposar de fer teatre espontani. Els va explicar la història d’aquell periodista
que havia escrit un article crític sobre la “regulació
d’ocupació” (o sigui, els “acomiadaments”) a la fàbrica propera. Al cap de dos dies va arribar també l’ordre
d’acomiadament per a l’autor de l’article. Aquell diari
tenia com a client en la seva publicitat l’empresa
al·ludida.
Aquesta va ser la història que els va narrar el professor. Després d’explicar-la, els va proposar la posada
en escena del cas. Va repartir els papers als actors
espontanis: periodista, director del diari, director de
l’empresa, dos obrers “regulats de la seva ocupació”,
dos companys del periodista amb visions diferents de
la situació. Es tractava que els nois i noies, en representar aquests papers, es posessin “en la pell” dels

personatges, i dialoguessin en conseqüència.
Al cap de 20 minuts de “teatre” ja s’havia creat
prou tensió com perquè tots els alumnes discutissin
sobre els drets laborals i d’informació. En comptes de
teclejar damunt els seus iphones, ara cercaven amb
interès en el text de ciències socials idees sobre els
problemes sorgits en aquell role playing.
• Un altre dia el mestre va arribar amb un piló de
diaris endarrerits. Els va demanar que fessin un collage amb totes les notícies en relació amb drets humans
violats. Va haver-hi feina i discussió per estona.
• A la següent classe els va proposar de recollir
fotos i publicitat sobre anuncis que reflectissin menyspreu per drets de classe, de gènere, dels pobles,
de les dones, de la infància... No va pas intentar que
s’estudiessin la declaració universal dels drets humans. Va preferir que l’anessin construint ells a través
de notícies, successos propers i llunyans. Cada dia els
enfrontava amb situacions vives on molts drets de les
persones corrien perill o eren trepitjats.
Els va ajudar a distingir entre el que, en expressió
de frei Betto, són drets humans o drets “animals”. Van
veure com moltes vegades ells, els joves estudiants,
es fixaven dòcilment en el dret a la informació, a la
llibertat d’opinió i de premsa... però no es preocupaven tant per aquells drets que trobaven a faltar
els habitants de les viles misèria, faveles... de molts
pobles llatins, africans o asiàtics: la manca de menjar,
de salut, de vivenda... aquells drets que les societats
més instal·lades obliden. Per a ells és més important
poder comprar el diari que més els interessa i anar a
l’escola amb millor educació bilingüe... perquè tenen
l’estómac ple i la clínica assegurada.
• Un dels darrers dies el mestre va aparèixer
acompanyat d’un pare amb el seu fill, un noi grassonet amb ulleres, que coixejava. El pare es va acomiadar i el professor va entrar a l’aula, empenyent suaument el noi que mirava tímidament els altres.
Avui us porto –va dir el mestre- un cas directe per
analitzar. En Juan ve per primera vegada al nostre centre, malgrat estar el curs avançat. Ha hagut de sortir de
l’institut on estudiava perquè va tenir problemes amb
els companys. Allò que s’anomena bullying. L’acabat
d’arribar es va enrojolar lleugerament.
He demanat permís a en Juan –va continuar el
mestre– per comentar el seu cas, perquè és important
plantejar els drets de les persones no pas en teoria,

sinó sobre situacions reals. Segurament vosaltres coneixeu casos semblants...
- Clar que aquí també passen coses com aquesta! –
va interrompre el més atrevit dels nois. No vull pas dir
noms, però tots vosaltres sabeu...
Es va aixecar un rumor. Alguns van enrojolar i ajupiren el cap. La situació es posava tensa. L’educador
va tenir l’habilitat d’objectivar el problema:
- No anem pas a parlar d’aquests casos concrets
sinó de les causes i conseqüències que s’estan produint
en molts centres escolars perquè esdevingui això entre
companys.
Llavors va esclatar el diàleg, en el qual també va
acabar intervenint el nou company. El professor va
demanar que apuntessin les causes i conseqüències
ocultes. I en petits grups van continuar aprofundint.
Quan va sonar el final de la classe se’ls va veure sortir de l’aula comentant acaloradament. A algun li va
sonar el mòbil i el va apagar de seguida.
• S’acabaven els dies senyalats pel programa per
estudiar els cinc capítols. L’educador comentava amb
la companya periodista l’èxit de les “mogudes” en què
s’havien convertit les seves classes.
El darrer dia, en començar, va indicar als alumnes:
“Us sembla que avui traguem aquell llibre que gairebé se’ns havia oblidat?”. Ells van riure i van obrir el
llibre.
- Avui podríem fer un brain storming.
- Un què?
Va dividir la pissarra amb una ratlla al mig:
- Vindria a ser Una tempesta d’idees. Heus aquí.
Us proposo que reviseu ràpidament el llibre. Cadascú,
espontàniament, pot aixecar-se, agafar el guix i escriure a la part dreta algun dels temes que hem estat
discutint aquests dies. Al costat esquerre feu el mateix
sobre els problemes que se’ns han quedat oblidats.
Al cap de 10 minuts ambdues parts de la pissarra
ja estaven plenes de paraules. Paraules que en els
caps dels nois recordaven situacions properes a la
seva vida, al costat d’altres que abans havien vist com
a llunyanes però que ara sentien presents al seu món.
En sortir cap a casa, després de l’animada discussió, alguns es van començar a recordar que per allà
tenien les seves blackberrys, els seus ipads i els seus
iphones però que fora d’ells hi havia altres realitats
q
més importants, i que no podien oblidar-les.
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La Cançó del Negre Alí
Premi del Concurs de
«Conte Curt llatinoamericà’2015»

Richard Joel Rico López
Acarigua, Veneçuela

«Sempre que triomfa la vida, perd espai l’amargor» Alí Primera.

La tarda del divendres queia enmig d’aquell abril
calorós, a estones sufocant. Venia just que es mogués
alguna de les fulles dels immensos cedres i samans que
guardaven com sentinelles gegants els voltants de la
placeta de la petita ciutat. Se n’anava una setmana
més, i amb ella una nova jornada de murgues, rutina,
cansament, esperança i desil·lusions entrebarrejades en
el pensament meditabund que acompanyava el caminar
del jove Ernesto. La dolça olor que emanava dels arbres
s’entrebarrejava amb l’amarg dessabor que generava inquietuds en el noi: Com ho faig ara perquè m’arribin els
diners?, com mantinc la meva gent?, per què em sento
buit amb la feina que tinc?, per què n’hi ha uns quants
que tenen tant i la gran resta que tenim tan poc? Tots
aquests interrogants es repetien eixordadorament al seu
cap, i tot i que intentava pensar en altres coses, aquests
pensaments, com una onada que ve i va, l’escometien
intempestivament, sense permetre-li percebre quants
metres avançava i qui o què hi havia en el següent banc
de la plaça o just al seu costat.
De cop i volta, amb el mateix ímpetu amb què l’abordaven els seus pensaments, va sentir que l’estiraven
de la màniga de la camisa, i sense donar-li temps de
pronunciar cap mot, va poder sentir en to clar i fort: -Ep
Negre! Us netejo aquestes sabates? El jove, aletargat per
la interrupció en el seu pensament, ben just el va mirar i
amb la cara emmurriada per la incomoditat d’aquell acte
insolent, va fer amb el seu cap, sense obrir la boca, un
signe de negació abans de reprendre la marxa.
Començava altre cop a submergir-se en els seus pensaments, quan va escoltar just rere seu algú que cantava
amb veu efusiva i clara: –Échala, tu palabra contra quien
sea de una vez, así sepas que rompe el cielo échala, tu
palabra por dentro quema y te da sed, ES MEJOR PERDER
EL HABLA, QUE TEMER HABLAR, Échala… Larala… larala…
L’Ernesto va donar la volta lentament, intentant
no mostrar interès en allò que sentia, i en fer-ho, era
allà, el mateix vell que li estirava la camisa moments
abans, somrient, efusiu, taral·lejant i ballant aquella
cançoneta que semblava estar-li dedicada i que no deia
res i es tancava en un món d’idees ambigües i difuses.
Per primera vegada es va aturar a analitzar-lo. Era un
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personatge de mitjana alçada, ulls grans i barba espessa.
La seva roba deixava molt a desitjar per com n’estava de
maltractada i vella. Aparentava tenir uns 50 anys, tot i
que a la misèria, els anys semblen accelerar la marxa.
Damunt l’esquena duia una motxilla plena d’objectes de
diferent utilitat. Les mans, que per moments semblaven
maltractar el poc que quedava d’un vell cuatro (instrument musical de cordes veneçolà) es veien ennegrides i
curulles de durícies per una vida plena de treballar molt
i segurament de molt de dolor. El jove es va apropar una
mica més i va poder percebre una subtil ferum a alcohol
i tabac, companys inseparables de l’home del carrer.
Inesperadament el vell va deixar de cantar, va mirar
el jove i li va dir: -Ara sí us heu decidit? Doneu-me una
maneta i deixeu-me que us netegi aquestes sabates; mireu
les meves, són velles, això sí, ¡però mai no estan brutes!
No sabeu que les sabates són el reflex de l’ànima del que
les carrega posades?, va comentar.
El jove amb prou feines va somriure i sense gaire
convenciment només va encertar a dir: -Comenceu doncs,
però feu-ne via perquè no trigarà a fer-se de nit. En el seu
interior hi havia una motivació inconscient que encara
no entenia i que li havia fet prestar atenció a tan curiós personatge que veia per primera vegada per aquells
indrets.
Xiulant sense parar, el vell enllustrador va començar
lentament a treure de la seva motxilla el betum i el
raspall, va aixecar amb cura el peu del noi i va començar
la seva tasca sense deixar en cap moment de xiular la
cançó que abans havia taral·lejat; el jove Ernesto, intrigat li va preguntar: -Aquesta cançó, per casualitat, ¿la
cantàveu vós referint-vos a mi? –És clar! I també pels altres quatre clients que m’han ajudat avui, tots han passat
emmurriats, mirant el terra, pensant en qui sap què i en
un silenci que semblava un funeral; com vós podeu veure,
jo gairebé no puc callar i per això és que canto a la gent,
perquè deixi l’amargor i comenci a aixecar cap.
Davant d’aquell aclariment, el jove va sentir una
mica de vergonya, es va quedar observant amb deteniment el quadre dantesc d’aquell home, curull de necessitats i dolors, amb el cos i el rostre lacerats per les marques dels seus patiments. Tot i així, en els seus ulls hi
havia una flama viva que irradiava esperança i il·lusions.

Es va adonar del molt que tenia i com n’havia estat de
poc agraït amb la vida, va reconèixer en ell mateix la pobresa de la seva figura jove, amb més recursos, i immers
en una permanent amargor: -Quan les coses semblen anar
malament, Déu s’encarrega de mostrar-nos el veritable
dolor de Crist patint, va pensar per a si mateix.
Incorporant-se altre cop, va dir al vell: -I d’on sou
vós, mestre?, ja amb un aire de més confiança i curiós
per saber més d’aquell personatge que començava a interessar-li. Per primera vegada en tota aquella estona de
cançons i paraules incessants va restar en silenci. Alçant
la mirada vers el ponent el seu caire es va transformar, es
va quedar amb la mirada perduda per uns segons, després
va tornar cap a la sabata i enllustrant amb força va murmullar una cançó: -“Yo vengo de dónde usted no ha ido,
he visto las cosas que no ha visto…”, i va continuar taral·lejant un mormoleig uh, uh, uh… El jove es va sentir
consternat i alhora estranyat per aquesta costum tan
particular de respondre amb trossos de cançons i abans
que pogués interrompre’l de nou, el vell enllustrador el
va mirar i li va dir: -Heu sentit algun cop a parlar de la
tragèdia de Vargas? (40 km a l’est de Caracas) i tornant
la seva mirada cap a l’horitzó, -D’allà, ¡de per allà vinc,
fillet meu! Rodant com una pedra; l’aigua s’ho va endur
tot, vaig viure un temps en els refugis i un altre al carrer,
i ja ni sé com vaig acabar en aquesta ciutat tan llunyana;
potser m’estic allunyant de tan mals records.
Aquella revelació va interpel·lar l’Ernesto sobre la
forma desconfiada i inhumana amb què l’havia jutjat en
un primer moment. Aleshores havia pensat en l’enuig de
topar amb un més dels borratxos de la plaça; amb sagacitat ràpida va cercar entre les seves coses, -Avi, si no us
ofèn, jo tragino aquí unes camises i aquestes sabates que
m’han donat a la feina i que podrien...
Inusitadament el va interrompre xiulant altre cop i
cantant amb els ulls inundats per una lluentor especial:
–“…No es importante el ropaje, sino distinguir a fondo,
los que van comiendo dioses y defecando demonios. Zapatos de mi conciencia, mal que bien me van llevando,
larala…”-.
Ara sí que l’Ernesto no entenia aquell misteriós personatge, curull de necessitats, i que tot i així tan li era
tenir o no tenir roba i calçat; impulsat per la intriga que
li causava i detectant quelcom de familiar en les entonacions que feia el vell, li va dir: -Jo conec aquesta cançó!
Aquesta és de... d’Alí Primera, veritat?
- Sí senyor! I me les sé totes totes completes!
Va donar un cop amb el seu drap a la sabata dreta

del jove;
- Llestos!, ara sí que són decents aquestes sabates.
El jove va assentir amb el cap i cercant a la seva
cartera,
- Quan us dec, mestre?
- El que em vulgueu donar i si són les gràcies, ben
rebudes seran!
El jove va somriure davant de tan original resposta
i li va donar un parell de bitllets que el vell va guardar
acuradament dins de les butxaques de la seva vella motxilla; havien passat cinquanta minuts des que s’havien
trobat i ja s’havia oblidat, al menys per un temps, dels
seus afanys i preocupacions, de l’economia i la política,
de tantes banalitats que el turmentaven. Ara li semblaven buides i XIMPLES. Sense proposar-s’ho, va viure
en aquesta curta trobada un procés de renovació que
l’impulsava a l’estil d’aquell ara excel·lent personatge, a
cantar les meravelles de l’avui i les verges esperances del
demà.
- Ha sigut un plaer conèixer-vos amic, el meu nom és
Ernesto; si hi ha res en què us pugui ajudar només heu
de dir-m’ho. El vell va acabar de guardar els seus draps
a la motxilla, va agafar amb les mans altre cop el vell
cuatro, va col·locar la mà sobre l’espatlla dreta del jove
i amb una efusiva cara d’emoció va dir-li: -Per ara tinc
en aquest vell sarró tot el que em cal per viure feliç el que
em queda del dia d’avui. Assenyalant amb els seus dits
cap a ponent, es va acomiadar dient: -Cap allà hi ha la
meva ruta, cuideu-vos jove i no us oblideu de començar a
ser feliç.
Va fer un gest de començar la seva marxa, quan el
jove, inquietat, va preguntar: -I quin és el vostre nom,
vell amic? El vell es va girar vivaçment. –Em diuen Alí i
per als bons amics com vós em deixo dir el NEGRE ALÍ.
La nit ja començava a caure sobre la ciutat. El vell
va agafar el seu cuatro, va deixar anar una riallada i va
començar a cantar altre cop: “Es de noche, cuenta el
limpiabotas cuánto ha hecho y cuenta el pregonero cuánto
ha hecho…es de noche…”
L’Ernesto amb el plor a flor de pell, també taral·lejava aquella dolça cançó i quan ja la figura del vell
començava a perdre’s a l’horitzó el va sentir cantar de
nou: “Es de noche...”, el jove va agafar la seva bossa, va
girar-se, i mirant el cel que ensenyava les seves primeres
guspires, va alçar els braços cantant: “…Y habrá Mañaq
na”.
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promeses d’esperança per a la nostra nació
Zacaries 8,1-12
Premi del Concurs de
«Pàgines Neobíbliques 2015»

Antonio Salomón Medina Fuentes

El Salvador, Amèrica Central

El Déu-Deessa de la Vida, ens ha estat enviant des de fa molt de temps el següent missatge:
• Així diu El Senyor de la Justícia: Em sento
aprensiu envers vosaltres, el meu Poble, que porta un
dels meus Noms. M’he sentit terriblement gelós per
tot el que passa a la terra que va veure néixer Óscar
Arnulfo Romero Galdámez. Tant és així, que m’indigna
l’estat en què esteu, i això em fa sentir trist i inconforme! Tinc sentiments confrontats per tot el que
s’esdevé i afecta a la Regió d’Amèrica Central i a tot el
món que diu que creu en Mi.
• Així diu El Senyor de la Solidaritat: Necessito
tornar amb vosaltres, viure amb vosaltres, encarnar-me en la vostra història, per mostrar-vos el camí
de la fidelitat, de manera que tota la Regió i el món
exclamin: aquest és un Poble que està obstinat en
garantir els drets humans bàsics dels seus habitants!,
que sí demostra l’Amor al proïsme, un poble en el
qual es nota que es veuen com a germans i germanes,
demostrant-ho amb les seves accions i actes de fraternitat.

que ja aportaren la seva part.
• Així diu El Senyor de la Veritat: De moment, allò
anterior semblava una imatge ideal, quelcom molt
llunyà, que no és possible... Però recordeu que, sóc
Qui fa allò impossible! Que potser heu deixat de creure en mi? Jo continuo creient en Vosaltres, degut a
l’infinit amor que us tinc. No és possible que us doneu
per vençuts en aquest moment tan important de la
vostra Història, que també és la Meva Història: us he
donat la capacitat de crear lleis i polítiques públiques
que us beneficiïn a tots, per al bé comú! No sota una
visió opressora; més aviat, fonamentades en la tan
anhelada Justícia Restitutiva.

• Així diu El Senyor de les i els Immigrants: Ja
n’hi ha prou de tanta diàspora! Cal que tornin, perquè puguin contribuir des d’aquí amb tot allò de bo
que han après a altres països. Cal deixar de banda el
madeinxinisme i explorar les oportunitats que s’obren
des d’aquí. Exclogueu de les vostres vides el déu
mammó! L’adoreu caient seduïts per les estratègies de
consum i malbaratament de béns i recursos... Perme• Així diu El Senyor de la Pau i Reconciliació:
Altra vegada veuré que les persones de la tercera edat teu que Jo us n’alliberi! Ja que els costos socials de
podran asseure’s a fer-la petar i recordar els seus bons la seva partida s’han fet evidents en les seves famílies
d’origen, si l’interès primordial ha estat millorar les
temps, al calor d’un atol, als voltants dels carrers,
condicions de vida dels que estimeu, és precís que no
places i parcs, sense que se’ls vegi com una càrrega,
us n’exclogueu vosaltres mateixos, ni us veieu fora
ni mendicant, o imbuïts en alguna mena d’addicció;
seran vistos com a iguals: persones que contribuïren dels vostres nuclis familiars, són la vostra sang i carn.
en la vida productiva del nostre país i continuen con- Seria com si us neguéssiu a vosaltres mateixos.
tribuint-hi amb la seva experiència i cura, a elles i
He de repetir-ho, ser emfàtic i clar: Vosaltres sou
ells se’ls veurà amb tendresa i respecte.
les meves Filles i Fills i Jo el vostre legítim Pare-Mare! Visc, respiro, camino, treballo, em sento a taula,
Aquests mateixos carrers, places i parcs, estaran
m’alegro, ploro i pateixo amb vosaltres, escolto les
plens de nenes, nens, adolescents i joves, convivint
vostres pregàries. Fins i tot quan semblaria que estic
de manera harmoniosa, jugant, compartint amb les
seves famílies, on ja no hi ha por ni desconfiança; on en silenci, poso atenció a cada una de les vostres
la seguretat pública compleix el seu paper, signe que paraules, no us deixo en l’abandonament total. Però
cal que us reconegueu com el que sou. És vital mirar
el teixit social està restablert; on existeix un diàleg
obert, franc i sincer entre les generacions noves i les que no existeix un Jo sense un Tu. Això de vegades
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depèn del nivell d’autoconeixement
que s’assumeixi.
• Així diu El Senyor de la Vida:
la feina és una benedicció per a tot
ésser vivent. Per això és important
que escolteu i porteu a la memòria les
vides i paraules dels vostres màrtirs:
paraules de Justícia i Pau, que puguin
ajudar a construir una societat més
equitativa i tolerant. Sobre seu s’hauria de fonamentar qualsevol confessió
de fe, més enllà de les infraestructures
religioses, físiques i ideològiques, que
m’han decebut i no m’han donat honor
realment.

2020 serà massa tard
París 2015: Cimera decisiva sobre el canvi Climàtic
alainet.org, elpais.es, globalchange.gov

La geotransformació ha començat. El planeta Terra està immers
en un canvi insòlit, accelerat, que d’una manera o d’una altra està
arribant a tots els racons. Les temperatures seguiran augmentant
i, cap al 2050, la mitjana planetària serà entre un i dos graus més
alta que ara, depenent de quants gasos d’efecte hivernacle emetem.
Des de l’època preindustrial, cap al 1870, la temperatura mitjana del
planeta ha pujat ja 0,8 graus, i no és pas que la Terra no hagi patit
canvis climàtics en el passat, ans al contrari, han estat abundants,
però no hi ha registre de cap de tan ràpid com l’actual. La gran novetat, a més, és que en aquesta ocasió el fenomen es deu a l’activitat
humana.
L’explotació i sobreexplotació
L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) ha publicat un informe
imposades pels que controlen de facto especial sobre el futur del clima i ha fet un toc d’atenció als governs:
aquest sistema idolàtric, ens negaven l’any 2020 serà massa tard per prendre decisions. Algunes mesures
des d’un inici els nostre drets bàsics i s’han d’adoptar abans d’aquesta data si es vol mantenir l’objectiu de
compromisos laborals, entre els quals
2ºC, i el sector energia ha de reduir les seves emissions a partir d’ara
allò necessari per viure, sense respon- a un índex del 5% anual.
sabilitat patronal, seguretat social i
Evitar el canvi climàtic perillós implica mantenir un nivell de
pensió per a la vellesa, allò que també concentració de gasos efecte hivernacle per sota de les 450 ppm
es fa extensiu envers les meves altres que asseguri un augment de la temperatura mitjana del planeta no
criatures, formes de vida que també
superior als 2ºC. Aquesta és la meta que es va traçar la Convenció del
vaig crear, a les que el sistema tracta- Canvi Climàtic el 2009.
va també de manera impròpia, despieLa Cimera sobre canvi climàtic de París 2015 ha d’acordar un
tada i implacable.
nou repartiment d’emissions, aquesta vegada amb la inclusió de les
potències emergents com a part fonamental. L’objectiu és arribar –
Contribuïm a una agricultura auto- amb una etapa preparatòria a Lima a finals de 2014– a un compromís
sostenible, sense químics que afectin
ambiciós fins al 2020 que substitueixi l’acord de Kioto.
de manera negativa l’emmetzinament
La darrera ronda de negociacions de la Convenció de Canvi Climàde la Terra i l’escalfament global,
tic (Doha 2012) va establir l’any 2015 com a data límit per assolir
renovant així aquesta Casa que vaig
una sèrie d’acords que entraran en vigor l’any 2020. Però l’informe
construir perquè l’habitem com a ger- alerta que aquesta data és massa llunyana per assegurar el manmanes i germans en perfecta Unitat.
teniment de l’estabilitat climàtica, per les emissions que s’hauran
acumulat fins aleshores. Per aconseguir aquesta meta cal que les
Però ara ja és temps de canviar la emissions assoleixin el seu “cim” el 2020 i llavors comencin a baixar
manera de relacionar-nos, vosaltres
vigorosament. Amb les emissions creixent constantment i un acord
amb Mi, i entre vosaltres com a Poble. que tot just es comenci a implementar per aquelles dates, això resultarà impossible.
És el moment de sembrar el blat de
Molt important i esperançador és que als EUA la Casa Blanca ha
moro i els fesols que porten provisió
fet un canvi important: ha acceptat les evidències del canvi climài donen vida amb els seus fruits, que
tic, i ha passat a convèncer els seus ciutadans de la necessitat de
porten fonts d’ocupació i sustenten
tenir-ho en compte i canviar d’hàbits. Val la pena conèixer el darrer
la nostra economia local, regional i
q
mundial, en altres paraules: la Pau q informe (en anglès): http://globalchange.gov
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Feminisme: peregrinatge cap a l’alliberament
Premi del Concurs
«Perspectiva de gènere’2015»

Els primers comportaments transgressors de les
dones, registrats a l’edat antiga, mostren la incipient
corrent de pensament que va esdevenir després Feminisme. En anar-se enfortint i irradiant a cada vegada
més dones i uns quants homes, va anar assolint la
dimensió de moviment políticosocial als albors de la
Revolució Francesa. El seu essencial motor que empeny vers l’emancipació femenina radica evidentment,
en el seu objectiu més reconegut: contribuir a l’alliberament de les dones de les arbitràries, invisibles, però
efectives cadenes del patriarcat i lluitar per l’equitat
entre els gèneres.
A través de diverses maneres i valent-se de dissímils recursos en les diferents onades que recullen la
història del Feminisme, les dones han mostrat el seu
desig de sortir de l’estret espai en el qual injustament
els va tocar moure’s, tenint en compte els innegables
dons que posseeixen per viure la llibertat personal i
aportar a la llibertat col·lectiva. Exemples com el de
les Pitagòriques, un grup minoritari d’atrevides dones
que en franc desafiament d’allò permès per a elles,
van entrar en el discipulat seguidor de Pitàgores i
participaven de discussions i aportacions; o les cortesanes, que des de la seva socialment qüestionable
i impúdica relació amb els homes, podien de vegades
influir en diverses àrees de la societat, des de la política, fins a la producció de cosmètics, a través de
les seves seductores “converses entre llençols”, on
en ocasions expressaven els seus criteris, il·luminant
el pensament del seu influent i ocasional company
de cambra. Cremar ajustadors en un acte de protesta
col·lectiva; exigir el dret al sufragi, amb les respectives conseqüències derivades d’un llarg enfrontament
a les masculines autoritats de la política d’arreu del
món; escriure en plataformes públiques quan només
els era permès als homes i opinar sobre algun tema,
mostrant una desenvolupada capacitat d’anàlisi; inserir-se en brillants tertúlies on solia enlluernar la
intel·lectualitat masculina i una veu femenina –en
ocasions se n’hi anaven sumant d’altres– sorgia opinant des de posicionaments d’inqüestionable profunditat i interès. L’ecofeminisme actualment ha desvelat
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Maite Pérez Millet

Santiago de Cuba

la manera particular en què afecta a les dones el dany
que pateix el planeta, tenint en compte la posició
social que històricament ens ha assignat la cultura.
D’aquí, que com a tendència ha abraçat militantment
la defensa a l’humà dret de gaudir el nostre hàbitat
comú, el nostre planeta, i assumir així el deure que
també tenim de protegir-lo per a la seva conservació.
Noms com Olympia de Gouges, Simone de Beauvoir, Mary Vollstone Kraft, Marcela Lagarde, Ivone Gevara, entre moltes altres, figuren a l’extensa llista de
dones que des dels seus escrits, denúncies i actituds
d’irreverència, han contribuït a visibilitzar des dels
seus diferents països i èpoques, la desigualtat, opressió, subordinació i exclusió, a la qual han estat sotmeses les dones, així com la urgència de no quedar-se
passives i actuar en favor de la seva emancipació.
En aquest llarg bregar que encara no s’acaba i des
de diferents tendències (feminisme liberal, radical,
de la diferència, ecofeminisme), s’ha anat creant en
dones i homes una consciència dels orígens de les
desigualtats entre un gènere i l’altre, a més de fomentar una creixent necessitat de revertir la situació des
del reconeixement de les nostres potencialitats, drets
i l’exercici de la nostra autonomia, vivint l’empoderament en espais i rols que històricament ens han estat
negats.
La pertinença al moviment feminista ens disposa
per a la defensa de la nostra llibertat, des del dolor
i la presó compartida durant milers d’anys, des de la
fortalesa de no estar soles en la lluita per l’equitat i el
dret a la nostra autonomia, com una forma d’expressió
plena de la nostra llibertat interior. Ens ha ensenyat a
trencar patrons aprehesos que mobilitzen els nostres
comportaments femenins i modelen els nostres projectes de vida amb matèria primera del model tradicional
de feminitat. Ha promogut la sororitat i l’acompanyament d’unes a altres en el camí de construir veritables
referents d’autonomia i llibertat, en correspondència
amb els nostres actuals contextos socials i històrics.
En aquest peregrinar cap a l’emancipació i l’equitat de gènere, a l’interior del moviment feminista
encara hi queda molt per fer. Els esforços podrien

anar orientats vers l’eliminació de les
divisions que subsisteixen dins del
moviment, que en certa mesura contaminen el seu objectiu i el trastoquen,
afectant també la imatge que se’n
té i limitant el seu abast a un major
nombre de dones i homes. Contribuir
a l’alliberament dels homes, tenint
en compte el caràcter relacional dels
gèneres, ja que és impossible fer una
opció per la llibertat i pretendre ser
una dona autònoma, si no existeix
la mateixa projecció en els nostres
marits, pares, fills, germans, amics,
companys de feina, caps, subordinats
i altres homes amb els qui compartim
la nostra vida. Erròniament podria
pensar-se que ells ja són lliures i
autònoms; no obstant això, des de la
concepció del brasiler Paulo Freire, la
situació de l’opressor davant l’oprimit no és de molta més llibertat que
aquest darrer, i en aquest sentit, en
la mesura en què l’oprimit s’allibera,
també contribueix a l’alliberament del
seu opressor. Construïm i representem
referents més humans i desenvolupadors de ser dones, per contribuir així
al sorgiment de futures generacions
de fèmines sense la por paralitzant
a la llibertat, i amb la disposició i
l’entrenament per somiar i concretar
les seves vides des de l’autonomia i la
llibertat interior i exterior.
De la mateixa manera, sempre hi
ha el repte de continuar visibilitzant
la desigualtat a la qual estem sotmeses, des dels designis socioculturals
tradicionals i les seves noves màscares, les que fa servir per dissimular-se
q
i continuar la seva perpetuació.

cOl·leció temps axial
Patrocinada pEr AQUESTa «Agenda LLatinoamericana»
Imprescindible per estar a l’aguait dels avenços de la teologia
llatinoamericana de l’alliberament i la seva trobada amb altres fronteres de pensament, els «nous paradigmes» del pensament mundial
actual. Heus aquí els títols ja publicats:
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
(sobre l’obra de Paul F. Knitter).
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de
modernidad.
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y filosofía procesual.
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
14. John Shelby SPONG, Un cristianismo nuevo para un mundo
nuevo.
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana.
Últims, acabats de publicar:
16. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. Implicaciones espirituales de la nueva física.
17. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí arriba.
18. John Shelby SPONG, Vida eterna.
Astoreu-vos amb els preus, només explicables pel caràcter
voluntari i gratuït del treball de la col·lecció. També poden adquirir-se en format digital, a meitat del preu normal...
Llegiu l’índex, el pròleg del llibre que us interessi, i vegeu la
forma de adquirir-lo a:
http://tiempoaxial.org
Els volums 1, 3, 6, 8 i 13 formen la coneguda sèrie «Por los muchos caminos de Dios», projecte teològic col·lectiu de l’ASETT, que
confronta la teologia de l’alliberament amb la teologia del pluralisme religiós. Vegeu la sèrie, en quatre idiomes:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
També existeix aquesta col·lecció en portuguès, «Tempo Axial»,
a l’Editorial Paulus, de São Paulo, Brasil, www.paulus.com.br
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Qui És qui
Entre Els autors d’AQUESta agenda

Només alguns; els altres no necessiten presentació per als nostres lectors...

Patrus ANANIAS és mineiro de Bocaiuba. Format
en dret, vinculat als moviments populars des de la
seva joventut, és militant actiu a l’Església Catòlica,
a les Comunitats de Base, grups de Drets Humans i a
la política. Va ser regidor, diputat estatal i federal,
ministre del govern Lula. Avui, professor de la Universitat Catòlica de Belo Horizonte.
Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil,
1944, d’una família catòlica d’obrers pobres. Biblista,
membre de l’ASETT, ha escrit 35 llibres sobre lectura
popular de la Bíblia, Espiritualitat Ecumènica, Teologia de la Terra, Teologia del Macroecumenisme i del
Pluralisme Cultural i Religiós. És conseller de la Pastoral de la Terra i del Moviment de Camperols sense Terra
(MST) Actualment, viu en una comunitat laica a Recife
(PE), Brasil, en tractament de salut, i col·labora en
diverses revistes de teologia de diferents països.
Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo, més
conegut com a Frei Betto (Belo Horizonte, Minas Gerais, 25 d’agost de 1944) és un frare dominic brasiler,
teòleg de l’alliberament. És autor de més de 50 llibres
de diversos gèneres literaris i de temes religiosos.
Sònia CERVIÀ, nascuda a Salt el 1970. Periodista de formació i vocació. Membre de la Comissió de
Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Responsable de l’àrea de comunicació de la
Coordinadora d’ONG solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme.
Miguel CONCHA MALO és membre de la Comissió
Mexicana de Defensa i Promoció dels DH, Cofundador i
president del Centre de Drets Humans “Fray Francisco
de Vitoria, O.P.”. Actualment és professor de la UNAM,
vicepresident de l’Acadèmia Mexicana de DH, membre
del Consell de la Comissió per Prevenir i Eradicar la
Violència contra les Dones a Ciudad Juárez.
Jordi COROMINAS va néixer a Balsareny, Catalunya, el mateix poble de Pere Casaldàliga, familiar seu.
Ha viscut durant catorze anys a Nicaragua i El Salvador on va dirigir un doctorat en filosofia iberoamericana que era un dels projectes d’Ignacio Ellacuría, rector
de la Universitat UCA assassinat el 1989. Doctor en filosofia, s’ha dedicat a l’estudi de la filosofia de Zubiri
244

i a la seva projecció en el camp de l’ètica, la filosofia
de la religió i la filosofia social. Actualment treballa a
la Universitat Ramon Llull de Barcelona, en una mestria de diàleg intereligiós. Entre les seves publicacions
destaquen: Xavier Zubiri, La soledad Sonora (Taurus,
2006; Harmattan 2012); Ética primera, aportación
de Zubiri al diálogo ético contemporáneo (Desclée de
Brouwer, 2001) i Zubiri y la religión (Universidad Iberoamericana, Puebla, 2008).
Sandro GALLAZZI nascut a Itàlia el 1946, on
va estudiar teologia. És al Brasil des de 1973 i, des
de 1983, treballa a la Comissió Pastoral de la Terra
d’Amapá al servei dels pobres del camp i de la forest.
Doctor en Ciències de la Religió i membre actiu del
moviment bíblic llatinoamericà.
Alfredo J. GONÇALVES, Illa de Madeira, Portugal,1953. Religiós escalabrinià, el carisma del qual
és treballar amb els immigrants i refugiats arreu del
món. Des de 1969 al Brasil. Va ser assessor de la
CNBB per a la Pastoral Social. Ha treballat sempre en
aquesta pastoral: a la perifèria i les faveles de São
Paulo, amb els sense sostre, amb els treballadors de la
canya. També a Ciudad del Este, Paraguai, amb immigrants a la regió de les tres fronteres.
Armando LAMPE. Nascut a l’illa d’Aruba, Antilles
menors. Doctor en ciències socials i culturals per la
universitat Lliure d’Amsterdam. Professor-investigador
a la Universitat de Quintana Roo, Mèxic. Ha coordinat
el Programa d’Estudis del Carib, que edita la Revista
Mexicana del Carib. Autor de Breve historia del cristianismo en el Caribe, editat per la CEHILA, Comissió
d’Estudis de l’Església a Amèrica Llatina, de la qual va
ser president.
David LOY. Nascut a la Zona del canal de Panamà.
El seu pare era militar nord-americà, així que la família va viatjar molt. Va estudiar al Carleton College
a Minnesota, després al King’s College, University
of London. Després de la seva graduació el 1969
va passar a San Francisco i després a Hawaii, on va
començar a practicar budisme zen. Casat amb Linda
Goodhew, que fou professora associada de literatura
anglesa al Gakushuin University de Tokyo, Japó.

David MOLINEAUX. Educador i escriptor, establert a Xile des de fa molts anys. En porta vint oferint
cursos sobre l’evolució de la vida a la Terra, la nova
cosmologia que emergeix en ciència, i el seu sentit
humà i espiritual. Ha escrit dos llibres sobre aquests
temes: Polvo de estrellas (Casa de la Paz, 1998) i En el
principio era el sueño (Sello Azul, 2002). Per celebrar
la nostra humanitat i el món en evolució, forma i
condueix grups de biodansa.
Afonso MURAD. Graduat en Pedagogia per la Universitat Estadual de Montes Claros (1981), en Filosofia
per la Pontifícia Universitat Catòlica de Minas Gerais
(1984) i doctor en Teologia per la Universitat Gregoriana (1992). Va especialitzar-se en Gestió i Màrqueting, per la Fundació Dom Cabral (2006). És professor
de teologia a la Facultat Jesuïta (FAJE) i a l’Institut
Santo Tomás (ISTA) de Belo Horizonte.
Jordi PALOU-LOVERDOS. Nascut a Barcelona el
1966. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Mediació i Resolució de Conflictes
per la Universitat Ramon Llull. Consultor nacional i
internacional en resolució de conflictes. Imparteix
classes de mediació i resolució de conflictes a diverses universitats nacionals i internacionals. Codirector
de æquitas. Advocat acreditat davant de la Cort Penal
Internacional. Des de 2004 es cofacilitador responsable del procés internacional de Diàleg Intraruandès
(DIR) i des del 2011 dirigeix el Memorial Democràtic
de la Generalitat de Catalunya.
Ivo POLETTO es filòsof i cientista social per formació, i educador popular per opció. Treballa actualment com a Assessor Educacional al Fòrum Mudanças
Climáticas e Justiça Social (www.fmclimaticas.org.br),
que articula moviments, entitats i pastorals socials
en torn a la defensa dels drets socials de la població
afectada pels canvis climàtics provocats per l’escalfament planetari. A partir de 1975 va ser Secretari Executiu de la Comissió Pastoral de la Terra, Assessor de
Càritas Brasileira, i membre de l’Equip de Mobilització
Social del Programa Fome Zero, del Govern Federal de
Brasil. Sobre aquest període va escriure: Brasil: oportunidades perdidas. Meus dois anos no Governo Lula,
Garamond, RJ 2005. www.ivopoletto.blogspot.
Eduardo DE LA SERNA (1955), Dr. en Teologia,
professor de Bíblia (esp. Sant Pau). Capellà rector a la
diòcesi de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) i Coordinador nacional del Grup de Capellans en Opció pels

Pobres. Col·labora sovint en alguns diaris de circulació nacional intentant pensar des de la fe i la realitat
els temps contemporanis. Autor de llibres i articles de
divulgació i acadèmics.
João Pedro STÉDILE, 1953, economista i activista
social brasiler. És l’actual líder del Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra (MST) Gaucho de formació
marxista, i un dels 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 postgrau a la UNAM de Mèxic. Va assessorar la Comissió Pastoral de la Terra (CPT) a nivell
nacional.
Elsa TAMEZ. 1951, Monterrey, Mèxic. Llicenciada
en Literatura i Lingüística. Doctora en Teologia en
Lausana, Suïssa. Va ser professora al Seminari Bíblic
Llatinoamericà i a la Universitat Nacional, ambdós
a San José de Costa Rica. El seu darrer treball és un
interlineal Nou Testament grec-espanyol.
Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centre
audiovisual de comunicació i educació, a Guatemala
(www.equipocauce.com), dedicat a la producció de
vídeos, enregistraments, fulletons i llibres destinats a
ambients educatius i populars.
Víctor VIÑUALES. Sociòleg, cofundador i Director
d’Ecología y Desarrollo, membre del Consell Assessor
del Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament del
Govern d’Espanya. Membre del Consell de Greenpeace,
expert de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (Nicaragua) des de 1992 a 1995, cap del Servei
de Joventut de l’Ajuntament de Saragossa (19871992), cofundador del Colectivo Por la Paz y el Desarme, i de la revista En Pie de Paz.
Altres referències:
www.marcelobarros.com
www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Sergio%20
Ferrari
http://paulosuess.blogspot.com
de.wikipedia.org/wiki/Paulo_Suess
es.wikipedia.org/wiki/Juan_José_Tamayo
afonsomurad.blogspot.com.br
pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
es.wikipedia.org/wiki/Ariel_Álvarez_Valdés
es.wikipedia.org/wiki/Elsa_Támez
q
en.wikipedia.org/wiki/David_Loy
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adreces DE CONTACTe
DELS COMITèS
CRISTIANS DE SOLIDARItat
Oscar romero
DE L’eSTAt ESPAnyOL
comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Rúa Fonseca, 8
15004 A CORUÑA
% 981 216 096 Comité
corunia@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Pintor Balaca, 38, 2º A
30204 CARTAGENA
% 968 082 416 i 968 083 603
cartagena@comitesromero.org

Comité de Solidaridad con Centroamérica
C/ Largo Caballero, 107, 3º 3
04008 ALMERÍA
% 950 268 416
Fax 950 265 830
almeria@comitesromero.org

Gipuzkoako O. Romero Solidaritza
Batzordea
Posta Kutxa 1.789
20.080 DONOSTIA (Gipuzkoa)
% 606 722 571 / 655 715 131
donostia@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Passeig Fabra i Puig, 260, 2º 2ª
08016 BARCELONA
% 933 498 803
barcelona@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Cabrales, 37
33201 GIJÓN (Asturias)
% 985 091 400
asturias@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Molinillo, 1
09002 BURGOS
% 947 203 727
% 667 251 337 / 639 611 258
burgos@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Pica d’Estats 14
17003 GIRONA
girona@comitesromero.org
% 972 477 239

Comité Oscar Romero
Paseo Marítimo, 30, 6º H
11011 CÁDIZ
% 856 07 90 35
cadiz@comitesromero.org
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Comité Oscar Romero
Pintor R. de Torres 15, 3ºE
23700 LINARES (Jaén)
% 667 452 228 / 607 693 965
linares@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Argumosa 1, 6º B
28012 MADRID
% i fax 915 398 759 Comité
madrid@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Gandesa 6 bxs. Torreforta
43006 TARRAGONA
% i fax 977 544 328
tarragona@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Avda Juan de Borbón 16, 2ºE
30007 MURCIA
% 968 235 011
murcia@comitesromero.org

Grup de Solidaritat Oscar Romero
Parroquia de San Lorenzo
Plaça de la Inmaculada, 8
08226 TERRASA (Barcelona)
% 937 830 599
% 937 854 540
terrassa@comitesromero.org

Comité Cristiano de Solidaridad
con América Latina
Apartado 1.104
31.080 PAMPLONA/IRUÑEA
(Nafarroa)
% 948 241 439
pamplona@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Baiona 9-B. Polígono Coia
36209 VIGO (Pontevedra)
% 986 244 100
Fax 986 214 110
vigo@comitesromero.org
Comité Oscar Romero
José Paricio Frontiñan s/n
50004 ZARAGOZA
% 976 432 391 Comité
976 395 875
zaragoza@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
ON HI HA
Duque 88, Barrio del Castillo
Comitès Oscar Romero?:
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
www.comitesromero.org/sedes
(Madrid)
% 916 560 505 i 699 483 219
torrejon@comitesromero.org Comissió Agenda
Comitè Oscar Romero
Llatinoamericana de Girona
Parròquia de Santa Marina
Comité Oscar Romero
C/ Mestre Francesc Civil, 3 bxs
Milà i Fontanals 10, Can Mariné
Monestir de Poblet, 14, 11è
17005 Girona
08922 STA. COLOMA
46015 VALENCIA
% 972 219 916
DE GRAMANET (Barcelona)
% 963 474 016
www.llatinoamericana.org
% 933 853 558 - 933 921 568
valencia@comitesromero.org
Baula-Comitè Oscar Romero
Tossa, 12
08710 STA. MARGARIDA
DE MONTBUI (Barcelona)
% 938 039 262
baula@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Simón Aranda, 13, 1º, Of. 5
47002 VALLADOLID
% 983 475 574
valladolid@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Virgen de la Esperanza, 37
41200 ALCALÁ DEL RÍO (Sevilla)
% 625 331 886
sevilla@comitesromero.org
Secretaria i coordinació:
secretaria@comitesromero.org
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