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En el seu gènere,
el llibre llatinoamericà més difós cada anys

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 pobles 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.



Continua en línia, i creixent cada any, l’Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana amb tots els 
materials que ha produït en aquests 26 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 o des del portal de l’Agenda. 

latinoamericana.org/2017/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 que és l’Agenda. 
Continuem amb la “complementarietat entre el paper i la telemàtica” que ens ha caracteritzat.

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 digitat 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. 

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. 

Un any més, continuem en paper reciclat. És un paper menys vistós. No té la blancor artificial 
–aconseguida amb químics– del paper ordinari –elaborat a base de fusta nova–, però, en canvi, no 
contamina, recicla, reutilitza, i salva arbres, dels que tanta falta en té el planeta. Ens volem acostumar a 
aquesta mena de paper més «natural», i afavorir-lo i fins i tot «exigir-lo» allà on puguem. El paper normal, 
que ens surt una mica més barat a nosaltres, li surt molt més car al planeta.

Un any més...

La nostra portada, 
de Maximino CEREZO BARREDO.

Vegeu la història de l’Agenda,
al llarg de 26 anys, 

a través de les seves portades, a:
latinoamericana.org/digital/desde1992

i totes les agendes a:
latinoamericana.org/digital
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Nom: ......................................................................................................  
Domicili:.................................................................................................   
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
Ciutat: ....................................................................................................  
Comarca i País: ........................................................................................  

% a casa: ...............................................................................................  

% a la feina: ..........................................................................................  

% 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 sobre l’Agenda més enllà de la 

seva publicació en paper una vegada a 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» 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 (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 (cerqueu la part corresponen); allà mateix tam-
bé us podreu donar de baixar 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 Catalun-
ya i Llatinoamèrica a: http://www.llatinoamericana.org

Dades personals
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Presentació de l’Agenda Llatinoamericana’2017  

Objectiu ambiciós com pocs, el d’aquesta Agenda 
del 2017: provocar la nostra conversió ecològica, per 
a partir d’aquí reconvertir-ho tot...

Objectiu urgent també, ja que només una socie-
tat marcada per una cultura profundament ecològica, 
amb una opinió pública en sintonia intel·lectual 
i cordial amb l’ecologia, podrà evitar la catàstrofe 
climàtica que ens amenaça. A l’actual estat de dèbil 
penetració social d’aquest nou paradigma, encara 
no serà possible revertir la carrera vers el desastre 
que, lamentablement, recorrem. Urgeix la conscien-
tització ecològica, per una ecologia integral amb la 
qual transformar i reconvertir-ho tot: estils de vida, 
sistema energètic i de producció, pensament, religi-
ositat... 

Per això, aquesta Agenda Llatinoamericana, en 
primer lloc, ens porta, com tots els anys, les aporta-
cions fraternes de les grans firmes llatinoamericanes 
i mundials que ens vénen acompanyant tradicional-
ment, organitzades segons la nostra metodologia 
llatinoamericana del Veure/Jutjar/Actuar. I, a més, 
ens porta dues novetats importants que enriqueixen 
notablement el seu contingut i la seva utilitat: 

• Una Proposta pedagògica sintètica (pàg. 
19-35): un esquema o itinerari d’idees amb les que 
acompanyar les persones, grups, comunitats que es 
vulguin confrontar amb aquest nou paradigma de 
l’ecologia integral, de cares a adquirir la nova forma 
de pensar i de sentir que necessitem per conviure 
fraternalment amb el planeta Terra, i intentar rever-
tir, o com a mínim frenar, el canvi climàtic destructiu 
que ja ha començat. 

• Quatre llibres de ciència sobre el tema, ac-
cessibles però profunds, capaços sobretot de desper-
tar en nosaltres la nova sensibilitat que necessitem, 
per adonar-nos de la visió de conjunt ecocentrada 
adequada. Són quatre llibres ja coneguts, i provats, 
tan exitosos que estan esgotats, però que ara es 
reediten en format digital, i que les seves editorials 
xilenes, Casa de la Paz i Sello Azul, gustosament 
obsequien als lectors de l’Agenda Llatinoamericana al 
llarg de tot el Continent. Qualsevol d’aquests llibres 
serà un complement ideal de lectura, o un excel·lent 
text de base sobre el qual organitzar enguany a la 
nostra comunitat un grup de formació per al canvi 
definitiu que necessitem vers una mentalitat ecocen-
trada, d’ecologia integral.

Convidem els animadors comunitaris, els educa-
dors populars, els equips responsables de grups... a 
decidir com més aviat millor quin material o com-
binació de materials oferts escolliran enguany, per 
aconseguir eficaçment aquest canvi. Veieu a les pàg. 
236-237 la descripció pedagògica dels quatre llibres 
obsequi. 

Segons la tradició d’aquesta Agenda, de combinar 
el paper amb la telemàtica, la Proposta pedagògica, 
que hi ha a les pàgines 19-35 de l’Agenda –més ex-
tensament desenvolupada, sense els límits estrets 
del paper i dels costos econòmics-, es pot recollir a 
internet, a l’abast tant dels lectors com dels anima-
dors. Tant la Proposta com els quatre llibres digitals 
que l’Editorial Sello Azul generosament ens obsequia, 
juntament amb una àmplia sèrie de materials com-
plementaris, documents, powerpoints, pàgines web i 

COMPTA AMB AQUESTS ALTRES RECURSOS QUE L’AGENDA POSA A LA TEVA DISPOSICIÓ!
- La pàgina d’informació i materials complementaris de l’Agenda: latinoamericana.org/2016/info
 Tot el que no cap en aquest llibre de paper, però que l’Agenda també t’ofereix per treballar el tema d’enguany.

- L’arxiu telemàtic de l’Agenda, en tres idiomes: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
 Els textos dels 25 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
 Pots col·leccionar totes les Agendes aparegudes aquests anys, en format digital, per a la teva biblioteca digital personal.

- La col·lecció «Temps Axial»: tiempoaxial.org i els «Serveis Koinonía»: servicioskoinonia.org
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José María VIGIL

altres referències, estan a l’abast de tothom –lectors 
i animadors- a la Pàgina d’informació i materi-
als complementaris de l’Agenda: latinoamericana.
org/2017/info 

Militants ecologistes, ambientalistes, educadors 
populars, pedagogs, mestres, predicadors, educadors 
en general: unim-nos, mancomunadament en aquesta 

tasca urgent de transformar aquesta societat actual 
que ja comença a patir les primeres molèsties del 
canvi climàtic, per impregnar-la amb una nova cultu-
ra i una nova consciència profundament ecològiques. 
El testimoni de la nostra màrtir ecologista Berta 
Cáceres ens reclama a tots: Humanitat, desperta, ja 
no hi ha temps!

Fraternal/sororalment 

Ús pedagògic de l’agenda
A més de ser per a ús perso-

nal, aquesta Agenda està pensada 
com un instrument pedagògic per 
a comunicadors, educadors popu-
lars, agents de pastoral, anima-
dors de grups, militants...

Els textos són sempre breus i 
àgils, presentats sota el concepte 
pedagògic de la “pàgina-cartell”, 
pensada i diagramada de manera 
que, fotocopiada directament, es 
pugui repartir com a “material de 
treball” a l’escola, a la reunió de 
grup, a l’alfabetització d’adults... 
o exposada en el taulell d’anuncis. 
També, perquè aquests textos es 
puguin transcriure al butlletí de 
l’associació o a la revista del lloc. 

La presentació dels textos es 
regeix per un criteri “econòmic” 
que sacrifica una possible estètica 
d’espais blancs i il·lustracions 
a favor d’un volum de missatge 
més gran. La manca de més es-
pais blancs per anotacions (per 
poder mantenir el preu popular) 
es pot substituir enganxant-hi 
cintes adhesives. També se li pot 
afegir una cinta com a registre, i 
anar retallant el cantó del full de 
cada dia per tenir una localitza-
ció instantània de la setmana en 
transcurs.

Ecumenisme
Aquesta agenda es regeix per 

un “ecumenisme de suma”, no 
“de resta”. Per això no elimina 
allò propi dels catòlics ni el que 
és específic dels protestants, 
sinó que ho reuneix. Així, en el 
“santoral” les commemoracions 
protestants s’han “sumat” a les 
catòliques. Quan no coincideixen, 
la protestant és en cursiva. Per 
exemple, l’apòstol Pere l’Església 
catòlica el celebra el 22 de febrer 
(“la càtedra de Pere”), i les Es-
glésies 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 Agen-

da l’editen organismes i entitats 
populars, institucions sense ànims 
de lucre, que destinen els bene-
ficis que obtenen de la venda de 

l’Agenda als seus 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 adequada-
ment 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 cons-
tant, 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·lec-

tiva. Deu la seva existència i la 
seva xarxa a la col·laboració ge-
nerosa d’un sens fi d’entusiastes. 
Per això ha recorregut aquest 
camí i avui és el que és. I vol 
continuar essent... una “obra 
col·lectiva, un patrimoni comu-
nitari, un anuari antològic de la 
memòria i l’esperança del Conti-
nent espiritual...”.  
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Com a introducció fraterna

EcologIa integral: 
Reconvertir-HO TOT

Així va dir-ho, amb veu profètica, l’EATWOT, l’Associació Ecumènica de Teòlegs/
es del Tercer Món, a la seva darrera Assemblea Mundial, a Djakarta, Indonèsia, fa cinc 
anys. I va raonar-ho, breu però sòlidament, en el seu document, “Visió ecològica i su-
pervivència planetària”. 

El repte continua essent-hi, més viu i urgent que mai. La COOP21 de París no ens ha 
aclarit els dubtes, i la reducció de gasos d’efecte hivernacle que s’ha de posar en marxa 
per no sobrepassar el límit dels 2ºC a final de segle, és de tal magnitud, que sembla 
irrealitzable. En efecte, per mantenir-nos en aquest límit els països desenvolupats han 
de reduir les seves emissions en un 70% (o un 85% si assumeixen el plus de la seva 
responsabilitat històrica) abans del 2050... Però les dades actuals diuen que al pas que 
anem, ja el 2030 (aquí a tocar) haurem emès tot el gas hivernacle “pressupostat” per 
al 2050. Estem en un carreró sense sortida, a l’espera de programar una nova cimera en 
la qual reconeixerem estar molt pitjor que el desembre de 2015? Serà aleshores massa 
tard ja?

Malgrat que la consciència ecològica creix en el món, podem dir que encara no hi 
ha voluntat política a les societats ni en els seus governs, ni prou moviment a l’opinió 
pública per al canvi que necessitem. Es pot dir que, majoritàriament, continuem essent 
deutors de la vella visió, la que va causar el problema. Encara hi és, activa i hegemò-
nica. I té raó l’EATWOT: mentre continuem veient el món amb aquella vella visió, no 
deixarem aquesta còmoda i suïcida actitud de depredar la natura per un idolatrat supò-
sit de “creixement econòmic”. 

Ho ha dit també la Laudato Si’: fa falta una “conversió ecològica”. Una conversió 
que arribi a ser una veritable “revolució cultural”, matisa el papa Francesc, i proposa 
com a eix operatiu aquest nou concepte que ha suscitat tan bona acollida, l’”ecologia 

1 servicioskoinonia.org/relat/425.htm
2 Associació de Naturistes de Girona, en aquesta mateixa Agenda.
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integral”, ajuntant allò social i allò polític, allò cultural i allò personal, totes les dimen-
sions de la realitat, interrelacionades i articulades. 

La nostra agenda es vol sumar a aquest clam mundial, creixent, tot i que encara in-
suficient. Se suma al crit dels teòlegs i teòlogues del Tercer Món, especialment d’aquells 
països que ja estan patint els efectes de l’escalfament planetari amb milers de refugiats 
climàtics –el crit de la Terra a l’uníson amb el crit dels pobres!-. I se suma també al clam 
de la Mare Terra, al de les selves mutilades, els boscos calcinats, els rius contaminats, les 
muntanyes foradades, els animals acorralats en els seus hàbitats envaïts i les espècies 
en extinció... com a conseqüència de les ambicions desmesurades i egocèntriques d’una 
espècie que s’ha autoproclamat diferent, superior, propietària de la creació, i que mira la 
resta de la Natura com un simple rebost de “recursos naturals” al servei del “desenvolu-
pament econòmic”. 

Urgent conversió ecològica! Descobrir que és una antiga manera de mirar el món la 
que ens està apropant al desastre, a l’ecocidi, al suïcidi en definitiva. Mentre mantin-
guem la vella visió reduccionista, dualista, antropocèntrica, utilitarista, desencantada, 
ignorant de les dimensions profundes de misteri... continuarem depredant la natura i 
destruint el nostre hàbitat. És sobretot qüestió de software, de visió, d’idees, de canvi 
de paradigma, d’una nova manera d’entendre el món i la vida i a nosaltres mateixos din-
tre seu. Des de la nova visió de l’ecologia integral, des dels seus nous supòsits, s’ha de 
reconvertir tot: la societat, l’economia, el sistema energètic, el sistema de producció, el 
concepte de desenvolupament, l’educació, els nostres estils de vida, el pensament i fins i 
tot l’espiritualitat... 

Un any més, grans firmes llatinoamericanes i mundials ens acompanyen amb la seva 
paraula lluminosa i fraterna sobre la necessitat de reconvertir-ho tot des de la perspec-
tiva d’una ecologia integral. La nostra Agenda aposta decididament per aquesta ecologia 
i entra de ple a la tasca, posant-se al servei dels educadors, els militants de la Causa de 
la Terra i dels pobres, per, entre tots, ajudar els lectors, els grups i comunitats, a assumir 
la Nova Visió que ens permetrà estimar la Natura com a nosaltres mateixos/es, i sentir la 
seva sacralitat com la nostra pròpia. 

Només podrem aturar el desastre climàtic si transformem la societat amb una nova 
cultura profundament ecològica. Tasca urgent. Tasca noble. Àrdua feinada. Rescat 
d’emergència. I potser, després de la COOP21, darrera oportunitat per salvar la vida del 
Planeta tal com avui la coneixem. Mereix la pena. Anem per feina.
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del Martirologi Llatinoamericà

Blog de la Germandat dels Màrtirs de la Caminada : irmandadedosmartires.blogspot.com.br

Aniversaris Majors el 2017

1967: 50 anys
23/6: Matança de Sant Joan, al centre miner “Siglo XX”, Bolí-

via, on moren miners i les seves famílies. 

1972: 45 anys
21/1: Gerardo Valencia Cano, bisbe de Buenaventura (Colòm-

bia), profeta de l’alliberament dels pobres. 
15/7: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del poble uru-

guaià, torturat. 

1977: 40 anys
1/1: Mauricio López, rector de la Universitat de Mendoza, 

Argentina, protestant, laic, del Consell Mundial d’Esglésies, 
desaparegut. 

27/1: Miguel Ángel Urusa Nicolau, salesià, màrtir de la solida-
ritat amb la joventut argentina, desaparegut.

1/2: Daniel Esquivel, obrer paraguaià, màrtir, de l’Equip de 
Pastoral d’immigrants paraguaians a Argentina. 

16/3: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de la justícia 
amb els camperols de Perugorría, Argentina. 

21/3: Rodolfo Aguilar, mossèn, 29 anys, màrtir de l’allibera-
ment a Mèxic.

8/4: Carlos Armando Bustos, caputxí argentí, testimoni de la 
fe entre els pobres, Buenos Aires, assassinat. 

27/4: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
6/5: Óscar Alajarín, metodista, màrtir de la solidaritat a l’Ar-

gentina, del Moviment Ecumènic pels DH.
11/5: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà, màrtirs 

a El Salvador.
13/5: Luís Arédez, metge, màrtir de la solidaritat entre els 

pobres d’Argentina. 
23/5: Elisabeth Käsemann, luterana, màrtir de la causa dels 

pobres, Buenos Aires, Argentina. Assassinada. 
14/6: Mauricio Silva Iribarnegaray, germanet uruguaià de 

l’Evangeli, escombriaire a Buenos Aires, desaparegut. 
11/7: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás, màrtir de la 

defensa de la justícia a Argentina. 
10/8: Jesús Alberto Páez Vargas, del moviment comunal, pare 

de 4 fills, segrestat i desaparegut, Perú. 
26/8: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista, assassinat 

per forces de seguretat a El Salvador. 
22/9: Eugenio Lyra Silva, advocat de la Federació dels treballa-

dors rurals, màrtir de la justícia al Brasil. 
18/10: Matança de la sucrera Aztra, Equador. Més de 100 

morts.
9/11: Justo Mejía, sindicalista camperol i catequista, màrtir de 

la fe a El Salvador. 
27/11: Fernando Lozano Menéndez, de la Universitat Catòlica 

de Perú, mort interrogat pels militars. 
8/12: Alicia Domont i Leonie Duquet, màrtirs solidàries amb 

els familiars de desapareguts a l’Argentina. 
28/12: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú. 

1982: 35 anys
8/1: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista delegat de 

la Paraula, camperol. Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
10/1: Dora Azmitía «Menchy», militant, mestra de 23 anys, 

màrtir de la joventut estudiantil catòlica a Guatemala.
18/1: Sergio Bertén, religiós belga, i companys, màrtirs de la 

solidaritat camperola de Guatemala.
20/1: Carlos Morales, sacerdot dominic, màrtir entre els cam-

perols indígenes a Guatemala.
22/1: Matança de camperols a Pueblo Nuevo (Colòmbia).
30/1: María Magdalena Mónico Juárez, catequista, assassinada 

per la Policia a San José Cortez, El Salvador.
13/2: Santiago Miller, religiós lasallista nord-americà, màrtir 

de l’educació alliberadora a Guatemala.
25/2: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites dels 

sindicalistes xilens.
3/3: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà màrtir de la 

solidaritat amb els exiliats de Guatemala.
3/3: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula i Jutge de 

Districte, màrtir de la revolució nicaragüenca.
17/3: Jacobus Andreas Koster, «Koos», i companys periodistes, 

màrtirs per la veritat a El Salvador.
1/4: Ernesto Pill Parra, militant, màrtir de la pau i la justícia a 

Caquetá, Colòmbia.
22/4: Félix Tecu Jerónimo, indígena achí, delegat de la Parau-

la, camperol, a Rabinal, Baixa Verapaz, Guatemala.
29/4: Mor Mons. Enrique Alvear, «bisbe dels pobres», auxiliar 
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de Santiago de Xile, perseguit per la dictadura de Pino-
chet, pastor i profeta de l’Església.

9/5: Luis Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco, Perú, prèviament 
amenaçat per la seva opció pels pobres, mor en «accident» 
provocat mai aclarit.

8/6: Luis Dalle, bisbe d’Ayaviri, Perú, prèviament amenaçat per 
la seva opció pels pobres, mor en «accident» provocat mai 
aclarit.

12/6: Matança del Sumpul, El Salvador. Més de 300 camperols, 
nens, dones i ancians, assassinats arribant a Hondures.

27/6: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdot indígena, màrtir de 
la justícia per Guatemala.

13/7: Fernando Hoyos, missioner jesuïta, evangelitzador i 
educador entre els camperols indígenes, incorporat després 
a la lluita guerrillera, Guatemala.

20/8: América Fernanda Perdomo, cap de Relacions Internacio-
nals de la Comissió de DH d’El Salvador.

12/9: Alfonso Acevedo, Foncho, catequista, màrtir del servei 
als desplaçats de San Salvador.

17/9: Alirio, Carlos, Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez i Marcos 
Marín, camperols catequistes, Cocorná, Colòmbia.

1987: 30 anys
25/2: Caincoñen, líder indígena de Pilagá, Formosa, Argentina, 

assassinat per latifundistes.
21/3: Luz Marina Valencia, religiosa, màrtir de la justícia entre 

els camperols de Mèxic.
31/3: Roseli Celeste Nunes da Silva, camperola, a Sarandi, RS, 

Brasil.
10/4: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón Julián B., 

militants de l’Església Baptista, màrtirs de la llibertat de 
consciència a Oaxaca, Mèxic.

8/5: Vicente Cañas, missioner jesuïta espanyol, assassinat pels 
que cobejaven les terres dels indis que ell acompanyava, 
màrtir a Mato Grosso, Brasil.

15/5: Màrtirs indígenes, víctimes del desallotjament de les 
seves terres, a Bagadó, Colòmbia.

2/6: Sebastián Morales, diaca de l’Església evangèlica, màrtir 
de la fe i la justícia a Guatemala.

15/6: 12 persones assassinades a Santiago de Xile per serveis 
de seguretat: Matança de Corpus Christi.

21/7: Alejandro Labaca, Vicari d’Aguaricó, i Inés Arango, mis-
sionera, a la selva equatoriana.

23/7: Màrtirs camperols de Jean-Rabel, a Haití.
27/8: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa dels 

drets humans a Medellín, Colòmbia.
22/10: Carlos Páez i Salvador Ninco, líders indígenes, Luz 

Estela i Nevardo Fernandes, obrers, Colòmbia.
23/10: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA), Brasil, 

assassinat per tres pistolers.
26/10: Herbert Anaya, coordinador de la Comissió de Drets 

Humans d’El Salvador.
29/10: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i catequistes 

màrtirs a Guatemala.
8/11: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.
12/11: Miguel Angel del Tránsito Ortiz, animador parroquial. 

Assassinat a Plan del Pino, El Salvador.
15/11: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels drets 

humans a Colòmbia.
3/12: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
28/12: Més de 100 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, Brasil, 

en el pont del riu Tocantins.

1992: 25 anys
6/1: Augusto María i Augusto Conte, militants, testimonis de 

la causa dels DH a l’Argentina.
6/2: Mor Sergio Méndez Arceo, bisbe de Cuernavaca, Patriarca 

de la Solidaritat.
15/2: María Elena Moyano, Madre Coraje, tinent d’alcaldessa 

del districte de Lima “Villa El Salvador”, Perú.
15/4: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys militants, 

màrtirs de la solidaritat, a Cali, Colòmbia.
10/6: Norman Pérez Bello, militant, màrtir de la fe i l’opció 

pels pobres, Colòmbia.
1/10: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la solidaritat al 

Perú.
18/12: Manuel Campo Ruiz, marianista víctima de la corrupció 

de la policia a Rio de Janeiro, assassinat a la cel·la per 
guardes de la presó.

1997: 15 anys
20/4: Gaudino dos Santos, pataxó, mor cremat viu a Brasilia 

per uns joves, fills de magistrats.
16/10: Fulgêncio Manuel da Silva, del pol sindical dels treba-

lladors rurals. Santa María da Boa Vista PE, Brasil.
8/12: Samuel Hernán Calderón, sacerdot treballant amb cam-

perols a Oriente, Colòmbia, assassinat per paramilitars.

2007: 10 anys
04/04: Carlos Fuentealba, sindicalista assassinat per la policia 

en reclamar drets laborals. Neuquén, Argentina.
5/4: Axel Mencos, heroi de la resistència i la pastoral compro-

mesa, Guatemala.
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Els premis que proclama aquesta pàgina són els concedits en els certàmens convocats per l’Agenda’2016; veieu-los 
també a: http://latinoamericana.org/2017/premios

Les convocatòries d’aquesta Agenda’2017, per al 2018, veieu-les a: http://latinoamericana.org/2017/convocatorias

• El Premi Antonio Montesinos al gest profètic en 
defensa dels Drets Humans s’ha concedit enguany a a 
Berta CÁCERES, pel seu testimoni martirial en la lluita 
per la defensa de la Terra, la biodiversitat i els territoris 
indígenes.

• El Premi del Concurs de Conte Curt 
Llatinoamericà (350 euros) s’ha atorgat a ex aequo, per 
igual, a José Fernando ORPÍ GALÍ, de Santiago de Cuba, 
pel seu conte «Miracle», i a Álvaro LOZANO GUTIÉRREZ, 
de Bogotà, Colòmbia, per «Aquesta terra que habitem». 
Publiquem ambdós contes en aquesta mateixa edició de 
l’Agenda (pág.240).

Convoquem per l’any vinent la XXIII edició del 
Concurs (pàg. 17).

Una extensa antologia de “Contes curts 
llatinoamericans”, no només els guanyadors, sinó els 
millors d’entre tots els que s’han presentat a concurs al 
llarg d’aquests més de vint anys, s’ha posat en línia com 
una secció dels Serveis Koinonia, a: servicioskoinonia.
org/cuentoscortos 

• El premi del Concurs de Pàgines Neobíbliques, 
dotat amb 350 euros, s’ha concedit a María de las 
Mercedes RODRÍGUEZ PUZO, de Santiago de Cuba, per 
la seva pàgina neobíblica «Dona, d’on véns i on vas?», 
actualització del Gènesis 16 i 21. El publiquem en 
aquesta mateixa edició de l’Agenda (pàg. 242), edició en 
la que també convoquem la XXII edició d’aquest Concurs 
(pàg. 17). 

Una extensa antologia de “Pàgines Neobíbliques” 
rebudes per al concurs aquest i altres anys, es 
continua publicant com a secció dels Serveis Koinonia: 
servicioskoinonia.org/neobiblicas 

• El jurat del Concurs de Gènere sobre el tema 
“L’equitat de gènere en l’accés a la propietat i els 
recursos: un repte per al desenvolupament integral 
dels pobles”, patrocinat pel Centre de Comunicació 
i Educació CANTERA, de Managua, Nicaragua, ha 
concedit el premi, dotat amb 500 $, a Geydis E. 
FUNDORA NEVOT, de l’Havana, Cuba, pel seu treball 

«Distribució sostenible: qüestió de subjectes individuals 
o col·lectius?» (el publiquem en aquesta Agenda a la 
pàgina 244). Felicitats...

Amb les mateixes bases sota un nou enfocament, 
queda convocat el certamen per l’any vinent, amb el 
tema «La contribució d’homes i dones a la protecció i 
cura del planeta des d’una perspectiva feminista» (pàg. 
17). 

• El Concurs convocat per REDES, de Puerto Rico 
(http://redesperanza.org), s’ha declarat desert.  

Amb una nova temàtica, es convoca altre cop aquest 
any 2017 per a la seva ja XI edició (cf. pàg. 16). 

• El Premi a la Difusió dels Principis del 
Decreixement, té un calendari diferent en la seva 
programació. Es reben els treballs fins al el 30 de 
juny. En la seva vuitena edició (del 2016 per al 
2017) s’anunciarà a la seva data, 1 de novembre, a 
llatinoamericana.org 

Es torna a convocar per a la seva ja IX edició (cf. 
pàg. 16), el concurs està dotat amb 500 euros. 

• En el concurs d’Opinió Escrita, convocat per la 
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de Girona, el jurat 
ha premiat els següents articles,  “Cercant la comunitat”  
d’Engràcia Valls, “Un missatge al món. Reconstruïm la 
nostra relació amb la Mare Terra” de Jordi Navarro i  “Un 
sac ple de contradiccions en un raconet de l’univers”  de 
David Bosch.

Tots tres es publiquen en aquesta edició de l’Agenda. 
El concurs es torna a convocar, amb nova temàtica, en la 
seva IV edició (cf. pàg. 19). 

FELICITATS  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
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Convocatòries

...per als concursos convocats per l’Agenda’2016

Xiv PREMIO COL·LECTIU RONDA
Assessoria jurídica, laboral, econòmica i social

VeredictE

Al XIV Premi «Col·lectiu Ronda assessoria jurídica 
laboral econòmica social» corresponent a l’«Agenda 
Llatinoamericana 2016», s’han presentat dues partici-
pacions al premi d’«Experiències de promoció del millor 
ús de béns personals i comunitaris“, com a dret d’ús 
personal i comunitari, tantes vegades sacrificat a favor 
de l’economia del capital.

Una participació correspon a “Proposta d’horts 
familiars” d’Argentina. Relata l’experiència impulsada 
per la Parròquia de San Cayetano a Chivilcoy, que des-
cansa sobre el sentit de comunitat i participació, a fi 
que famílies pobres en primer lloc, generalment d’edat 
avançada, i amb tots aquells que vulguin tingui a casa 
seva la possibilitat de treballar la seva terra i recollir 
els seus fruits. Comunitàriament es fa l’aprenentatge, la 
recollida de llavors i altres productes i es comparteixen 
les eines de treball.

L’altra participació és la d’“Escoles Agroambien-
tals: Béns Personals i Comunitaris de les Dones”, de 
Nariño, Colòmbia, zona andina amb fronteres i arrels 
equatorianes, del Comitè d’Integració de Galeras -CIGA-, 
organització agrària que defensa el territori com a bé 
comú, on les dones han construït la seva història i la 
dels seus fills, amenaçats per agents neoliberals.

Les Escoles Agroambientals defensen la sobirania 
alimentària, la identitat cultural davant la global-
ització, l’autoorganització i l’apoderament camperol, 
i  en especial el de les dones camperoles sempre mar-
ginades. El seu objectiu concret és la millora dels horts 
casolans, el 84% constituïts per dones i nenes, millorar 
les condicions de vida de la família i la comunitat i 
protegir el territori.

El Col·lectiu Ronda ha valorat la feina realitzada 
pels participants tot i que no se ajusten plenament a 
les bases en relació amb els aspectes econòmics re-
querits.

I el veredicte, adoptat per unanimitat, atorga el 
premi a l’experiència Escoles Agroambientals: Béns Per-
sonals i Comunitaris de les Dones”: per la seva concreta 
activitat amb el camperolat, amb el reconeixement del 
paper actiu de les dones en el pla familiar i comunitari.

Col·lectiu Ronda, Consell Rector.
Barcelona, 27 d’abril de 2016, www.cronda.coop

iv PREMI A L’OPINIÓ ESCRITA
AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL

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 2018, Masculí-femení.
Participants: S’hi podrà presentar qualsevol persona major de 

16 anys.
Contingut i format: Es premiaran els articles d’opinió o assajos 

breus que abordin el tema de l’Agenda Llatinoamericana 2018, Mas-
culí-femení, 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 o similar abans del 31 de març de 2017 a 
l’adreça electrònica llatinoamericana@solidaries.org.

El treball haurà d’anar signat amb el nom i cognom de l’au-
tor o autora. A més de l’autoria, al peu hauran de figurar-hi les 
dades de contacte (adreça postal, adreça electrònica i telèfon).

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 seleccio-
nats 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 persona vin-
culada a una organització o moviment reconegut per la seva defensa 
dels drets de les dones.

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 2017- al web llatinoamericana.org i al facebook de l’Agenda 
Llatinoamericana.

Més informació: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana mundial
Secretaria tècnica (11-14h, de dilluns a divendres) - Tel. (0034) 

972 219 916 - ext. 5459 - Carrer del Mestre Francesc Civil, 3 (Espai 
Solidaritat) - 17005 Girona (Catalunya) - Correu-e: llatinoameri-
cana@solidaries.org - Web: www.llatinoamericana.org - Bloc: www.
llatinoamericana.blogspot.com - Face: www.facebook.com/llatino-
americana.mundial - Twitter: @AgendaLlatinoam / twitter.com/
AgendaLlatinoam - Coord’ONG Solidàries: www.solidaries.org

Re
su

lta
ts



16

Premi 
a la difusió 

dels principis 
del «decreIXEMENT»

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 a alternativa 
a un creixement il·limitat, com un pas nec-
essari per assolir una llibertat viable per als 
éssers humans (tots, totes) i també per a la 
comunitat de vida d’aquest planeta.

Contingut i format: Es premiarà la persona, 
comunitat, entitat, 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, exe-
cució 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 2017 a Comissió de 
l’Agenda Llatinoamericana, C. Mestre Francesc 
Civil, 3 bx / 17005 Girona / Tel. (34) 972 21 
99 16 / correu-e: llatinoamericana@solidar-
ies.org. 

Idioma: En qualsevol dels idiomes en que es 
publica aquesta Agenda: català, castellà, por-
tuguès, anglès o italià.

Premi: 500 Euros. El jurat el podrà declarar des-
ert, però podrà concedir un o més accèssits 
de 100 Euros. La decisió del jurat es farà 
pública el primer de novembre de 2017 a 
llatinoamericana.org  

IX Edició
En l’actualitat la humanitat s’enfronta 

a una crisi ecològica de tal magnitud, que 
totes les espècies, incloent la humana, 
podrien desaparèixer. El capitalisme, amb 
l’economia global, no poden expandir-se 
indefinidament, degut al deteriorament 
dels ecosistemes generat per la demanda 
(consum) vs. biocapacitat. Avui en dia, 
l’impacte ecològic (o “empremta ecològica”) 
de la humanitat és un 23% més gran del que 
el planeta pot regenerar per ell mateix. 

Ens interessa conèixer iniciatives, 
reflexions o projectes, ja siguin individuals, 
de grups o comunitats, el treball dels quals 
s’encamini a mitigar en part el desgast 
ecològic que vivim en àrees com: clima, 
aigua, terra, productes forestals, vida 
marina, pèrdua de biodiversitat i altres. 

Com podem crear consciència sobre el 
problema ecològic que vivim i readaptar-nos 
a altres models que permetin la recuperació 
ambiental des d’una base comunitària?

Quines accions de caràcter 
politicoecològic es consideren més 
importants per assegurar el bé comú de la 
Humanitat?

Envieu les vostres reflexions (de fins a 
7.000 pulsacions), personal o col·lectiva 
(amb la vostra comunitat, alumnes, veïns, 
grup d’amics/gues…), abans del 31 de març 
de 2017, a: inforedes@redesperanza.org   

El premi està dotat amb 500 dòlars i un 
diploma acreditatiu de participació. 

REDES, Red de Esperanza y Solidaridad,
Diòcesi de Caguas, Puerto Rico.

Concurs 
sobre 

«Ecologia Integral»
XI Edició
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L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta vint-i-tresena 
edició del Concurs, amb les següents bases:

1. Pot concursar-hi qualsevol persona que sintonitzi amb 
les Causes de la Pàtria Gran.

2. Extensió i idioma: màxim de 18.000 pulsacions. En 
castellà o portuguès.

3. Enguany la temàtica proposada és la de la necessitat 
de realitzar un replantejament ecològic integral per reconduir 
l’actual civilització humana a un estil de vida sostenible, que 
no estigui en guerra contra el planeta, contra la vida i contra la 

mateixa supervivència de l’espècie humana.
4. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març del 

2017 a: agenda@latinoamericana.org
5. El conte guanyador es premiarà amb 400 euros, i es 

publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2017 (en uns 18 països). 
La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre del 2017 a 
http://latinoamericana.org

6. El jurat podrà declarar el premi desert, però també podrà 
concedir accèssits de 100 euros.

El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTERA 
(www.canteranicaragua.org), i l’Agenda Llatinoamericana 
convoquen la XXII edició del seu concurs “Perspectiva de 
gènere en el desenvolupament social”. Les bases són: 

1. Temàtica per aquesta edició: «La contribució 
d’homes i dones a la protecció i cura del planeta des d’una 
perspectiva feminista».

2. En estil d’assaig.
3. Extensió i idioma: No podrà passar de mil paraules o 

6.000 pulsacions (caràcters més espais). 
4. En castellà o portuguès, i en qualsevol altre idioma, 

sempre que se n’adjunti una traducció al castellà.
5. Els treballs hauran d’arribar abans del 15 de març 

de l’any 2017 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicaragua, 
cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 2277 53 29

6. El text guanyador es premiarà amb 500 euros. El 
jurat podrà declarar desert el premi, però també podrà 
concedir un o més accèssits de 100 euros. 

Concurs «Gènere i compromís polític», XXII edició

L’Agenda Llatinoamericana convoca la XXII edició del 
Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:

1. Enguany l’Agenda proposa afrontar com a temàtica el 
repte del «nou paradigma arqueologicobíblic» que va co-
brant força la darrera dècada, i que l’EATWOT ha fet seu i ha 
presentat pedagògicament a la revista VOICES (eatwot.net/
VOICES), en el seu número de desembre de 2015. Es tracta 
de fer créixer els lectors bíblics en una comprensió no fona-
mentalista de la Bíblia i una visió teològica conseqüent.

2. Els textos no podran passar de 9.000 pulsacions 

(caràcters més espais). En castellà, portuguès o català,
 en prosa o poesia, tenint en compte que, donant per 

suposada una qualitat bàsica en la forma, allò que es pre-
mia és el contingut, l’encert i la creativitat en la “relectu-
ra” de la pàgina bíblica escollida.

3. Els treballs hauran d’arribar abans del 31 de març del 
2017 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premi: 500 euros i la seva publicació a l’Agenda del 
2018. La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre 
del 2017 a http://latinoamericana.org/2015/premios

Concurs de «Conte Curt Llatinoamericà», XXIII edició

Concurs de «Pàgines Neobíbliques», XXII edició
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L’Agenda Llatinoamericana Mundial convoca la XXIII 
edició del “Premi Antonio Montesinos al gest profètic en 
defensa de la dignitat humana a Amèrica Llatina”. Amb les 
següents bases:

1. Es vol significar la comunitat, grup humà o persona 
que amb la seva defensa dels drets humans actualitzi millor 
avui el gest profètic d’Antonio Montesinos a L’Espanyola 
quan es va enfrontar a la violència de la conquesta amb el 
seu crit “I aquests, que no són éssers humans?”. 

2. Qualsevol grup, persona o comunitat pot presentar-hi 
candidats, raonant-ne els motius i acompanyant-los amb 
firmes si ho creu oportú, abans del 31 de març del 2017, a la 
pròpia Agenda Llatinoamericana: agenda@latinoamericana.
org 

3. El jurat admetrà a concurs tant accions puntuals, com 
treballs duradors o actituds profètiques mantingudes al llarg 
del temps.

4. Premi: 500 euros. Es podrà declarar desert.

Premio Antonio Montesinos
al gest profètic en defensa de la dignitat humana, XXIII edició

Convocatòries
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Premi 
«Col·lectiu Ronda»

XV Edició

Ecologia

El Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, laboral, econòmica i social al servei de les per-
sones i classes marginades pel sistema imperant, fidel a la seva tradició de pensament i de compromís, 
convoca la XV edició del premi Col·lectiu Ronda per l’any 2017, en que s’ha escollit com a tema l’“ECOLO-
GIA RADICAL”. 

Cada vegada és més freqüent que ens ofereixen productes amb referències a l’ecologia, des d’empreses 
energètiques que produeixen electricitat nuclear o mitjançant el cremar combustibles fòssils, fins i tot 
vehicles elèctrics amb unes bateries ben contaminants, i tota mena de productes alimentaris envasats en 
plàstic. També se’ns convida, especialment en el món ric occidental, a dipositar els residus en contenidors 
de plàstic, per vidre, envasos, biodegradables i rebuigs. Aquests rebuigs sovint s’amaguen a països empo-
brits. És la falsa ecologia. 

Hi ha sistemes de producció i consum ecològic que a més de respectar el medi ambient, les persones 
i les comunitats contribueixen a que tornem a la casa comuna de la natura. És l’ecologia transformadora, 
en camí vers l’ecologia profunda. 

Valorarem qualsevol experiència comunitària o individual sobre experiències d’ecologia transformado-
ra. 

Per tot això, el Col·lectiu Ronda
 CONVOCA :
Les entitats, grups, col·lectius o anàlegs que duguin a terme una activitat ecològicament transforma-

dora, amb les següents 
 BASES:
 Presentació d’un informe clar i concret sobre les experiències amb un mínim de dos anys que 

compti amb totes o alguna de les següents característiques: 
- que contribueixin a eliminar l’empremta ecològica.
- que tinguin o facilitin eines per viure harmònicament amb la natura, de la que forma part l’ésser 

humà.
- que contribueixin a la pròpia realització personal, social i espiritual.
- que superin el mer afegiment dels anteriors apartats, i s’integrin en una visió global de l’ecologia.
- que uneixin la reivindicació amb la pràctica de l’ecologia radical.
L’informe 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 respecto dels objectius, els aspectes 
socials, econòmics i les aportacions personals. 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 que es publica l’Agenda, acompa-
nyant una traducció a qualsevol dels tres idiomes esmentats en primer lloc. 

 Enviament i terminis: s’haurà de presentar abans del 31 de març de 2017 a les següents adre-
ces de correu electrònic: agenda@latinomericana.org i jpujol@cronda.coop. Es pot consultar una altra 
forma d’enviament a les mateixes adreces. 

 Premi: 2.000 (dos mil) euros. Es podrà declarar desert. O també, concedir algun accèssit.
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INVITACIÓ A L’Ecologia Integral
AGENDA lLATINOAMERICANA  

Aquest any 2017 la nostra Agenda convida els 
lectors, els militants i les comunitats, a assumir 
aquest repte: confrontem-nos amb una actitud eco-
lògica integral. És veritat que estem preocupats per 
l’ecologia des de fa molt temps. Però ara se’ns rep-
ta a fer un pas més: assumir aquesta causa d’una 
manera tan conscient i coherent, que es convertei-
xi en un marc de referència central, de manera que 
la nostra vida i la nostra praxi siguin integralment 
ecològiques, estructuralment integrades en l’har-
monia amb la natura que som, amb la comunitat 
de la vida a la qual pertanyem, amb el planeta que 
habitem. Allò ecològic no serà pas només un ele-
ment en la nostra vida, sinó el marc més ampli en 
el qual quedin integrades tota la resta de les nos-
tres vivències i preocupacions. 

Seria demanar massa? A primera vista podria 
semblar que sí, que és massa, que els éssers hu-
mans som més que “ecològics”, i que per tant 
aquesta dimensió no pot donar raó integral de la 
nostra vida i el nostre sentit... I, segons des de 
quin rerefons cosmovisional es faci aquesta objec-
ció, cal respondre, amb tot respecte, que sí, que a 
moltes persones l’”ecologia integral” els pot sem-
blar massa pretensió. 

Bé, però tot i així, a aquestes persones l’Agenda 
Llatinoamericana els vol demanar un vot de confi-
ança: veniu amb nosaltres, recorreu aquest camí, 
aquesta proposta, i vegeu com, en efecte, és pos-
sible ampliar la nostra mirada i descobrir que allò 
ecològic sí que té capacitat per abraçar i reorientar 
totes les nostres dimensions humanes –inclosa 
l’espiritualitat–, emmarcant-les precisament en la 
realitat més real: la natura que som, el planeta que 
habitem, la sacralitat de la qual hem brotat. 

A tots/es l’Agenda Llatinoamericana demana 
aquest vot de confiança, i ens convida a assumir 
el repte de confrontar la nostra vida amb el repte 
ecològic d’una forma integral. 

Viure, ser, sentir... d’una forma integralment 
ecològica, és, sobretot, un problema de “visió”, 

de forma de veure, d’educació dels ulls i del cor. Es 
tracta de revisar curosament les idees antiecolò-
giques que puguem continuar arrossegant del vell 
paradigma (el que precisament ens ha dut a viure 
antiecològicament), i a obrir la mirada a la nova 
visió que la humanitat està assolint. Perquè –tots 
els observadors coincideixen– el que més ens està 
transformant i ens està portant a assumir aquesta 
actitud integralment ecològica, és precisament el 
mateix cosmos, la seva història ara descoberta, la 
natura, la seva força transformadora evolutiva fins 
ara molt desconeguda. 

En definitiva, la ciència, la nova cosmologia, 
tant l’astrofísica com les noves ciències de la vida, 
és la que ens està dient que estàvem equivocats, 
que estàvem d’esquena al món, mirant potser un 
cel damunt nostre que ara costa saber on és. La 
nova ciència ens diu que ens hem de desvetllar, 
que hem viscut somiant al marge i en contra del 
món, i que és al revés com hem de viure, en plena 
harmonia i integració amb allò ecològic. Cosmo-
centrats, amb els peus a terra, i amb les arrels a la 
Vida. 

Abans d’oferir-nos la reflexió i el testimoni dels 
militants llatinoamericans que enguany es donen 
cita a les seves pàgines, l’Agenda ens ofereix, en 
aquestes quinze pàgines inicials, una proposta 
esquemàtica d’idees per adquirir aquesta visió inte-
gralment ecològica. És el “carisma” de l’Agenda: un 
senzill instrument d’educació popular que intenta 
“provocar transformacions de consciència necessa-
ris per tal que sorgeixin pràctiques noves”, pràcti-
ques que sorgeixin des d’una altra visió sistèmica, 
integralment ecològica en aquest cas, que ajudi a 
salvar la vida i el planeta. 

Aquesta Agenda de paper continua en el cibe-
respai amb la seva “Pàgina d’informació i materials 
complementaris”. Podeu trobar-hi aquesta mateixa 
“Proposta”, però en format digital, i notablement 
ampliada, amb més idees i suggeriments pràctics: 
latinoamericana.org/2017/info q
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1. ECOLOGiA INTEGRal, molt més que ambientalisme

En general  els lectors d’aquesta Agenda estan 
tots/es preocupats per l’ambient, per l’ecologia; 
són els que solem anomenar “ambientalistes”: estan 
compromesos en tenir cura de l’ambient, la natura, 
el planeta... Anomenem “ambientalisme” a aquesta 
actitud, que afortunadament ha anat creixent 
els anys passats. Però ara se’ns demana anar més 
enllà de l’ambientalisme i passar a una actitud 
d’”ecologia integral”... Quina és la diferència entre 
les dues actituds?

L’ambientalisme, una actitud ecològica 
incompleta

Els estrictament “ambientalistes” actuen com a 
bombers, apagant focs: avui demanen que un parc 
sigui declarat nacional, demà protesten contra la 
construcció d’un pantà, passat demà contra una 
mina... Està molt bé el que fan, i és necessari fer-
ho, però no n’hi ha prou, no resol els problemes; 
simplement cura símptomes, posa pegats, però 
permet que el problema principal, la causa més 
profunda, continuï allà. 

Aquest ambientalisme superficial identifica 
els problemes ecològics en allò que impedeix 
el funcionament de la “societat moderna 
desenvolupada” (esgotament o contaminació dels 
recursos, desastres...). Confia que les solucions 
tecnològiques podran mantenir els danys dins de 
límits suportables. No se’ls ocorre qüestionar el 
mite del desenvolupament il·limitat, del creixement 
econòmic constant... És a dir, mentalment, 
l’ambientalisme continua dins del sistema, és 
deutor de la mateixa mentalitat que ha causat 
els problemes ecològics. Proposa una política de 
solucions que no tallen el mal, sinó que simplement 
tracta d’alleugerir les seves conseqüències, i 
així el perllonguen... Deia Einstein que un mal 
no es pot arreglar amb una solució que està 
dins de la mateixa mentalitat que va causar el 
problema: l’actitud ecològica ambientalista –
també anomenada reformista o superficial– és 
ben intencionada, però no deixa de ser part del 

problema; no és la solució radical; consenteix que 
el problema continuï. 

L’actitud ecològica radical
Una altra actitud és la radical, perquè vol 

anar a l’arrel del problema. Les diverses corrents 
ecològiques que s’hi agrupen coincideixen 
a identificar aquesta arrel en les idees i 
representacions que han possibilitat la depredació 
de la natura i han dut el món occidental vers 
l’autodestrucció. Aquesta és l’arrel del problema, 
perquè és l’arrel del sistema que l’ha causat. 

Per això, aquests ecologistes proposen lluitar 
per un canvi en les idees profundes que sostenen 
la nostra civilització i configuren la nostra forma 
de relació amb la natura, relació que ens ha dut al 
desastre actual i a la possible catàstrofe. 

L’actitud ecològica radical implica una crítica 
als fonaments culturals d’occident. Qüestiona 
fonamentalment: la primacia absoluta que donem als 
criteris economicomaterials per mesurar la felicitat 
i el progrés; la creença en la possibilitat d’un 
creixement constant i il·limitat tant en economia 
com en comoditats i en població humana, com si no 
hi hagués límits o no els estiguéssim sobrepassant 
ja; la creença que la tecnologia i el creixement 
solucionaran tots els problemes; l’absurd d’una 
economia que tot ho quantifica menys els costos 
ecològics, i sobretot, la greu ignorància sobre la 
complexitat de la vida, la sacralitat de la matèria i 
la força espiritual de l’Univers. 

Aquesta forma tradicional de pensar, aquest 
vell paradigma, que té arrels filosòfiques i fins i tot 
religioses, és allò que ens ha posat històricament 
en guerra contra la natura, contra la biodiversitat, 
contra els boscos, els rius, l’atmosfera, els 
oceans... Només canviant aquesta vella forma de 
pensar ens podrem reconciliar amb el planeta. Si 
no eradiquem la forma de pensar que és la causa 
que estem destruint el planeta, no serviran de 
gaire res les actituds ambientalistes, apagant els 
focs causats per aquesta mentalitat, deixant que 
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continuï dempeus la mentalitat vella, fent desastres 
ecològics cada dia. 

Comparació entre les dues actituds ecològiques
L’ecologia integral, radical, intenta combatre:

No només els símptomes (contaminació, 
deforestació, destrucció...), sinó sobretot les 
causes (les nostres idees, el model de relació 
amb la natura, el vell paradigma...). 

No només el bé dels humans, sinó el bé de la vida, 
de tota vida, pel seu mateix valor intrínsec, al 
marge que ens sigui útil o no als humans. 

No només accions pal·liatives (apagafocs), sinó 
canvi d’idees, de pressupòsits filosòfics, de 
valors ètics, autocomprensió de nosaltres 
mateixos... o sigui, mentalitat nova, “canvi de 
paradigma”. 

No tant canviar la natura, actuant-hi, com canviar-
nos a nosaltres mateixos (una ecologia també 
“interior”). 

No només canviar el hardware (accions sobre la natura) 
com també el software (la nostra cosmovisió, les 
idees que tenim sobre la natura, que dirigeixen la 
nostra forma de relacionar-nos-hi). 

No considerar-ho tot en funció de l’ésser humà 
(antropocentrisme), sinó respectar el centre real 
de la realitat, que és la “Comunitat de la Vida” 
en aquest planeta, de la qual nosaltres mateixos 
en depenem; respectar el cosmobiocentrisme 
real. 

No perdre de vista la precedència de la Vida i de 
la biosfera d’aquest planeta sobre el bé dels 
interessos particulars de l’espècie humana, ja 
que aquesta no és pas possible fora d’aquesta 
comunitat de la vida d’aquest planeta (valoració 
conjunta de tots els éssers). 

Reavaluar la nostra “superioritat” humana, superant 
la nostra clàssica infravaloració de la natura 
(per considerar-la “matèria” inert, mer rebost 
o magatzem d’objectes i recursos al nostre 
servei...), i deixar de considerar-nos els seus 
amos i senyors absoluts. 

Revisar les creences religioses que de fet ens han 
allunyat d’una sintonia profunda amb la natura, 
o ens l’han fet infravalorar. 

Òbviament, aquestes dues actituds no són una 
disjuntiva: es poden assumir les dues actituds 
alhora.

Una actitud ecològica integral
No n’hi ha prou, doncs, amb una actitud de 

“cura” de la natura (no balafiar, estalviar, calcular i 
integrar a partir d’ara els costos ecològics...). Això 
està molt bé, però encara cal molt més. Cal arribar 
a redescobrir la Natura...:

-com el nostre àmbit de pertinença,
-com el nostre nínxol biològic, la nostra placenta,
-com a camí de desenvolupament i camí espiritual,
-com a “revelació” major per a nosaltres mateixos.
És una nova forma d’entendre no només el 

cosmos, sinó nosaltres mateixos dintre seu, 
una veritable “revolució copernicana”. Un nou 
paradigma. 

Una visió holística
Tot això és una visió nova, no antropocèntrica, 

sinó holística: mirar-nos ara des del tot (natura), i 
no pas des de la part (l’ésser humà). I creure en la 
primacia del tot sobre la part. L’ésser humà necessita 
de la Natura per subsistir, la Natura pot passar 
tranquil·lament sense l’ésser humà. L’humanisme 
clàssic postulava que l’ésser humà era l’únic portador 
de valors i significat, i que tota la resta era matèria 
bruta al seu servei... Ha estat una visió greument 
equivocada, que ens ha posat en contra de la natura, 
i que s’ha d’eradicar. 

No es tracta només de “cuidar” el planeta 
perquè ens interessa, o perquè està amenaçada la 
nostra vida, o per motius econòmics, ni tan sols 
per evitar la catàstrofe que s’apropa... Tots aquests 
motius són vàlids, però encara pertanyen al sistema 
que ha causat el dany, i no arreglaran pas l’arrel 
del problema. Només si abordem una “reconversió 
ecològica” dels nostres estils de vida, de la nostra 
mentalitat, fins i tot de la nostra espiritualitat... 
estarem en capacitat de “tornar a la nostra Casa 
Comuna”, a la Natura, de la qual, indegudament, ens 
en vam autoexiliar en algun moment del passat. 

Captar aquests motius més profunds, els 
motius que van a l’arrel, descobrir l’ecologia com 
a camí integral de saviesa per a la nostra pròpia 
realització personal, social i espiritual, això és el 
que significa arribar a descobrir l’”ecologia integral”. 
Amb ella podrem viure en plenitud la comunió i 
l’harmonia amb tot el que existeix, i amb tot el 
que som, sabent-ho i assaborint-ho, d’una manera 
integralment ecològica, sense quedar-nos en actituds 
curtes, simplement ambientalistes, a mig camí. q
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Quin és el factor més important que ha causat 
aquest creixement de consciència ecològica que la 
humanitat està experimentant? La majoria dels anal-
istes coincideixen: és la ciència, la revolució cientí-
fica que la humanitat ha realitzat els darrers segles, 
a un ritme accelerat. I quan diem “ciència” no ens 
referim només a la cosmologia, sinó a la nova física, 
la física subatòmica i la quàntica, la nova biologia, 
l’astrofísica... i els més de mil milions d’ordinadors 
que hi ha al món i que treballen per a nosaltres, i els 
súper ordinadors, i les més de 17.000 universitats 
que desenvolupen la ciència arreu del món...
Necessitats d’explicació i de sentit

Efectivament, som una espècie emergent en 
aquest planeta. I, a més, hem acabat d’arribar. 
Sembla que “Déu no ens va crear” com havíem imag-
inat, al principi de tot, i expressament, mitjançant 
una primera parella a la que hauria explicat la seva 
voluntat que no mengessin de l’arbre de la ciència 
del bé i del mal... Si Déu no ens ha creat, ho ha fet 
fent-nos evolucionar a partir d’altres espècies, en el 
mateix procés evolutiu en el qual han sorgit totes les 
espècies que han aparegut en aquest planeta. Sobre 
aquesta base, plenament científica avui, podem/hem 
de reinterpretar-ho tot. 

Som un primat que s’ha caracteritzat per l’admi-
ració, el desig de saber, el preguntar (Aristòtil després 
diria que aquest és el començament de la saviesa). 
Un primat que no en fa prou amb viure, sobreviure... 
sinó que pensa, reflexiona i sap –o creu saber. És una 
espècie en la qual el saber s’ha convertit en constitu-
tiu (homo sapiens): necessitem explicar-nos allò que 
veiem, allò que passa, allò que sentim, allò que és. 
La nostra espècie ha pres tant del pensament mític 
(mythos) com del racional (logos). Amb el mythos 
creem sentits per a la nostra vida –encara que sigui 
creant-los literalment del no res, sense cap altra 
base que la nostra pròpia intuïció–; amb el logos 
ens apliquem sobretot al pensament que cerca com 
produir canvis a l’exterior de nosaltres mateixos: com 
manipular la realitat que ens envolta per fer-la més 
habitable, per posar-la al nostre servei. 

Però no teníem mitjans. I vam suplir-los amb 

intuïció, amb sentit místic, amb premonicions, amb 
sentiment religiós... Cada religió va elaborar dins 
de la seva cultura la seva pròpia explicació, amb els 
seus mites, creences, reflexions, ritus, pràctiques de 
saviesa... no només per explicar, sinó sobretot per 
donar sentit, missió, esperança i alegria a la vida 
humana, i per fer-la possible, per fer-nos animals 
viables. Amb les seves fortaleses i debilitats, allò va 
funcionar; tot i que, amb la distància del temps i a 
l’alçada de la ciència que avui tenim, veiem ara les 
grans limitacions que van tenir aquelles representa-
cions (que van marcar-nos indeleblement, per cert; 
encara avui portem aquestes marques en la nostra 
herència cultural). 

Per més que haguéssim volgut, no haguéssim 
pogut saber més: no teníem ciència, no coneixíem 
realment, només intuíem, imaginàvem, i sovint, vam 
fer-ho amb genialitat respecte dels grans valors que 
necessitàvem per viure i per conviure. Però en allò 
que és conèixer la nostra pròpia casa, la natura, la 
Terra, el cel, el cosmos... no podíem; no podíem 
endevinar. Ningú no podia endevinar que estàvem 
sobre una esfera errant que girava al voltant d’un eix 
inclinat sobre el pla de la nostra òrbita. Fins al se-
gle XVII no vam tenir els instruments necessaris per 
observar-ho. Galileu va aconseguir 20 augments amb 
el seu telescopi; avui aconseguim vàries desenes de 
milers d’augments. Ell només comptava amb la llum 
visible als ulls; avui els telescopis són ràdiotelesco-
pis, utilitzen moltes altres llums (infraroja, rajos alfa, 
gamma... i des del 2015 les “ones gravitacionals”); 
són mitjans complementàriament combinats per ob-
servar totes les llums, fins i tot les que els nostres 
ulls no són capaços de captar... 

La nova visió que la ciència ens dóna sobre 
l’Univers implica per a nosaltres quelcom semblant 
a un nou naixement, perquè veiem un altre món. 
El món que avui coneixem és totalment diferent 
del món en què pensàvem que estàvem. Si som uns 
“éssers-en-el-món”, la ciència ens ha transformat, 
perquè ens fa conscients que estem en un altre món. 
I aquest altre món no només es diferencia en les 
seves dimensions (infinitament major en espai, en 

2. La nova cosmologia, allò que més ens està canviant
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temps), sinó en la seva història, i sobretot en la 
seva naturalesa i en la seva complexitat. És un “al-
tre món”. I per això, nosaltres, que som part i fruit 
d’aquesta nova visió del món, resultem ser una altra 
cosa diferent d’allò que pensàvem. La ciència ens ha 
transformat. 

Aquest canvi no ha pas vingut de cop, ni tam-
poc en un segle. En portem quatre en què els nous 
coneixements científics han estat tants, tan ràpids i 
tan revolucionaris, que no ha donat temps a la soci-
etat a socialitzar-los i assimilar-los degudament en 
la profunditat de la cultura. Les teories, els costums, 
la moral, les religions, la saviesa popular... encara 
són deutores en gran part de la visió tradicional pre-
científica. Sobretot les religions, que tenen especial 
resistència als canvis. 

Estem en l’”edat de la ciència”, un temps cultural 
nou marcat pel coneixement científic, que ho impreg-
na i ho transforma tot. És la primera vegada que ten-
im un relat únic de l’origen de l’Univers i del nostre 
planeta, per a totes les cultures i totes les religions, 
per a tota la humanitat; i també per primera vegada, 
es tracta d’un relat no mític ni religiós. 

Si l’època de la ciència mecanicista reduccionista 
va desencantar el món i ens el va presentar com un 
mer rebost de recursos materials, sense ànima, només 
valuosos si es posaven al nostre servei, a punt per 
menjar, comprar o vendre, la ciència actual és molt 
diferent, i arreu descobreix els trets de la seva belle-
sa admirable, la sacralitat del misteri que ho travessa 
tot, i el nostre propi arrelament en el misteri còsmic. 
Ja no estem decebuts davant aquell món desencantat 
i totalment explicable; tampoc necessitem emprar 
nous mites per reencantar-lo; és sobretot la nova 
cosmologia la que ens retorna a horitzons molt més 
encantadors i extasiants, i amb profund fonament 
científic. La ciència i l’espiritualitat fa temps que 
tornen a caminar juntes, de maneta.    

Ja no hi ha lloc per al conflicte entre la cièn-
cia i la fe religiosa, des que l’epistemologia actual 
reconeix que estan en diferents plans, entre els quals 
no pot haver-hi xoc. La fe ha de saber que ja no pot 
contradir res del que correspon al pla de la ciència i 
el seu mètode científic. Alguna de les grans religions 
mundials, com el budisme, ja han donat públicament 
el seu vistiplau anticipat a la ciència, reconeixent-la 
com a inqüestionable en principi per a la religió. 

Per la seva banda, les noves informacions que la 
ciència ens proporciona entren moltes vegades en 
confrontació amb el que ja sabíem, o amb allò que 
“crèiem saber”. Experimentem així la necessitat de 
replantejar, refer, recompondre, reelaborar les “ex-
plicacions i els sentits” amb els quals fins aleshores 
ens veníem movent. De fet, la contínua recepció de 
noves informacions de la ciència els darrers segles ha 
mantingut i probablement continuarà mantenint les 
religions i la humanitat en general en la necessitat 
d’una contínua reelaboració d’explicacions, en una 
permanent recreació de sentits, en un procés continu 
de reinterpretacions per causa dels incessants canvis 
de paradigma. 

No pas per aquest repte constant renegarem de 
la ciència... En realitat, segons avança la ciència 
més clar veiem que es tracta d’un camí sense retorn, 
sense marxa enrere.
Per a l’acció

• Primer imperatiu: ja no és possible en aquests 
temps viure d’esquenes a la ciència. Estem en un 
temps i en una societat profundament marcat per la 
ciència. N’hem de ser conscients.

• És molt important llegir, estudiar, acompanyar 
els avenços científics. I no serà pas gaire difícil, ja 
que hi ha molts mitjans divulgatius avui dia (inter-
net, llibres digitals, televisió cultural...) que ens 
permeten conèixer, fins i tot sense moure’ns de casa 
nostra i amb luxe de detalls i imatges reals meravel-
loses, els temes científics que abans restaven reser-
vats als estudiants de les millors universitats. 

• Fritjof Capra parla de la necessitat d’una “al-
fabetització ecològica” que doni als ciutadans una 
consciència ecològica i una nova visió a l’alçada de 
la ciència actual. Ciència i espiritualitat continuen 
essent allò que més ens canviarà. 
Reconvertir-ho tot

Des d’aquesta nova visió que la ciència fa possi-
ble avui dia –per primera vegada en la història de la 
humanitat– ara cal “re-convertir-ho tot”, replantejar 
i reformular tot allò que fins ara crèiem: la nostra 
idea del món, del cosmos, de la matèria, de la vida, 
de nosaltres mateixos, d’allò espiritual... Tot és difer-
ent des de la nova visió. 

Ens hem de reinventar, reconvertint-ho tot, des 
de la nova visió de l’ecologia integral. q
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3. Una nova visió del món

Fins fa unes dècades, i avui mateix, allà on no ha 
arribat la influència de la nova ciència, les persones 
i la societat són deutores de la visió tradicional del 
món, que el concebia com un conglomerat d’object-
es (no pas com una comunitat d’ésser vius ni, molt 
menys, com un gairebé-organisme viu). Durant els 
darrers segles ha estat completament dominant la 
divisió cartesiana de la realitat en coses materials, 
extenses (físiques, inanimades, materials, organitza-
des mecànicament) i entitats espirituals, pensants, 
amb consciència, incorpòries. Tot el món extens 
estaria format de matèria, aquella realitat física com-
pacta, inanimada, passiva, sense vida, estèril per ella 
mateixa. Els mateixos animals no deixarien de ser 
màquines ben organitzades, però desproveïdes d’en-
titat mental o espiritual. Tot serien objectes, tot un 
món d’objectes, en el qual estaríem decebedorament 
sols, sense ningú amb qui compartir llevat de nosal-
tres mateixos. 

La física actual ha trencat els conceptes carte-
sians sobre la matèria. En realitat, la matèria no 
existeix. El que existeix és l’energia. La matèria no és 
sinó una forma o estat que pot revestir l’energia de 
la qual tot està constituït, produint-se entre massa 
i energia una permanent convertibilitat mútua. Per 
això, la matèria és tot el contrari de passivitat i este-
rilitat: tendeix naturalment a l’autoorganització, vers 
la complexització, és a dir vers la vida, vers formes 
superiors que acaben apareixent com a sensibilitat, 
consciència i autoconsciència. La idea de matèria ha 
estat redefinida per la ciència com a “camps i forces 
immaterials”; alguns científics han declarat el con-
cepte clàssic de matèria com una “idea extingida”; 
altres han dit que en el nivell quàntic el concepte de 
matèria queda transcendit. “La matèria no sembla ser 
altra cosa que una energia efímera fluint de manera 
uniforme i amb meravellosa coherència, produint 
menes d’ones amb una estabilitat dinàmica i una 
aparença sòlida...” (Elgin). 

Passa el mateix amb l’espai i el temps, com a 
parts d’una continuïtat. Per a Einstein el temps és 

com una quarta dimensió que interactua amb l’espai 
i amb la gravetat, que ve a ser una deformació o 
curvatura de l’espai-temps. El bon sentit de la visió 
de la física clàssica, tan lògica i raonable, s’ha aca-
bat. El premi Nobel Richaard Feynman va expressar 
autoritzadament allò que tots sentim: “Ningú entén 
realment la física quàntica”. 

Ve a passar el mateix amb el nivell atòmic. Ja a 
finals del segle XIX les ciències van demostrar que 
a l’àtom newtonià, aquell dibuix esquemàtic de les 
seves òrbites era pura simplificació. “Els àtoms són 
com galàxies”, diria Timothy Ferris. 
Una altra visió de la vida

La visió tradicional que hem tingut dels éssers 
vius és la d’éssers inferiors a nosaltres, classificats en 
espècies i famílies separades “creades” d’una forma 
fixa i estable des del començament, independents, 
sense parentiu. Avui les ciències ecològiques ens en 
donen una visió totalment diferent. 

Sense que sapiguem encara si la vida va brotar en 
el nostre planeta o va arribar-hi des de fora portada 
per meteorits, el que sembla cert és que tota la vida 
del planeta està emparentada. És només una, perquè 
és la mateixa, només que evolucionada amb una 
creativitat inimaginable. Va sorgir fa 3.500 milions 
d’anys, en aquella primera cèl·lula, Àries, en aquell 
primer món de les bactèries que es reproduïen per 
simple divisió, pràcticament immortals, que encara 
avui viuen. Des d’aquells organismes procariotes es 
va produir un salt qualitatiu descomunal quan van 
aparèixer les cèl·lules eucariotes, amb nucli; després 
els organismes multicel·lulars, i finalment els grans 
organismes, que van assajar totes les fórmules possi-
bles d’organització de la vida. 

La ciència avui ens fa veure que no existeixen 
famílies vegetals i animals soltes, independents, que 
comparteixin només aparences externes... sinó que 
tots els éssers vius d’aquest planeta són membres 
d’una mateixa i única família. Només hi ha un arbre 
genealògic en aquest planeta, que agrupa i inclou 
tots els éssers vius (inclosos els humans).  

una única “comunitat de la vida” en aquest planeta
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No hi ha cap espècie vegetal o animal que fos 
“creada”, originada un dia a partir de zero (l’afir-
mació religiosa de la creació per part de Déu està 
en un altre pla, i no contradiu la materialitat del 
procés biològic que avui coneixem científicament). 
Cap espècie ha aparegut en aquest planeta “un dia”, 
com caiguda del cel. Avui sabem que tota espècie ha 
sorgit a partir d’altres espècies anteriors, per evolu-
ció. La Vida, el conjunt dels ésser vius, és en realitat 
com el gran protagonista històricoevolutiu que va 
transformant-se a si mateix, transmutant-se d’espè-
cie en espècie. Tota espècie té en els seus ancestres 
altres espècies. Les actuals aus han sigut abans rèp-
tils... i abans amfibis, i abans peixos i formes marines 
més simples. La Vida no és estàtica, sinó que ha 
estat sempre evolucionant, metamorfosejant-se. Més 
del 98% de les formes de vida que la Vida ha assajat, 
intentant millorar dissenys anteriors, ja han desa-
paregut. Totes les formes de vida que romanen, tots 
els éssers vius actuals, estan emparentats, són “de la 
mateixa carn”: estan fets de la mateixa matèria viva; 
comparteixen la forma nitro-hidro-carbonatada de 
vida, amb els mateixos catorze aminoàcids bàsics; i 
es constitueixen de la mateixa manera, replicant en 
el nucli de cada una de les seves cèl·lules la infor-
mació necessària per funcionar i reproduir-se (quatre 
gigabytes en set bilionèssimes de gram!). 

Més: el llenguatge o codificació d’aquesta infor-
mació és el mateix des del començament, i encara 
avui el tenim també els humans, de manera que 
l’ameba, la medusa, les falgueres, el roure, la libèl·lu-
la, el cocodril i l’orangutan porten la seva informació 
genètica expressada en una idèntica codificació a 
base de “quatre lletres” a l’ADN de totes i cadascuna 
de les seves cèl·lules, i parts del meu ADN d’ésser 
humà coincideix amb part de la informació pròpia de 
l’ADN dels arbres, perquè es tracta, per exemple, de la 
informació necessària per al processament dels hid-
rats de carboni, que va ser una conquesta de la vida 
abans que els arbres i els nostres ancestres se sepa-
ressin en l’únic arbre genealògic de la Vida d’aquest 
planeta.    
La biosfera

No és pas un conglomerat d’éssers vius 
amuntegats a la superfície d’aquest planeta. És una 
xarxa de sistemes, de sistemes de sistemes, interde-

pendents, retroalimentats, que depenen d’interac-
cions de variables subtils que mantenen estables els 
equilibris dels quals en depèn el benestar comú. 

La famosa primera fotografia de la Terra des de 
l’exterior, des de l’Apol·lo 8, el 1968, va estremir 
l’opinió pública, i la hipòtesi “Gaia” de James Love-
lock ens va fer pensar: aquest planeta blau revestit 
d’aquesta capa subtilíssima de vida, la biosfera, és 
viva, a la seva manera, però mantenint allò substan-
cial del que anomenem “ésser viu”: una capacitat 
autoorganitzativa i autoreguladora que permet la 
continuïtat estable de la vida dins dels seus propis 
límits, sense deteriorar-se, mantenint-se contra el 
temps. 
En un món nou

Una mirada al món, doncs, des d’una perspectiva 
integralment ecològica ens dóna una visió radi-
calment diferent de tot. Tot és diferent a aquella 
visió cartesiana-newtoniana per la qual ens consid-
eràvem a bord d’una roca esfèrica enorme, errant 
per l’espai, plena d’objectes i de coses (fins i tot de 
màquines vivents, com les plantes i els animals) de 
les quals en podíem disposar sense cap mirament 
perquè al cap i a la fi eren recursos materials a la 
nostra disposició. En pensar el món com a ple de 
mers objectes, ens convertíem nosaltres mateixos en 
subjectes desencantats, separats d’arrel de la Comuni-
tat de la Vida. 

La visió integralment ecològica, ben al contrari, 
ens ofereix una visió completament diferent: un món 
sense objectes, sense “matèria inert”, plena de buit 
fecund, de vibracions subatòmiques, d’energia au-
toorganitzativa, de vida completament emparentada, 
organitzada en xarxes de sistemes encaixats uns dins 
dels altres, en un conjunt global viu, Gaia, la nostra 
llar, la nostra placenta en la qual hem sigut engend-
rats i vivim. 

La visió ecològica integral ens trasllada del vell 
món desencantat d’objectes-recursos, a una Terra 
Viva, vibrant d’energia autoorganitzadora i autocon-
scienciadora. Ja no estem sols, envoltats de mers 
objectes, de pures coses sense ànima. Amb aquesta 
nova visió estem tornant a la nostra veritable llar: 
una Terra plena de Vida i de Misteriositat, a la qual 
sentim que pertanyem, i des de la qual ens integrem 
a l’Univers sencer.

q
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4. Una nova visió de Nosaltres mateixos

Agafada d’una manera integral, l’ecologia també 
afecta la forma d’entendre’ns a nosaltres mateixos, 
els éssers humans. Des de fa milers d’anys ens hem 
vist com una “altra cosa”, com quelcom diferent de 
tot allò existent en el món, un ésser infinitament 
superior, i per això mateix amb dret de domini abso-
lut sobre tot allò que hi ha a la terra. 

Per entendre-ho i expressar-ho vam anar creant 
creences i mites religiosos que ho “justificaven”: 
hauríem sigut creats per Déu a part, el 6è dia de la 
creació, “a imatge i semblança seva”, només nosal-
tres. Nosaltres veníem de dalt (de Déu), no de sota 
(de la Terra); de fora d’aquest món (som espirituals 
i immortals), no de dintre... Però les actuals noves 
ciències cosmològiques veuen les coses d’una altra 
manera:
Som Terra

• No venim de fora, sinó de dins: o sigui, venim 
de la terra. El nostre cos està fet d’elements, d’àtoms 
que no són eterns, que tenen data de fabricació, 
que van ser elaborats per les estrelles, en l’explosió 
de les supernoves, que van permetre l’aparició –per 
primera vegada– del calci per als nostres ossos, del 
ferro per a la nostra sang, del fòsfor per al nostre 
cervell... Tots els meus àtoms tenen ja diversos 
milers de milions d’anys, des que va explotar la su-
pernova (Tiamat) que va originar el nostre Sol. Tot 
el que ha passat en aquests milers de milions d’anys 
d’evolució de la Terra per fer-nos possibles a nosal-
tres, és la nostra “història sagrada” pròpia, no només 
els encara no 4.000 anys dels relats sagrats de les 
nostres religions. 

• No venim de dalt, no hem caigut com un 
paquet ja fet i preparat, sinó que som una espècie 
emergent, formada per evolució a partir d’altres d’an-
teriors. Som primats, de la família dels grans simis, i 
som, això sí, l’única espècie que queda de les diver-
ses del gènere homo que feren el recorregut evolutiu 
d’una major encefalització, amb la qual hem accedit 
a un nivell de consciència i autoconsciència únic en 
el conjunt de la comunitat de la vida d’aquest pla-
neta. 

• Som l’espècie en què culmina (per ara) l’ascen-

sió evolutiva de la vida vers formes de consciència, 
de reflexió i d’espiritualitat: en nosaltres, la matèria 
organitzada, autopoiètica, la Terra en el nostre cas, 
arriba a sentir, a reflexionar, a esgarrifar-se d’admira-
ció, a contemplar, a venerar, a adorar. Som Terra que 
arriba a contemplar-se ella mateixa. “Som hidrogen 
del cosmos que arriba a contemplar la meravella de 
l’hidrogen del cosmos”, diu el poeta Ernesto Carde-
nal. 

• El nostre cos mateix, mirat amb ulls ecològics 
que sàpiguen veure, parla clarament d’una llarga 
història evolutiva, de les fites de la qual en serva 
empremtes, gairebé en cada un dels seus trets (ve-
geu-ho detalladament a l’article de Manuel Gonzalo, 
en aquesta Agenda). 

• La nostra reflexió, la nostra espiritualitat, i 
potser l’actual secularitat i la postreligiositat... són 
l’evolució de la Terra i de la Vida més enllà de l’evo-
lució biològica i genètica, més enllà de l’evolució 
cultural... És la Terra, i la Vida que l’anima, qui viu i 
s’expressa en nosaltres i ens transcendeix. 

Plantejar-nos tot això i replantejar-nos tota 
aquella vella forma de mirar-nos com a separats del 
món, com a superiors a ell, com a aliens a tot allò 
còsmic i ecològic... significa que estem tornant a 
casa nostra, a la nostra llar ecològica, d’on no hau-
ríem d’haver marxat mai. És tornar a posar els peus a 
la Terra, al sòl de la Vida. 
Mirar-nos de manera diferent

Des d’aquesta forma de mirar el món integralment 
ecològica, ens veiem a nosaltres mateixos també de 
forma diferent: 

• No vam pas ser creats un dia, sinó que som el 
resultat de l’evolució d’espècies anteriors. Som una 
espècie emergent. 

• No som éssers celestials, sinó terrenals, te-
rrestres, tel·lúrics: som Terra, la pròpia Terra, que 
en nosaltres culmina la seva aventura evolutiva i la 
fa més i més conscient. Som Terra, som com la seva 
pròpia ànima, ella és com el nostre cos. En nosaltres 
ella ha arribat a sentir, a reflexionar, a admirar, a 
sentir responsabilitat. 

• No som el centre del cosmos, ni de la Terra, ni 
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de l’Univers. L’antropocentrisme (veure-ho tot des de 
la perspectiva i els interessos humans) ha sigut un 
miratge interessat, ha estat un error que estem pa-
gant car, la Terra, la Comunitat de la Vida, i nosaltres 
mateixos. 

• Pertanyem al Cosmos, a l’Univers, a la Terra, a 
la Comunitat de la Vida. Som part d’aquest misteri. 
Creure’ns separats, independents, deslligats, dife-
rents del Cosmos... ha estat un error nefast, i molt 
resistent, encara avui. 
Fi del dualisme tradicional

La filosofia cristiana ha insistit en que l’ésser 
humà està format per dos principis, un de material, i 
un altre d’espiritual originat directament per un acte 
creador extraordinari de Déu. És el dualisme que ha 
acompanyat el cristianisme secularment. 

Avui les ciències opten per una alternativa: 
l’”emergentista”, no reduccionista ni dualista. La 
matèria tendeix vers la vida, vers la complexitat, vers 
la consciència i l’espiritualitat. Hi ha una disconti-
nuïtat entre allò material i allò espiritual, entre allò 
animal i allò humà, però no pas una ruptura: és la 
continuïtat característica de la matèria amb qualitats 
“emergents”: el tot és més gran que la suma de les 
parts, i resulta inexplicable en funció de les qualitats 
de les parts. Hi ha una continuïtat emergentista, 
sense ruptures dualistes. Aleshores tot és diferent: 
està inter-retro-relacionat en tots els nivells, que 
s’integren i influeixen mútuament. Pedres, plantes, 
animals, humans... estan en continuïtat viva, com 
sistemes nidificats en sistemes superiors... Quelcom 
molt diferent a la visió tradicional atomitzada, frag-
mentada, plena de dualismes... 

No som pas els únics éssers amb consciència, 
amb sensibilitat, amb intel·ligència... Aquestes no 
són pas qualitats exclusives nostres, sinó qualitats 
generalitzades en la gamma ampla de la vida, que 
es manifesten només sota determinades condicions 
d’evolució i desenvolupament. Som molt més propers 
del que pensem de tots els éssers del cosmos i de la 
Comunitat de la Vida. 
Un canvi de “lloc còsmic” també

La teologia de l’alliberament parlava de la neces-
sitat que teníem de canviar de “lloc social”, aquell 
sector o lloc de la societat des del que hom sent que 
viu i experimenta la història, ja sigui des del siste-
ma o des dels pobres; la teologia de l’alliberament 

insistia en que el lloc social adequat per viure hones-
tament és el lloc social dels pobres, dels oprimits, i 
l’opció pel seu alliberament. 

Assumir una visió integralment ecològica com-
porta també un canvi de “lloc còsmic”, o sigui, un 
canvi en la forma de sentir-se respecte del cosmos. 
L’espiritualitat tradicional ens féu sentir fora de 
la natura (totalment diferents), i per damunt seu 
(espirituals)... No ens consideràvem “natura”, sinó 
“sobre-naturals”, ciutadans del cel, vinguts “de fora, 
i de dalt”. El “lloc” amb què ens identificàvem era 
el cel, el fora del món, les coses de dalt... no pas 
el cosmos, la Terra, la natura, la Vida, la seva àrdua 
feinada evolutiva, el seu incessant desplegament 
d’interioritat. 

En el paradigma de l’ecologia integral passem 
a sentir-nos cosmos, a saber que som –literalment, 
sense recurs a la metàfora– “pols d’estels”, natura 
evolutiva, Terra... I que aquesta és la nostra llar, 
la placenta que ens ha engendrat i amb la qual ens 
identifiquem, el nostre nou “lloc còsmic”. 
Transformacions associades

L’actitud ecològica profunda ens porta a acceptar 
una sèrie de transformacions associades: 

-autodestronament: baixar de la divinització 
on ens havíem col·locat, i superar l’allunyament i la 
incomunicació amb la natura;

-superar l’antropocentrisme, deixar de mirar-ho 
tot en funció de l’interès de l’ésser humà, passant a 
considerar la centralitat de la vida, el “biocentris-
me”, el valor central que tota vida té, pel que totes 
les formes de vida tenen valor per si mateixes;

-assumir la nostra història còsmica evolutiva, 
sabent que som el seu resultat final, la flor que porta 
en síntesi d’ella mateixa tota la història d’aquest 
caos cosmos que estem comprenent ara mercès a la 
nova cosmologia, el “nou relat” que les ciències ens 
estan presentant, i no només una història domèstica 
tancada en els 3.000 darrers anys, a la qual ens ha-
vien reduït les grans religions; 

-revalorització d’”allò natural”, és a dir, superar 
el prejudici que un “pecat original” va espatllar-ho 
tot primordialment, i feu pecaminós i convertí en 
“enemic de l’ànima” el món, el sexe, el plaer... i re-
cuperar la seguretat que el principi de tot va ser més 
aviat una “benedicció original”. q
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5. Una VISIÓ FINS I TOT D’ALLÒ ESPIRITUAL

L’ecologia integral és una forma de mirar (un 
paradigma) que ho incorpora tot al marc de la na-
tura: tot és considerat com a part de la natura, del 
món, de la realitat còsmica. També allò espiritual i 
allò religiós? Sí, també, tot. 

Tradicionalment no era pas així. Es considerava 
que allò espiritual era totalment diferent a aquest 
món material. Espiritual era allò no material, allò 
no corporal, allò no terrenal. Crèiem que allò espi-
ritual pertanyia a un altre món, el món celestial, o 
com també s’anomenava, allò sobrenatural. Donà-
vem per suposat un dualisme, una separació radical, 
entre aquests dos àmbits. I per això, una persona 
religiosa, o espiritual, era una persona que s’allun-
yava de les coses materials, dels interessos corpo-
rals i humans, i considerava només els valors incor-
poris, sobrenaturals, espirituals, que la religió ens 
deia que pertanyien al cel, no a aquesta terra. Allò 
ideal per a una persona espiritual seria viure la seva 
vida sense distreure’s amb “les coses d’aquest món”, 
mirant només i sempre a la seva Pàtria celestial, a 
la vida postmortal en la qual en el cel, deixant en-
rere aquest món actual,  ens reuniríem amb Déu per 
cantar d’una forma ja purament espiritual, les seves 
alabances eternament. És obvi que aquesta mena 
d’espiritualitat ens allunyava interiorment d’aquest 
món, alimentava prejudicis negatius contra ell (el 
món com a “enemic de l’ànima”!), dirigia la nostra 
mirada al cel, i ens distreia dels problemes del món 
i de la Terra. 

¿Però l’espiritualitat és necessàriament així, o 
això ve a ser una forma d’entendre-la que avui es 
pot substituir per una altra de millor, més a l’alçada 
del que avui sabem i veiem, que els nostres avis no 
sabien ni veien? Avui, en el temps de la ciència i de 
l’ecologia integral, és possible redescobrir l’espiri-
tualitat. 
Valor pedagogicoespiritual del cosmos

Una primera característica de l’EE (EcoEspiritua-
litat) és que està convençuda del valor pedagògic 
que té el cosmos envers la nostra espiritualitat. Ja 
ho hem dit: la ciència, el descobriment científic del 

cosmos és allò que més està transformant la nostra 
visió, la nostra sensibilitat i la nostra espiritualitat. 
Avui veiem que no estem en el cosmos... sinó en 
una cosmogènesi... El relat de la seva fantàstica 
història ens esgarrifa de sorpresa, fins a exta-
siar-nos. Així, la ciència i el mateix cosmos tenen 
“valor revelador” (Berry): ens descobreixen les evo-
lucions d’allò diví de la realitat còsmica. Són moltes 
persones les que resen, mediten, contemplen i 
s’extasien amb llibres “religiosos” de nova mena: 
llibres i vídeos de ciència. No en va la teologia ens 
diu avui que el primer llibre que “Déu” va escriure 
no van ser pas les Escriptures santes de les diverses 
religions, sinó el cosmos... (fins i tot va dir-ho sant 
Agustí).
Holisme: tot unit, no dualismes

Des de l’EE es veu tot d’una altra manera, com 
és, sense dualismes imposats per la nostra ment 
analítica. La matèria és energia, està interpenetrada 
d’esperit, hi tendeix, també vers l’autoorganització, 
vers la vida, vers la consciència i l’espiritualitat... 
Tot està relacionat i intervinculat. Igualment, no 
existeixen ja aquelles fronteres entre matèria i 
energia, entre vida i consciència, biologia i cultura, 
consciència i espiritualitat, terra i cel, vida i més 
enllà de la mort... Tot està interlligat, i el Tot (Diví) 
és en tot. “Tot és sagrat, per qui sap veure”. (Teil-
hard de Chardin).
Oberts a la dimensió espiritual del cosmos

L’EE supera el reduccionisme materialista de la 
visió científica cartesianonewtoniana, que només 
veia massa, pesos i mesures, tot això desproveït 
d’ànima, de misteri, d’encant, d’interioritat... La 
ciència moderna ha esdevingut sensible al misteri 
que descobreix en el cosmos i les seves dimensions 
infinites, en la matèria i les seves profunditats su-
batòmiques i quàntiques, en la mútua implicació 
entre la matèria i la vida i allò espiritual... 

Superant aquest parèntesi de pocs segles de 
cientifisme materialista reduccionista de curtes 
volades, recuperem la intuïció que la nostra huma-
nitat va conrear des d’abans que poguéssim guardar 

ECOESPIRITUALITAT: UN NOU PLANTEJAMENT DE LA RELIGIOSITAT
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memòria: des de sempre tots els pobles van sentir 
veneració per la Mare Terra; van mirar el cel les nits 
estelades i van sentir una “experiència espiritual 
urànica” (Mircea Elíade). Durant tot el paleolític 
(més de cent mil anys?) la nostra espiritualitat ha 
estat arrelada en el sentiment embadalit de dimen-
sió espiritual de la nostra experiència còsmica, molt 
abans que apareguessin (en el neolític) les gran 
religions...  

Grans científics, a vegades autoconsiderats 
“a-teus”, confessen que senten un “profund senti-
ment còsmic religiós” (Einstein). 

S’està superant la transcendència imaginada de 
la metafísica filosòfica tradicional: ara no la sentim 
ni la imaginem com a provinents d’un més enllà 
meta-físic, més enllà d’allò físic, com en una zona 
fora del món real, sinó que la percebem més aviat 
dins de la realitat còsmica i mundana. La trans-
cendència no és “cap a fora”, sinó “cap a dintre”, 
cap a la profunditat, la interioritat habitada, sense 
fugir cap el no-món. Thomas Berry deia que el vell 
concepte de transcendència ens ha fet molt de mal i 
cal superar-lo. Alguns autors ja no parlen de trans-
cendència, sinó d’immanensitat. El misteri és aquí, 
no “fora”. 

Així hem estat sentint i adorant els sapiens du-
rant desenes de milers d’anys, en el paleolític. Quan 
vam desviar-nos? Què va passar? Els antropòlegs 
apunten a la revolució agrària, quan ens vam girar 
contra la terra per explotar-la i dominar-la –cosa 
que es fa millor quan no es pensa en ella com a 
Mare. Aleshores va ser també quan va sorgir el pa-
triarcalisme i, per cert, també les religions, que en 
la seva major part, van allunyar-nos de l’espirituali-
tat còsmica i van traslladar-nos a una espiritualitat 
ritual, “espiritual” –en tant que oposada a allò 
corporal, material i natural. L’EE representa sense 
dubte la tornada a casa, al nostre oikos, a la nostra 
llar, a la nostra placenta espiritual. 
Ecoespiritualitat: experiència espiritual

L’EE no és pas un saber intel·lectual, un con-
junt d’idees, sinó un saber-sabor cordial, processat 
amb la intel·ligència ecosensible, amb el cor. És 
una experiència d’admiració extasiada de la bellesa 
esglaiadora del cosmos percebuda com a veritable 
epifania del misteri. És una experiència contemplati-
va transformadora, unitiva, fruïtiva i alhora d’èxtasi, 

que ens treu de nosaltres mateixos i ens trasllada 
a un món inefable... Acaba produint un sentit de 
comunió no dual (no estem separats del Misteri 
que ens embadaleix i extasia), i amb això un sentit 
de pertinença a la Natura, a la Terra, a la Vida, a 
l’Univers, al Tot Misteriós. No cal apartar-se del món 
(ben al contrari!), ni sotmetre’s a un procés ini-
ciàtic complicat: està a l’abast de qualsevol que es 
posi mans a l’obra.  
Ecoespiritualitat transformadora

L’EE és una experiència i un aprenentatge pràc-
tic, una experiència ecoespiritual que poc a poc va 
convertint-nos en éssers ecocentrats, tot el contrari 
d’allò que el vell paradigma cartesianonewtonià 
havia fet de nosaltres. I amb això, moltes altres 
dimensions espirituals es transformen, s’”ecocen-
tren” també:

• L’EE no se sent còmoda amb el teisme, que 
considera que el Misteri fonamental és una divinitat 
externa al món, un algú que habita al cel, un Ens, 
un Senyor, un Theos... L’EE prefereix una visió més 
aviat panteista... 

• L’EE exigeix a cada religió una “reconversió” 
del patrimoni simbòlic que van elaborar en les seves 
Escriptures sagrades en aquells temps en què el 
primer llibre (la Natura i el cosmos) ens era gairebé 
completament tancat. Aquells mites i creences s’han 
de reconvertir ara des del que sabem del cosmos i 
de tota la realitat. 

• L’EE permet recomprendre segons la ciència els 
misteris de la consciència, l’autoconsciència, la vida 
més enllà de la mort, la religiositat/espiritualitat... 
sense recórrer al mite o a les creences. 
Ecoespiritualitat i praxi

Veure i sentir d’una altra manera, ens porta 
inevitablement a actuar de forma diferent. Ulls que 
veuen, cor que sent, i mans que actuen. Sentir-nos 
pertanyents a la Terra ens porta a sentir-la i defen-
sar-la com el nostre propi cos, com la nostra Casa 
Comuna. Recuperar una espiritualitat ecocentrada, 
lliure d’aquella mil·lenària alienació per la que esti-
guérem sentint-nos més fills del cel que de la Terra, 
és l’única esperança per salvar la Vida i el Planeta, 
perquè només deixarem de destruir la Terra quan 
sentim el seu caràcter sagrat, i ens sentim a nosal-
tres com a integralment part del seu Cos diví.

q
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6. La Màxima Urgència de tot això

Resistència davant el canvi climàtic
S’han complert 60 anys del profètic llibre de 

Rachel Carston, Silent Spring, el primer en encendre 
l’alarma que amb els nostres pesticides estàvem 
provocant una terrible destrucció invisible a la na-
tura, allò que preanunciava era una primavera silen-
ciosa, sense cants d’ocells, sense vida. Però l’impac-
te d’aquell llibre visionari va trigar en cristal·litzar, 
encara era molt aviat. 

Va haver-hi altres avançats, com Clair Patterson, 
el primer que va lluitar contra la contaminació per 
plom a través dels combustibles. Va haver de supor-
tar l’atac de les grans companyies, que preferien el 
lucre dels seus negocis a la salut pública. Va acon-
seguir que s’aprovés la Llei de l’Aire Net nord-ame-
ricana, de 1970, avui acceptada gairebé arreu del 
món. 

Ha estat amb el començar del segle XXI quan ha 
saltat a l’opinió pública el tema del canvi climàtic i 
les seves conseqüències devastadores per a la vida 
en el planeta. Avui ja són conegudes les activitats 
“científiques” que les companyies petrolieres van 
promoure per confondre l’opinió pública sobre el 
tema. Fins i tot administracions dels EUA, com la de 
Bush, batallaren contra l’IPCC coordinat per l’ONU... 
Sempre hi ha hagut científics que s’han venut per 
produir pseudociència interessada al servei de les 
grans companyies. Malgrat tot, la veritat científica 
–i l’obvietat dels fets s’ha imposat: avui ja no es 
pot negar que la causa de l’actual canvi climàtic és 
antròpica, que som els humans qui l’estem provo-
cant. 
El punt de no retorn

En l’apropament i augment de l’escalfament pla-
netari, hi ha quelcom que s’anomena “el punt de no 
retorn”. Conforme va passant el temps i continuem 
amb el nostre estil de vida i el nostre patró d’ener-
gia, que emmetzina l’atmosfera amb el CO2, es va 
apropant aquest moment en el qual la temperatura 
haurà assolit una magnitud, que desencadeni uns 
processos automàtics, que es retroalimenten uns 
als altres sense que sigui ja possible actuar-hi. Com 

una bola de neu amb la qual estàvem jugant, fins 
que comença a rodar ella sola i se’ns escapa. Més 
enllà d’aquest punt ja no és possible controlar la 
situació: la catàstrofe s’accelera per la seva pròpia 
dinàmica.  

L’IPCC ho ha deixat clar i avui ja ningú en dub-
ta: per tal que no sobrepassem aquest punt de no 
retorn, la temperatura no pot sobrepassar els 2°C. 
I per assegurar que no sobrepassem aquests 2°, 
caldrà reduir les emissions de carboni en un 70% 
abans del 2050... Algú ho creu possible? Al ritme 
actual, el 2030 ja haurem completat tot el marge de 
CO2 que ens resta: aquella data hauríem d’arribar a 
l’objectiu del “zero CO2”. 

La pregunta és com és possible que la Humani-
tat sencera estigui davant l’amenaça del col·lapse 
de la seva civilització i de la mateixa extinció de 
la vida, causada per la seva forma de producció i el 
seu estil de vida, i no es decideixi a corregir-los. 
Com s’explica això? 
Per dues raons fonamentals

• Perquè hi ha una minoria, un 1% de la po-
blació mundial, que reté el 50% dels recursos, que 
domina les finances mundials i les posa a treballar 
per produir el màxim diner en el menor temps pos-
sible, encara que sigui destruint muntanyes, conta-
minant rius, talant boscos, apropiant-se de les fonts 
d’aigua, provocant desertificació... 

• Perquè l’altra part, la immensa majoria de 
la població, el 99%, malgrat que patim les con-
seqüències d’aquesta cobdícia de l’1%, estem com 
anestesiats, no reaccionem, ens sembla increïble 
que estiguem davant d’una catàstrofe causada per 
nosaltres mateixos, embarcats en un estil de vida 
boig que arrossega vers el desastre tota sencera la 
“comunitat de Vida” d’aquest planeta.  
Una ideologia econòmica hegemònica

Cada dia els mitjans de comunicació apel·len al 
“creixement econòmic”, com l’única cosa important. 
Creure en renda econòmica, en diner, a costa d’allò 
que sigui. És un discurs hegemònic a la nostra so-
cietat. Com en el conte d’Andersen: ja hi ha prou 

Reconversió ecològica i revolució cultural, o catàstrofe
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gent que intueix que és fals, que és precisament el 
contrari el que estem necessitant: no tant créixer, 
simplement desenvolupar-nos, és a dir, organit-
zar-nos millor, distribuir més equitativament, i 
deixar de destruir el nostre propi hàbitat, cuidar el 
nostre nínxol ecològic, trencar amb hàbits i luxes 
superflus i nocius. I sobretot, canviar el patró ener-
gètic actual, a base d’energies fòssils que emmetzi-
nen constantment l’aire que respirem, que contami-
nen les grans ciutats fins a fer-les irrespirables, que 
han augmentat el nivell de CO2 a l’atmosfera ja fins 
als 400 ppm (!), i que fan ja pràcticament segur 
que l’escalfament climàtic arribarà als 3’5°C...
Atrevir-nos a dir la veritat: estem en emergència

Portem uns deu anys en els quals fins i tot els 
profetes més valents de l’ecologia no volien passar 
per endevins de desventures, anunciadors de catàs-
trofes que semblaven impossibles per a l’imaginari 
popular. La major part d’aquests valents profetes no 
ho han sigut tant com per dir la veritat despullada: 
que ja estem ben a prop del punt de no retorn, i 
que aquest punt no és pas precisament “un punt”, 
sinó un relliscós trajecte en el qual no es pot frenar 
en sec. 

Ja estem entrant en aquesta part relliscosa on 
no es pot frenar i parar, simplement amb el fet de 
decidir-ho. El nostre ritme de vida i el nostre patró 
productiu i energètic són tals, que avui ja no po-
dríem aturar-nos, encara que veiéssim que anem a 
morir, perquè aturar-nos seria una altra forma de 
mort igual o pitjor. No podem demà prescindir de 
cop de les energies fòssils, perquè ens quedaríem 
també sense electricitat, no serien possibles els 
transports, es paralitzarien les fàbriques, comença-
rien a escassejar tota mena de béns, no funciona-
rien els hospitals... es col·lapsaria la societat. No, 
no podem parar en un moment. Però segons l’IPCC, 
per assegurar el límit de 2°, la reducció hauria de 
ser del 70%, abans de 2050! (cf. amb el text dels 
Naturalistes de Girona en aquesta Agenda). 

Però per aturar-nos amb suavitat, de manera 
que anem substituint aquestes energies fòssils con-
taminants per energies netes, necessitem dècades, 
moltíssima voluntat política –que no tenim– i més 
tecnologia de la que actualment disposem. 

A més d’aquesta dificultat per frenar, passa que 

no ho volem fer: que la COOP21 realment no va 
decidir frenar; que els polítics no estan per la tasca 
sinó per seguir cegament el joc dels poders finan-
cers internacionals, poders que alhora no només 
no volen substituir les energies fòssils sinó que 
s’estan fregant les mans davant la perspectiva de 
poder fer prospeccions petrolieres a l’Àrtic, ara que 
amb l’escalfament global s’estan fonent els casquets 
polars... 

Si tot això és així, diguem la veritat: ja estem 
en la baixada relliscosa en la qual els frens no 
obeeixen i és pràcticament impossible aturar-se. 
Ens estem abocant a la catàstrofe. Només en teoria 
seria possible parar; a la pràctica, a la realitat, no 
ho és. Dir que encara hi ha esperança i que encara 
hi ha temps per esmenar la direcció... en la majoria 
de les persones que ho diuen és desconeixement, 
manca de rigor en el plantejament, i tal vegada por 
a semblar pessimista, o bona intenció de no desa-
nimar la gent, pensant que amb estímuls positius 
reaccionaran millor que dient-los la veritat amarga 
de la catàstrofe que ja tenim aquí davant, d’aquí 
“quatre dies”, geològicament parlant. 

Siguem realistes i diguem la veritat: ja estem 
en la sisena gran extinció, en el camí cert que con-
dueix a la gran catàstrofe. Una altra cosa és que 
“teòricament” es podria aturar... Però la realitat és 
que portem una gran inèrcia que ens fa dificilíssim 
parar i, a sobre, no estem convençuts de la neces-
sitat de fer-ho, ni estem disposats a assumir els 
grans sacrificis que s’haurien de fer per aconseguir 
anar frenant i finalment aturar-nos en la carrera 
vers la catàstrofe. 

Només si aconseguim fer una reconversió so-
ciopolítico-econòmico-productiva descomunal de 
la nostra societat, i una transformació radical del 
nostre estil de vida, del nostre patró energètic i del 
nostre sistema de producció, podríem aturar-nos. 
Només si canviéssim molt, moltíssim, i només si 
ho féssim molt ràpidament, podríem evitar aquesta 
catàstrofe que ara mateix és el més probable. Si no 
ho aconseguim, o –el que és pitjor– si simplement 
no fem res –encara que sigui deixar de “parlar” del 
tema– la catàstrofe està garantida. Continuar tenint 
por a dir-ho és un error, i un fals servei a la huma-
nitat. Cal dir-ho.

q
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7. Ecologia integral en la nostra pràctica

La Gran transformació
Tenint en compte la nova visió ecològica crítica a 

la qual avui hem arribat, és obvi que hem de canviar. 
Si sabem que el món no és com havíem imaginat; si 
ens percebem a nosaltres mateixos d’una altra ma-
nera; si la nostra conducta equivocada ens ha posat 
en un camí d’autodestrucció... hem de ser coherents 
amb aquesta nova visió ecològica: urgeix abandonar 
l’actual model de civilització, bolcat completament 
vers el “creixement econòmic”, a costa de la vida –
que estem destruint en la nova extinció massiva que 
hem desencadenat. Urgeix posar en marxa un nou 
sistema econòmic que sigui integralment funcional a 
la conservació i al creixement de la Comunitat de la 
Vida en aquest planeta, i al Bon Viure de la humani-
tat en harmonia amb la nostra germana Mare Terra. 
Aquesta és la gran transformació que urgeix posar en 
marxa.   

Amb els nous fonaments teòrics (la nova visió 
que la ciència ha fet possible), i amb la força in-
terior que ens dóna la nova sensibilitat espiritual 
vers la natura, podem/hem de posar en marxa noves 
pràctiques integrades amb aquesta visió integralment 
ecològica. Hem d’assumir-les amb plena convicció, 
en la nostra vida en primer lloc, i mirar de difon-
dre-les militantment. 

Quines serien les opcions pràctiques més grans, i 
les més importants, urgents i innegociables? Propo-
sem aquest elenc per debatre/millorar/allargar...

Un canvi radical de SISTEMA ENERGÈTIC
Òbviament necessitem energia per viure, i a la 

Terra, i sobretot en els rajos del sol, n’hi ha més que 
suficient, sobreabundantíssima. El problema és que 
ingènuament, hem organitzat la nostra civilització 
sobre l’energia del carboni, el diòxid del qual (CO2) 
només molt tard hem sabut que emmetzina l’atmos-
fera i produeix l’efecte hivernacle, que ja està en 
marxa de fa temps, i que avui sabem que s’accelera 
indubitablement: tots els anys d’aquest segle XXI són 
dels més calents coneguts. Ja no hi ha temps per 
discutir, només urgeix tallar radicalment l’emissió de 

més CO2. S’ha de reduir dràsticament l’ús dels com-
bustibles fòssils (petroli, benzina, gas, carbó...) a 
favor d’energies netes i renovables. 

-instal·lar panells solars i energia eòlica,
-urgir la fabricació d’automòbils elèctrics (com 

a mínim híbrids), preferir-los malgrat no siguin tan 
eficients,

-contractar electricitat d’aquestes fonts,
-apostar per l’opció “Zero CO2”: començar a 

preguntar en tots els articles per la seva “petja de 
carboni”; escollir el mitjà de transport (o la compan-
yia aèria) que menys petja deixi o com a mínim que 
manifesti més preocupació pel tema; protestar contra 
les empreses altament contaminants...

-preferir el transport públic. No fer servir el cotxe 
si no és necessari. Combinar diversos viatges en un. 
Compartir vehicle...

-tenir molt en compte aquest aspecte en el vot 
de la meva participació política... 

Col·laborar amb aquesta necessitat urgent de la 
humanitat participant en alguna mena de militància 
conscientitzadora: en els mitjans de comunicació, 
participant en alguna ONG i en campanyes de men-
talització, assumint-ho com el compromís polític 
potser més necessari i urgent en aquest moment de 
la història de la vida en aquest planeta. Conscien-
ciar-ne d’altres sempre que puguem en els cercles als 
quals tenim accés: plataforma professional, relacions 
personals, conversacions privades... encara que ens 
puguin prendre per obsessionats. 

Un canvi d’ESTIL DE VIDA
Moltes persones, en molts de llocs, fent petites 

coses, en tots els aspectes de la vida, marcaran un 
canvi profund en la vida d’aquest planeta i comença-
ran una civilització nova, civilització de l’austeritat 
compartida i del Viure Bé i en harmonia amb la Mare 
Terra: 

-Viure amb austeritat, sense luxes innecessaris, 
sense nivells de vida ofensius per a la immensa ma-
joria de la població mundial, que viu en la pobresa. 
Eradicar en mi el consumisme. No comprar el que no 
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necessito. No pretendre tenir “l’últim model”. Zero 
despeses innecessàries. Retallar comoditats inne-
cessàries i invertir-les en favor de l’ecologia. 

-Gastar menys aigua calenta.
-Zero menjar llençat a les escombraries. No a la 

dieta obsessivament càrnia.
-Apagar els llums innecessaris, no utilitzar l’stan-

dby dels electrodomèstics. No comprar nous aparell 
quan no ens són necessaris. 

-Les “cinc erres”: reutilitzar, reduir, reparar, reci-
clar, regular –cf. a google-.

Es tracta d’una “reconversió ecològica”, tant com 
d’una “revolució cultural”: tot és diferent, i és l’única 
sortida. El vell estil de vida és “ecocida”: si no ens 
convertim, ens suïcidem. 

Una opció pel DECREIXEMENT
El “decreixement” és una correcció de l’estil de 

vida que avui esdevé imprescindible per desfer part 
del camí recorregut en l’autodestrucció del planeta. 
És un tema delicat, perquè té molts enemics, ja que 
toca un dels “dogmes” més sensibles del sistema 
econòmic, el del “creixement continu, il·limitat”. 
Però en un planeta finit, on ja hem ocupat molt del 
que ell necessita per refer el nostre consum, advocar 
per un creixement il·limitat resulta insostenible 
(suïcida fins i tot). Continuar reivindicant el creixe-
ment il·limitat per donar a tota la població mundial 
el nivell de vida actual dels països desenvolupats 
implicaria poder disposar de diversos planetes; però 
només tenim aquest. Pretendre continuar creixent 
d’aquesta forma és optar per autoasfixiar-nos. Neces-
sitem:

-desacreditar el mite de la modernitat del creixe-
ment il·limitat,

-intentar viure millor amb menys,
-no creixement, sinó desenvolupament en un altre 

nivell,
-no la bona vida, sinó el bon viure/conviure,
Sobre el decreixement: www.decrecimiento.info 

ca.wikipedia.org/wiki/Decreixement

Una nova VISIÓ, integralment ecològica 
Per a una bona pràctica, dos canvis previs:
• Canvi de pensament. Ulls que no veuen, cor 

que no sent... Una persona que encara té la vella 
imatge, que encara està pensant que és un ésser 

celestial que viu enmig d’un món de mers objectes 
i animals inferiors, menysprearà el món, sense ado-
nar-se de les meravelles que l’envolten enmig de la 
Comunitat de la Vida d’aquest planeta, i sense parar 
esment als misteris insondables del Cosmos del qual 
som part. 

S’imposa la necessitat d’estudiar, llegir cosmolo-
gia, afeccionar-se a seguir els avenços de la ciència 
tant en llibre com a les pàgines dedicades a la cièn-
cia en els principals diaris; tenir sempre un llibre de 
capçalera sobre ecologia o ciència en general, i com-
partir sobre el tema. 

• Canvi d’espiritualitat. L’espiritualitat tradi-
cional mirava només el cel dels esperits, no pas el 
món natural d’aquesta Terra, i només ens remetia a 
textos sagrats espirituals. Semblava que com més 
hom s’allunyava d’aquesta Terra més espiritual era. 
Avui estem canviat; intuïm que l’esperit és immanent 
a la matèria, que el món és enemic de l’ànima, i que 
podem/hem de tornar a la Terra com la nostra llar 
espiritual... www.centreterresacree.org/ 

Metodologies militants
• Aconseguir que en el meu grup, comunitat de 

base, grup de vida, comunitat de veïns... ens plante-
gem aquest tema i prenem decisions al respecte.  

• Ser dels que no es desanimen i no deixen de 
propagar aquestes idees, malgrat les resistències. 

• Tot el que fem per replantejar ecològicament 
tots els temes és un servei a la Terra. 

• Descobrir amics, veïns, companys convençuts 
d’aquesta urgència, i suggerir-los d’organitzar quel-
com:

-Reunir el grup, els veïns, la comunitat... i que 
algú organitzi un pla:

-amb uns powerpoints d’exposició temàtica,
-amb uns temes teòrics a exposar/dialogar,
-o debatre algun article d’aquesta Agenda,
-i una proposta de presa de mesures pràctiques. 

Molts altres suggeriments a la xarxa
unmillonporelclima.es
o suggeriments enllaçats a la nostra pàgina INFO. 

Hem preguntat a google “què podem fer contra 
el canvi climàtic”, i en mig segon, ens ha trobat 
140.000 resultats! q
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ALTRES SUGGERIMENTS PEDAGÒGICS D’AQUESTA AGENDA

La “Proposta” de l’Agenda, ampliada i digital
Les quinze pàgines anteriors d’aquesta Agenda 

són la “proposta” pedagògica que ofereix enguany: 
un itinerari d’idees, estudiadament organitzat, per 
a aquells que desitgin organitzar un taller, curset o 
procés pedagògic comunitari per confrontar amb el 
tema de l’ecologia integral orientat a l’assimilació 
de la nova visió que pretenem. En quinze pàgines 
de paper no es pot pas fer més. Però internet ens 
permet oferir aquesta mateixa proposta, més des-
envolupada, en format digital, gratuïtament, per 
tothom qui desitgi més informacions i suggeriments 
per posar en marxa aquest procés pedagògic a la 
seva comunitat o grup d’educació popular. Està a 
lliure disposició a la nostra pàgina INFO:

latinoamericana.org/2017/info
Però hi ha més ofertes/suggeriments. 

La “cartilla popular sobre ecologia” de l’Agenda
Reedició de la coneguda cartilla popular sobre 

ecologia llançada per l’Agenda Llatinoamericana del 
2010, quan va abordar el tema de “Salvem-nos amb 
el Planeta”. 

En només vuit pàgines, presenta en síntesi es-
quemàtica una argumentació completa de la nova 
visió ecològica, des del llatinoamericà esquema del 
“veure, jutjar i actuar”, amb uns guions de pregun-
tes per al diàleg en grup. 

Ideal per imprimir i difondre popularment –les 
seves vuit pàgines es poden imprimir en un sol plec 

de paper–, de cares a la lectura popular de difusió 
massiva. També per a l’escola, la catequesi, el sin-
dicat, la congregació, la parròquia, etc. 

Preneu-la també de la nostra pàgina INFO:
latinoamericana.org/2017/info

Sèrie televisiva “Cosmos”, del 2014
Probablement és actualment la sèrie televisiva 

de més qualitat científica sobre ecologia general. 
Estrenada mundialment el 9 de març del 2014, ja 
s’ha emès a més de 181 països, en 45 idiomes. 
Està publicada en DVD i en Blue-Ray (val la pena 
comprar-la, ho recomanem), i és de bon trobar a la 
xarxa. És una actualització, profundament renovada, 
de la sèrie del mateix títol, de Carl Sagan, de 1984 
(cf. viquipèdia, on també hi ha l’índex de capítols). 
Són 13 episodis, d’una hora. És recomanable veu-
re’ls diverses vegades i comentar-los en comunitat, 
en una reunió d’estudi. Les imatges estan elabo-
rades amb les més avançades tècniques gràfiques 
informàtiques, però sobre la base –sempre que es 
pot– de les imatges fotogràfiques... estem veient 
realment la realitat. 

Sèrie d’Àudios sobre la “Laudato Si”
http://redamazonica.org/el-cuidado-de-la-casa-

comun
És una adaptació radiofònica de la idea central 

que travessa l’encíclica del Papa Francesc: el canvi 
climàtic està arruïnant la Mare Terra i les seves 

Com altres anys, tota aquesta Agenda s’ha concebut principalment com a “eina d’educació 
popular”, com un repertori de textos pensats i escrits per ser utilitzats tant com a lectura-re-
flexió personal, com a text base a partir del qual debatre en grup el tema, amb la presència 
orientadora d’un educador popular. 

Com alguns anys anteriors, el 2017 l’Agenda porta la seva “Proposta” (cf. les pàgines ante-
riors), amb una visió de conjunt del tema, de cares a com pensar-lo i organitzar-lo en el treball 
pedagògic. 

A més, hi mostrem diversos materials que poden ser molt útils per a la tasca de conscien-
tització ecològica amb l’edició de l’Agenda d’enguany. No dubtem que, amb només algun d’ells, 
els que millor s’adaptin a les condicions del grup al qual ens dirigim, es podran organitzar unes 
activitats educatives i conscientitzadores que provocaran la “conversió ecològica” i la “revolució 
cultural” de la qual parla el Papa Francesc, així com la necessària “reconversió ecològica” que la 
humanitat ha de dur a terme si vol sobreviure.
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terribles conseqüències perjudiquen tots els éssers 
vius, especialment els homes i dones empobrits per 
“un sistema que ja no s’aguanta”...

La ficció literària és Francesc d’Assís, que va 
cantar al germà Sol i a la germana Aigua i parlava 
amb les criatures de Déu, ara té l’oportunitat de 
conversar amb l’Aire, els Peixos i els Ocells, i també 
amb l’Or, el Blat de Moro Transgènic i la Pluja Àcida 
i amb tantes criatures que es veuen afectades per la 
irresponsabilitat dels humans i les seves empreses 
depredadores de l’ambient. 

Són vint programes d’uns deu minuts cadascun. 
Tots tenen el mateix objectiu: crear consciència 
sobre la indispensable ciutadania ecològica. Sobre 
la urgència de canviar de rumb i superar l’estil de 
vida consumista, la cultura del rebuig, un model de 
civilització tecnocràtica i mercantilitzada i ambicio-
sa que no és sostenible. 

Per a l’educació popular, l’educació formal i in-
formal, la catequesi o la simple reproducció lliure. 
Ofereix també una “guia metodològica” en línia. 

Encíclica “Laudato Si”
Una especial atenció mereix la mateixa encíclica 

del Papa Francesc, “Laudato Si’, Sobre la Cura de 
la Casa Comuna”. Dirigida també a tots els homes i 
dones de bona voluntat, l’encíclica ha suscitat una 
acollida gairebé universal, només contrastada pels 
seus crítics neoliberals partidaris a ultrança del 
capitalisme depredador. L’encíclica ha fet cèlebre el 
concepte nou d’”ecologia integral”, i ha posat a la 
tradicional conversió cristiana un adjectiu mai em-
prat abans: la “conversió ecològica” (LS 216-221) 
a la qual convida tota la Humanitat. No es tracta 
pas d’un text “eclesiàstic” tradicional; pot molt bé 
abordar-se com un text d’inspiració també laica, 
conscientitzador i molt inspirador. 

El Papa Francesc ens regala la perspectiva sobre 
l’”ecologia integral”, que obre una nova etapa per 
a creients i persones de bona voluntat, cercant una 
resposta agermanada en el reconeixement d’una 
missió compartida que ens tregui d’aquesta ruta 
accelerada vers el precipici. 

Els grups i comunitats que encara no l’hagin 
estudiat (va aparèixer el juliol del 2015) faran bé 
de dedicar-hi una lectura i debat, que es sumaran 
perfectament als objectius d’aquesta Agenda. 

La Carta de la Terra
El mundialment conegut document és una re-

ferència civil internacional patrocinat també per 
l’ONU, que comparteix la perspectiva d’una ecologia 
integral i la seva consegüent revolució cultural. 

Youtube i la xarxa
Fa temps que Youtube s’ha convertit en una 

biblioteca de valor inapreciable pel que fa a mate-
rials audiovisuals per a l’educació i la ciència. Òb-
viament, hi ha molt material de poc valor, però n’hi 
ha també d’excel·lents, científicament bons, i molt 
pedagògics. Només ens cal “perdre” una mica de 
temps veient materials, per trobar allò que necessi-
tem per a la nostra reunió amb el grup. 

I el mateix diem de pàgines a la xarxa: fa temps 
que internet s’ha convertit en la principal biblio-
teca mundial. Podem pensar que gairebé tot allò 
que puguem necessitar és a la xarxa... Els cercadors 
ofereixen avui dia una ajuda imprescindible. 

Textos sobre ecologia d’Agendes anteriors
En la seva edició del 2010 l’Agenda Llatinoa-

mericana va abordar per primera vegada el tema 
ecològic. Va presentar-hi nombrosos documents i 
reflexions de valor permanent, que continuen es-
sent molt útils per al treball de conscientització 
que pretenem. Assenyalem els principals: 
 -Tot té un límit: reflexió molt clara sobre els 

límits del planeta, que ja hem sobrepassat.
 -La nostra història sagrada còsmica: passar a 

considerar la història del cosmos com la nostra 
història sagrada...

 -Dades còsmiques a Veure/Contemplar: recopila-
ció de dades sobre el cosmos per meditar i per 
tenir a mà en les nostres exposicions sobre eco-
logia.

 -Arrels històriques de la crisi ecològica: Lynn 
White que acusa al judeocristianisme, el famós 
text. 

 -Carta del cacic Seattle...
 -El punt Déu en el cervell... de Boff.
 -Pistes per a una nova visió ecològica, de Boff.

Tots aquests textos es poden recollir a l’arxiu 
digital de l’Agenda: 

http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo

q
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I. 
VE

URE

Un planeta ENFEBRAT QUE NECESSITA CURES GLOBALS I LOCALS

ASsociació de Naturalistes de Girona
Dani Boix, Enric Cortiñas, Marcel Llavero, Laura Llorens, Sergi Nuss i Emma Soy

Pensar globalment, actuaR localment

Les evidències dels efectes que la humanitat està 
infligint al planeta fan que avui dia existeixi un con-
sens força ampli per tal de replantejar-nos alguns 
dels models de societat existents. El model imperant 
als anomenats països “enriquits”, “desenvolupats”  o 
“industrialitzats” implica un consum de recursos que 
no és ni sostenible (s’estan usant els recursos d’un 
planeta i mig, i de no canviar la dinàmica actual s’es-
tima que al 2050 ja necessitarem tres planetes) ni 
generalitzable (amb els nivells de consum d’aquests 
països no hi ha recursos suficients per a tota la hu-
manitat). Per tant, hi ha una necessitat racional i 
ètica de repensar el nostre model de societat. No vo-
ler veure aquesta necessitat només es pot fer des de 
l’acceptació d’un món injust i mesquí. A més, aquesta 
mirada de qui no vol veure està carregada d’una gran 
necessitat d’ignorar la realitat, ja que els canvis que 
hem engegat afectaran a tots els racons del planeta. 
Els efectes ja truquen a la porta de totes les cases, 
s’està reduint de manera alarmant la qualitat de vida 
de centenars de milions de persones de les comunitats 
més vulnerables.

Segons l’organisme científic internacional que es-
tudia el canvi climàtic i les respostes necessàries per 
aturar-lo, l’IPCC (Panell Intergovernamental pel Canvi 
Climàtic), abans del 2050 s’han de reduir un 50% els 
gasos d’efecte hivernacle (GEH), com ara el diòxid de 
carboni, produïts principalment per la crema de com-
bustibles fòssils. L’objectiu és evitar que la tempera-
tura mitjana de la Terra augmenti durant el segle XXI 
més enllà de 2oC respecte als nivells preindustrials, ja 
que creuar aquest llindar comportaria conseqüències 
desastroses per a la supervivència de les persones en 
molts indrets del planeta. Els països més vulnerables 
però, han reclamat que l’escalfament es limiti a 1.5oC. 
De no rebaixar-se el llindar d’escalfament, aquests 
països alerten que centenars de milions d’estils de 
vida es veurien compromesos en les comunitats que 
menys han contribuït a l’escalfament planetari i que 
ja pateixen les pitjors conseqüències del canvi climà-

tic. Segons l’IPCC, per assolir el llindar dels 1.5oC amb 
possibilitats raonables i assegurar el límit dels 2oC, la 
reducció hauria de ser del 70% abans del 2050. Malau-
radament, si seguim amb el ritme actual de consum 
d’energies contaminants, com són el carbó, el petroli 
i el gas natural, al 2030 ja s’haurà superat el pressu-
post de GEH disponible fins al 2050. Davant d’això, 
la responsabilitat dels països enriquits és màxima, 
ja que històricament han generat el 66%  dels gasos 
responsables del canvi climàtic, mentre que no arri-
ben al 20% de la població. És de justícia, doncs, que 
gran part de les reduccions es duguin a terme en les 
societats desenvolupades, alliberant més recursos per 
als països més pobres i que menys han contaminat. 
Els esforços de mitigació haurien de ser comuns, però 
diferenciats en funció de les emissions històriques i 
reconeixent el dret al desenvolupament sostenible de 
les comunitats més pobres del planeta. Per això, en 
els països enriquits, la reducció de les emissions dels 
GEH per al 2050 hauria de ser del 80-95%, segons 
l’IPCC. En aquest sentit cal comentar que les ciutats 
tenen un paper cada cop més rellevant, perquè avui 
dia més del 50% de la població mundial viu en as-
sentaments urbans, on s’hi produeixen el 70% de les 
emissions mundials d’efecte hivernacle.

En un món tan interconnectat com el nostre, la 
gestió de molts aspectes, entre ells el canvi climàtic, 
requereix d’una entesa internacional. La necessitat 
imperiosa de començar a revertir la situació, situa 
les trobades internacionals, com la passada COP21 a 
París, en el centre de l’interès de bona part de la hu-
manitat. La veritat, però, és que les expectatives que 
aquestes trobades generen (com el seu nom indica, la 
de París era ja la vintiunena) no es corresponen amb 
els compromisos que s’adquireixen: o no s’assoleix cap 
acord o els acords assolits són clarament insuficients. 
Podríem tenir la sensació que en el cas de la trobada 
de París això no ha estat així, a tenor de l’adjectiu 
“històric” i les imatges de dirigents internacionals 
somrients que van aparèixer a la premsa l’endemà de 
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l’acord. Val a dir, però, que el qualificatiu històric per 
a l’acord s’hauria de restringir a la diplomàcia i a la 
política, ja que des de la Convenció Marc per al Canvi 
Climàtic (Nacions Unides, 1992) aquest ha sigut el 
primer document legal, en el marc de l’acció climàtica, 
aprovat per una gran majoria de la comunitat inter-
nacional. No obstant això, l’acord és manifestament 
insuficient, ja que malgrat que 186 països han presen-
tat mesures per a reduir les seves emissions de GEH (o 
augmentar-les a un ritme més lent), la mitigació de 
les emissions per part de les diferents parts no és ju-
rídicament vinculant, i de complir-se les accions reco-
llides en el pacte l’increment de la temperatura global 
durant aquest segle seria de 3.5oC; per tant, més enllà 
del llindar considerat segur per part de la comunitat 
científica. Així doncs, l’alegria i eufòria d’uns pocs es 
transforma ràpidament en desídia i manca d’empatia 
quan es mira el text detalladament. L’acord és per a 
les comunitats més vulnerables la gota que fa vessar 
el got, la guspira que encén la crida del desacord. Una 
minoria privilegiada va celebrar el seu èxit: silenciar 
el problema de la majoria. Cap novetat, la imatge ens 
recorda que les estructures de poder del món es con-
serven des de la colonització. Els països “enriquits” 
segueixen defensant els interessos particulars a curt 
termini, mentre els països “empobrits” lluiten per la 
seva terra, les seves famílies, la seva vida i els seus 
drets. Cal afegir que els països sotasignants s’han 
compromès a fer públics el 2017 llurs objectius de re-
ducció dels GEH per al 2020, i és per aquesta raó que 
la pressió ciutadana tindrà un paper molt rellevant, a 
fi de forçar els estats a assolir acords ambiciosos que 
permetin fer front a l’enorme perill que representa el 
canvi climàtic.

Aquesta pressió popular s’haurà d’exercir tant a 
nivell nacional com local. Moviments internacionals 
com Greenpeace, 350.org i gofossilfree.org estan te-
nint un paper indiscutible a l’hora de catalitzar èxits i 
disseminar-los. Es denuncien i aturen grans projectes 
com les perforacions a l’Àrtic i l’oleoducte “Keysto-
ne XL” als USA. També creix de manera important el 
front que defensa la desinversió en energies fòssils. 
En paral·lel hi ha un moviment mundial amb milers de 
governs municipals que lluiten contra el canvi climà-
tic, impulsant l’eficiència energètica als equipaments 
i serveis públics (per exemple, en l’enllumenat). Tam-

bé són coneixedors de la necessitat d’abordar canvis 
estructurals en la mobilitat urbana i en el subminis-
trament d’energia (electricitat i calor) als habitatges 
i comerços, que conjuntament suposen al voltant del 
70% dels GEH a escala local. Ara bé, frenar l’escalfa-
ment planetari només serà possible si tothom hi pren 
part, superant l’individualisme i la resistència al can-
vi. És l’hora que entomem els límits de la Terra com 
un valor i no com un càstig, tal com proposa el Papa 
Francesc. 

Així doncs, cal impulsar una transició energètica 
que permeti garantir la sostenibilitat planetària i el 
benestar humà. Tenim exemples concrets que ens de-
mostren que aquesta transició és possible: al petit 
municipi d’Ordis (de menys de 400 habitants i situat 
al NE de la Península Ibèrica) han iniciat el que s’ano-
mena “la tercera revolució industrial” (www.ordissos-
tenible.cat). Aquesta revolució planteja que l’energia 
que necessitem s’ha de produir al mateix lloc on es 
consumeix i, ateses les dificultats per emmagatze-
mar-la, cal crear xarxes intel·ligents de distribució 
energètica. En definitiva, el seu plantejament inclou 
una reducció del consum energètic i la producció lo-
cal de l’energia. L’educació ambiental també juga un 
paper clau a l’hora d’incentivar canvis d’hàbits de con-
sum, i encara més transcendental és educar les noves 
generacions. L’àmbit escolar en pot ser un impulsor 
mitjançant projectes que cerquen sensibilitzar els es-
tudiants de la problemàtica del canvi climàtic, donant 
a conèixer com iniciatives municipals d’eficiència i 
estalvi energètic en el camp de la mobilitat, de l’en-
llumenat i de la producció d’energia poden ajudar a fer 
front a l’escalfament global (http://www.naturalistes-
girona.org/e-rutes). 

Els costos associats al canvi climàtic seran molt 
alts (en termes ambientals, econòmics, de salut, 
etc.), i la velocitat a la qual cal implementar les me-
sures per a, ja no revertir, sinó simplement mitigar 
aquest canvi, obliga a la humanitat a pensar en les 
millors estratègies per adaptar-nos a la nova realitat. 
La relació de la humanitat amb la resta del planeta, i 
en particular amb la resta de la biosfera, ha de can-
viar, i ho ha de fer ràpid, o el risc en què hem posat la 
nostra pròpia existència i la de moltes altres espècies 
assolirà un punt de no retorn. q
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“Que em convidessin al Vaticà em va sorpren-
dre completament. Atesos els atacs provinents 
del Partit Republicà entorn del tema del canvi 
climàtic i atesos els interessos que hi ha rere el 
negoci dels combustibles fòssils als EUA, va ser 
una decisió particularment valenta convidar-me”, 
va comentar l’escriptora canadenca Naomi Klein 
als periodistes presents a l’esdeveniment celebrat 
al Vaticà per comentar l’encíclica Laudato Si’ del 
Papa Francesc. Resumim les seves paraules en 
aquesta ocasió.  

Vull expressar el meu més sincer agraïment al 
Consell Pontifici per a la Justícia i la Pau i a CIDSE 
per rebre’ns aquí i per haver-nos convocat a aquesta 
reunió de la que tant n’espero. És també per a mi un 
honor ser aquí per donar suport i celebrar la publica-
ció d’aquesta històrica encíclica papal. 

Aquesta encíclica també em parla a mi
Al començament de la Laudato Si’ el Papa Fran-

cesc diu que no adreça aquest text només al món 
catòlic, sinó a cada persona que habita aquest plane-
ta. Vull dir-vos que, per descomptat, a mi, una jueva 
laica i feminista, que va quedar ben sorpresa quan la 
van convidar al Vaticà, també em parla aquest text. 

“No som Déu” declara l’encíclica. Tots els éssers 
humans ho hem sabut en algun moment. Però des 
de fa uns 400 anys els vertiginosos avenços cientí-
fics van fer creure a alguns que ja estàvem a punt 
de saber tot allò que s’havia de saber sobre la Terra 
i que això ens convertiria en amos i senyors de la 
Natura, recordant aquella memorable frase de René 
Descartes. Que arribéssim a ser-ho, deien, era el que 
Déu sempre havia volgut. 

Aquesta idea es va mantenir molt de temps. Fins 
que avenços posteriors de la Ciència ens van ensen-
yar quelcom molt diferent. Mentre cremàvem quanti-
tats cada vegada més grans de combustibles fòssils, 
convençuts que amb els nostres vaixells carregats de 
mercaderies i els nostres jets supersònics travessà-
vem el món com si fóssim déus, els gasos d’efecte 

hivernacle s’acumulaven a l’atmosfera atrapant cada 
vegada més quantitat de calor. Ara ja ens enfrontem 
a la realitat: no som ni amos ni senyors, i estem 
alliberant forces naturals molt més poderoses que 
nosaltres i que les nostres més enginyoses màqui-
nes. Encara tenim temps de salvar-nos, però només 
si abandonem el mite de la dominació i la senyoria 
i aprenem a treballar amb la Natura, respectant i 
aprofitant la seva intrínseca capacitat de renovació i 
regeneració. 

Hi ha qui veu en aquesta interconnexió una 
humiliant minva de la seva categoria. Aquesta idea 
els resulta insuportable i, amb el recolzament actiu 
d’actors polítics finançats per empresaris dels com-
bustibles fòssils, opten per negar la Ciència.  

Malgrat tot, això ja està canviant a mesura que 
canvia el clima i és probable que canviarà més amb 
la publicació d’aquesta encíclica, que podria posar en 
greus problemes els polítics nord-americans que s’es-
cuden en la Bíblia per oposar-se a les accions contra 
el canvi climàtic. 

Hem arribat a un moment molt perillós
He passat les dues darreres setmanes llegint cen-

tenars de reaccions a l’encíclica. I encara que la res-
posta ha estat en general aclaparadorament positiva, 
he observat un argument comú en moltes de les crí-
tiques: el Papa Francesc –diuen– pot estar encertat 
en els temes científics que planteja, fins i tot en els 
temes morals, però ha de deixar els temes econòmics 
i polítics als experts, que són els que entenen com 
els mercats poden resoldre amb eficàcia qualsevol 
problema. 

Hi estic en total desacord. La veritat és una altra: 
hem arribat a un moment tan perillós en part perquè 
molts d’aquests experts econòmics ens han fallat 
omplint les seves poderoses habilitats tecnocràti-
ques sense saviesa. Han dissenyat models que donen 
un escandalosament escàs valor a la vida humana, 
sobretot a la vida dels pobres, i donen un enorme 
valor a la protecció dels beneficis empresarials i al 
creixement econòmic aconseguit a qualsevol cost. 

S’HA DE CANVIAR DE SISTEMA
Naomi Klein  

Montreal, Canadà
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Amb aquest deformat sistema de valors hem acabat 
amb mercats de carboni ineficaços, en lloc d’establir 
substancials impostos al carboni i augmentar les 
regalies als qui extreuen combustibles fòssils. I així 
hem arribat a l’objectiu de reduir en només 2 graus 
la temperatura global, malgrat que amb aquesta re-
ducció podrien desaparèixer nacions senceres. 

En un món on el benefici econòmic es posa sem-
pre per davant de la gent i del planeta, l’economia 
climàtica té absolutament a veure amb l’ètica i la 
moral. Si estem d’acord en que posar en perill la vida 
a la Terra representa una crisi moral, aleshores això 
ens exigeix actuar. 

Hora d’actuar
I actuar no significa pas deixar el futur a l’atzar o 

als cicles d’auge i caiguda del mercat. Actuar signifi-
ca establir polítiques dirigides a regular la quantitat 
de carboni que es pot extreure de la Terra. Significa 
polítiques que ens condueixin a emprar un cent per 
cent d’energies renovables les properes dues o tres 
dècades, o com a molt tard a mitjans d’aquest segle. 
Significa compartir l’ús dels béns comuns, com ho és 
l’atmosfera, sobre la base de la justícia i l’equitat i 
no pas sobre la base de qui guanya s’ho emporta tot. 
Tampoc sobre la idea d’Ottmar Edenhofer, professor 
d’economia del canvi climàtic, quan afirma que “el 
poder fa el dret”. 

Aconseguir alhora clima estable i economia justa
Està sorgint acceleradament una nova mena de 

moviment climàtic que té en compte aquesta situa-
ció. Es basa en la veritat expressada de manera més 
valenta a l’encíclica: l’actual sistema econòmic ali-
menta la crisi climàtica i, alhora, treballa activament 
per impedir que prenguem les mesures necessàries per 
evitar-la. 

L’actual moviment climàtic es basa en la convic-
ció que per evitar que el canvi climàtic esdevingui 
incontrolable necessitem un canvi de sistema. I 
perquè l’actual sistema està alimentant també una 
desigualtat cada vegada més gran, davant d’aquest 
repte crucial tenim la possibilitat de resoldre alhora 
les múltiples crisis sobreposades. Un clima més es-
table i una economia justa ho podem aconseguir al 
mateix temps. 

La consciència d’aquest oportunitat està creixent. 

Per això estem veient algunes aliances sorprenents, 
abans impensables, com per exemple que jo estigui 
al Vaticà i que també s’hi reuneixin sindicats, orga-
nitzacions indígenes, comunitats de fe, grups ecolo-
gistes i científics treballant més estretament que mai 
abans. En aquestes coalicions no estem pas d’acord 
en tot ni molt menys. Però tots entenem que els 
reptes són tan grans, el temps tan curt i la tasca tan 
immensa, que no ens podem permetre el luxe que les 
diferències ens divideixin. 

Difícil però no impossible
No hem d’abandonar la idea que encara hi ha 

temps per apartar-nos de la perillosa ruta en la qual 
estem, la que ens està conduint no pas a 2 graus 
més d’escalfament, sinó a 4. De fet, podríem acon-
seguir mantenir l’escalfament per sota d’1,5 graus si 
aquesta fos la nostra prioritat col·lectiva. 

Sens dubte seria difícil, com ho fou el raciona-
ment i la reconversió industrial que es va haver de 
fer en temps de guerra. Seria una meta tan ambicio-
sa com ho van ser els programes d’obres públiques 
i contra la pobresa que es van posar en marxa en 
temps de la Gran Depressió i la Segona Guerra Mun-
dial. 

Però difícil no és pas el mateix que impossible. 
Seria una claudicació covarda rendir-se davant d’un 
repte que salvaria moltes vides i evitaria tants de 
patiments simplement perquè és difícil i costós i 
perquè requereix sacrificis dels que tenim tant, que 
podem sobreviure amb menys. No hi ha en el món 
cost-benefici capaç de justificar aital covardia. 

Poesia però amb valentia
L’encíclica em va sorprendre per la seva valentia 

i també per la seva poesia. El text és una meravello-
sa combinació del llenguatge del sentit comú i del 
llenguatge poètic, en un text commovedor que parla 
al cor... La Santa Seu no s’està deixant intimidar, 
sabent com sap que dir veritats poderoses provoca a 
enemics poderosos. Vivim en un temps en què manca 
braó polític. Estem acostumats a veure els polítics 
fer marxa enrere a la primera senyal de controvèrsia. 
Per això, tant el dir veritats controvertides com el no 
retractar-se quan les qüestionen poderosos interessos 
creats és quelcom molt novedós a l’escenari polític i 
molt necessari en la realitat que estem vivint. 

q
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Tot sovint, en aquesta Managua, on plou per 
efectes de la sequera o on un xàfec torrencial provoca 
desastres pel pèssim ordenament territorial, per les 
deixalles que la població llença a qualsevol hora a 
qualsevol forat, per les defectuoses construccions 
que irresponsables empresaris han fet a la zona sud 
de la capital, deforestant-la sense misericòrdia, m’he 
trobat amb força gent com aquell taxista, que va 
explicar-me després d’un d’aquests diluvis: “Senyora, 
tot el que passa ja està escrit a la Bíblia, el Senyor 
només ens està avisant”. I de què ens vol avisar?, 
vaig preguntar-li. “Que hi ha molts pecats en aquest 
país: molts borratxos, dones perdudes, fills que ja no 
respecten... El Senyor castiga, però això s’acaba, el 
Senyor està venint, això és un avís de la fi del món”. 

Entre les moltes raons per les quals l’encíclica del 
Papa Francesc Laudato Si’ em sembla revolucionària 
hi ha el que treu pes a idees com aquesta, cada 
vegada més arrelades en més gent creient per 
lectures bíbliques i exhortacions morals allunyades 
perillosament de la ciència. 

Des del que ens ensenya la Ciència
Vaig llegir la Laudato Si’ admirada. No existeix 

cap text de l’Església catòlica amb tantes pàgines 
dedicades al que ens ensenya la ciència i ens 
adverteix. Francesc parla de la deforestació dels 
boscos, de la devastació que causa la mineria de 
l’or, del monocultiu que destrueix els sòls, dels 
plaguicides que maten els microorganismes que 
alimenten la terra, de l’escalfament del mar, de la 
pesca amb dinamita, de la destrucció dels esculls de 
corall, de la contaminació de l’aire, de la importància 
de conservar els manglars, del desglaç de les 
glaceres, del perill que representa el metà amagat en 
el gel polar... 

I a la llarga llista de desastres ambientals que 
esmenta, parla sempre de la mà de la ciència, 
argumenta des de la ciència. Reconeix les 
innombrables aportacions de la ciència per explicar-
los, sense relacionar-los mai amb voluntat, càstig, 
prova o avís de Déu. 

Enumerar tants desastres, reals i actuals, no 

obeeix pas a un sensacionalisme per provocar por. 
L’objectiu és “prendre dolorosa consciència, atrevir-
nos a convertir en patiment personal allò que li passa 
al món, i així reconèixer quina és la contribució que 
cadascú pot aportar” (19).

L’encíclica vol fer-nos responsables. Busca 
rectificar les idees d’aquell taxista... i les de 
tanta altra gent. De principi a fi la Laudato Si’ és 
una apassionada crida a que cada persona, cada 
comunitat, cada societat, els països, els governs i 
les empreses, assumeixin la seva responsabilitat per 
aturar el desastre ambiental. “Responsabilitat” és 
una paraula que es repeteix més de 30 vegades a 
l’encíclica. 

Em van encantar també les revolucionàries, i per 
això, suggerents síntesis que fa Francesc en aquest 
text sorprenent. La Laudato Si’ relaciona estretament 
els desastres ambientals amb els desastres socials que 
afecten els pobres. I també enllaça dues idees sempre 
en conflicte, evolució i creació. 

Ecologia i Justícia, inseparables
Francesc vol demostrar que és inseparable la 

preocupació per la natura i per la justícia amb 
els pobres. Torna a parlar d’”opció preferencial pels 
pobres” i proposa que aquesta opció es tradueixi 
avui per una consciència ambiental, equiparant 
l’exclusió i la destrucció, l’oblit i els abusos que 
pateixen els pobres amb els que pateix “la germana 
mare Terra”. Proposa “una aproximació integral 
per combatre la pobresa, per tornar la dignitat als 
exclosos i, simultàniament, per cuidar la natura”. I, 
tal com insisteix en la responsabilitat, insisteix una 
i altra vegada en la relació que existeix entre cada 
desastre ambiental i la repercussió que això està 
tenint i tindrà entre els més pobres. Adverteix que, 
per tal que qualsevol lluita per eradicar la pobresa 
duri i sigui eficaç, s’ha de lluitar alhora per cuidar i 
defensar l’ambient. Ambdues lluites han d’anar juntes 
perquè si no, la destrucció ambiental estarà fabricant 
més i més pobres arreu.  

Sabent que les esquerres polítiques que van fer o 
van lluitar per fer les revolucions llatinoamericanes 

un text revolucionari: Laudato Si’
María López Vigil  
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mai van tenir consciència ambiental, i ara els governs 
que s’anomenen progressistes són extractivistes, 
depredadors dels recursos naturals, aquestes idees 
tenen enorme importància. A partir de la Laudato 
Si’ ja ningú no es podrà anomenar cristià/na sense 
tenir consciència ambiental i desenvolupar aquesta 
consciència; ja ningú no podrà dir que és d’esquerra, 
que és revolucionari, que és progressista, sense 
pràctiques, fets, decisions i polítiques concretes en 
defensa de l’ambient. 

Evolució i Creació: síntesi suggerent
També és suggerent la síntesi entre Evolució 

i Creació. L’òptica de la Laudato Si’ és clarament 
evolucionista. Donant per suposada aquesta llei i 
sense entrar a discutir per què no s’ha de rebutjar, 
com encara fan tants creients, Francesc ens convida 
a saber-nos i sentir-nos part de quelcom més gran, 
relacionats, vinculats: “No està de més insistir en 
que tot està connectat. El temps i l’espai no són 
independents entre ells, i ni tan sols els àtoms o 
les partícules subatòmiques es poden considerar 
per separat. Així com els diferents components del 
planeta –físics, químics i biològics– estan relacionats 
entre ells, també les espècies vives formen una xarxa 
que mai acabem de reconèixer i comprendre. Bona 
part de la nostra informació genètica es comparteix 
amb molts éssers vius. Per això, els coneixements 
fragmentaris i aïllats poden convertir-se en una forma 
d’ignorància si es resisteixen a integrar-se en una 
visió més àmplia de la realitat”. 

Aquesta visió més àmplia és clarament 
evolucionista. I allò interessant és que, alhora, 
l’encíclica proposa una visió creacionista. I ho fa 
de tal manera que resulten bellament compatibles: 
“Si de debò volem construir una ecologia que ens 
permeti guarir tot allò que hem destruït, aleshores 
cap branca de les ciències i cap forma de saviesa es 
pot deixar de banda, tampoc la religiosa amb el seu 
llenguatge propi” (63). 

En el llenguatge de les grans religions, la Natura 
és obra d’un Creador, que amb creativitat ens ha 
regalat el món. Reconèixer-ho així, sentir-ho així, és 
una motivació per “cuidar”. Diu Francesc: “La millor 
manera de posar l’ésser humà al seu lloc, i d’acabar 
amb la seva pretensió de ser un dominador absolut 

de la terra és tornar a proposar la figura d’un Pare 
creador i únic amo del món, perquè d’altra manera 
l’ésser humà tendirà sempre a voler imposar a la 
realitat les seves pròpies lleis i interessos”. 

Aprofundeix en aquesta idea, importantíssima 
per a una pastoral ambiental: “Per a la tradició 
judeocristiana dir creació és més que dir natura, 
perquè té a veure amb un projecte de l’amor de 
Déu on cada criatura té un valor i un significat. La 
natura se sol entendre com un sistema que s’analitza, 
comprèn i gestiona, però la creació només pot 
entendre’s com un do, que sorgeix de la mà oberta 
del Pare de tots, com una realitat il·luminada per 
l’amor que ens convoca a una comunió universal... 
Les criatures d’aquest món no es poden considerar un 
bé sense amo... Això provoca la convicció que, essent 
creats pel mateix Pare, tots els éssers de l’univers 
estem units per llaços invisibles i formem una mena 
de família universal, una sublim comunió que ens 
mou vers un respecte sagrat, entranyable i humil. Vull 
recordar que Déu ens ha unit estretament al món que 
ens envolta, que la desertificació del sòl és com una 
malaltia per a cadascun, i podem lamentar l’extinció 
d’una espècie com si fos una mutilació” (76, 89). 

Crec que, pretesa o no, aquesta síntesi ens 
interpel·la, i crec que hauria d’orientar la reflexió 
tant dels ambientalistes com dels pastoralistes. Sí, 
segurament tindrem més cura de la casa que van fer 
el nostre pare i la nostra mare per regalar-nos-la, que 
no pas la que una immobiliària va construir i hem 
comprat. Diversos científics de Nicaragua, des d’on 
escric, m’han dit: No sóc creient, però m’encanta la 
Laudato Si’ perquè és una eina meravellosa per a la 
reflexió, per treballar-hi. 

“El que està passant –diu Francesc– ens posa 
davant la urgència d’avançar en una valent revolució 
cultural” (114). Estem davant d’un text revolucionari 
que uneix la lluita per la justícia social amb la lluita 
per la justícia ambiental, sempre oberta a la llum 
de la Ciència. Francesc està convençut que en la 
cura de l’ambient es juga el futur de la humanitat. 
Així va dir-ho a l’ONU, quan va afirmar que la 
crisi ecològica “pot posar en perill l’existència de 
l’espècie humana”. I no pas per càstig de Déu, sinó 
per la irresponsabilitat humana. Entendre això és 
revolucionari, novellament revolucionari.

q



42

Els estudis revelen que la nostra espècie va emigrar 
d’Àsia fa aproximadament 50 mil anys. Només. Vam ser 
l’últim espai del planeta a ser ocupat per l’ésser humà. 
Un territori molt fèrtil, amb molta riquesa natural i 
una biodiversitat impressionant que va garantir la 
reproducció i supervivència de tots els éssers humans 
durant tot aquest període de temps. Fins al segle XVI 
dC, aquests pobles vivien en un sistema de comunisme 
primitiu, amb una simbiosi perfecta amb la natura, de 
la qual obtenien l’aliment. Durant les diverses esta-
cions climàtiques o quan els recursos naturals escasse-
javen, migraven cap a altres regions, amb una pràctica 
circular de nomadisme, fins que retornaven a territoris 
originals recuperats per la força de la natura.

El segle XVI va estar marcat per la invasió d’Eu-
ropa a aquest continent. Aquesta invasió no va ser 
provocada per la superpoblació ni per la necessitat de 
reproducció humana a Europa, sinó per una necessitat 
econòmica d’acumulació de béns materials determi-
nada per una nova manera de producció del naixent 
capitalisme mercantil europeu, que va transformar tots 
els béns en mercaderies. Qui s’apropiava d’aquestes 
mercaderies acumulava riquesa material, era “ric” tenia 
poder polític i era “superior” a la resta d’éssers humans 
més “pobres”.

Era l’inici del guany i de l’apropiació privada, per-
sonal, dels béns existents a la natura, que ha marcat 
la lògica del capitalisme fins al dia d’avui. I aquesta 
lògica ha generat una societat extremadament des-
igual. D’una banda, uns quants (més aviat pocs) que 
en treuen profit; de l’altra, milers d’exclosos dels béns 
de la natura.

Quan van arribar aquí ens van imposar, tant sí com 
no, aquesta nova lògica perversa i injusta, una lògica 
que va costar la vida de milions de persones nadiues 
del nostre continent. S’ha estimat que hi havia més de 
vuit milions de persones en el que avui és l’Amèrica 
Central i del Nord, i uns altres vuit milions a l’Amèrica 
del Sud. La gran majoria van ser assassinats al llarg 
de 300 anys de dominació colonial per part del capital 
europeu.

A continuació van portar al voltant de set mi-
lions d’éssers humans (com ara els esclaus d’Àfrica, 
comprats i venuts) perquè al continent produïssin 
més mercaderies a partir de la natura. I aleshores van 
extreure els minerals (ferro, plata, or, alumini...) i tot 
seguit mercaderies agrícoles (cuiro, sucre, tabac, tot 
tipus de pebres, cafè...). I a partir del segle XX, petro-
li, energia elèctrica, aigua...

La nostra estimada Rosa Luxemburg va parlar sobre 
l’“acumulació primitiva” dels capitalistes europeus, tot 
apropiant-se dels béns de la natura que pertanyien als 
pobles de la perifèria dels altres continents.

Ara ens trobem en una nova etapa del capitalisme. 
Un capitalisme dominat pel capital financer i per grans 
companyies internacionals, que dominen tot el món. 
S’estima que tan sols 500 empreses controlen el 60% 
de totes les mercaderies produïdes per bilions d’éssers 
humans. Se sap que tota aquesta riquesa material 
acaba centralitzada en només 62 bilionaris, els quals 
controlen més béns que els sis bilions d’éssers humans 
que la produeixen. Un 0’1% contra l’altre 99% de la 
humanitat!

Al llarg d’aquests últims anys, aquest sistema ha 
entrat en una crisi econòmica, amb la qual cosa ha 
disminuït la taxa de benefici d’algunes empreses, ha 
crescut l’atur en la població i ha afectat les persones 
amb més mancances.

Res de tot això toca la fibra dels capitalistes. Ben 
al contrari, tal com ja va advertir Rosa Luxemburg: du-
rant els períodes de crisi, aquests es tornen més àvids 
a l’hora d’expoliar la natura. Perquè els béns de la 
natura no tenen un valor gaire alt (mesurat pel temps 
de treball necessari per extreure’ls), però quan arriben 
al mercat com a mercaderies adquireixen un preu alt, 
per la seva escassetat, i amb això generen una renda 
fantàstica als capitalistes a partir de la diferència del 
cost real de producció amb el preu final cobrat. 

Durant els darrers anys, la fúria del capital ha aug-
mentat l’expoliació de tots els béns de la natura i l’ex-
plotació dels treballadors. Així mateix, han augmentat 
la productivitat de les màquines, amb la qual cosa es 

els pobles de la terra i el nostre futur comú
João Pedro Stédile  
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necessita menys treball viu i es genera més atur.
Per a ells, tot el que hi ha a la natura ha de ser 

transformat en mercaderia, a fi d’acumular diners. Ja 
hi ha empreses que venen fins i tot aire pur d’Alaska 
en flascons, per a la població de les ciutats pol·luïdes 
per les seves pròpies empreses del capital industrial. 
Estan acabant amb l’aigua, amb els rius, amb la biodi-
versitat. Pràcticament ja no hi ha fusta disponible als 
boscos nadius.

Però la natura té la seva lògica i se’n venja. Mai 
abans al nostre planeta havíem vist tants casos de 
sequera i d’inundacions en diferents regions del plane-
ta. Mai abans havíem vist tantes tempestes, tornados i 
fins i tot terratrèmols marins.

Pesa sobre nosaltres una amenaça encara més gran. 
Amb la destrucció de la biodiversitat i de la natura, 
hi ha un desequilibri en el clima i en les estacions al 
llarg de l’any. La terra s’està escalfant. I els investiga-
dors adverteixen que si durant les pròximes dècades la 
terra augmenta la temperatura mitjana en dos o tres 
graus centígrads... milers de formes de vida vegetals 
i animals desapareixeran. Les ciutats que es troben 
arran de mar quedaran inundades.

El planeta Terra corre perill. Milers de formes de 
vida estan desapareixent, alhora que es posa en risc la 
supervivència general. Entre els éssers humans, milions 
de persones es veuen afectades per la manca d’aigua, 
aliments i condicions dignes.

Milers de persones moren cada any, arreu del 
món, amb edats cada cop menors, de càncer. El càn-
cer significa la degeneració de les cèl·lules vives de 
l’organisme humà, la majoria de les vegades provocat 
pel consum d’aliments contaminats per agrotòxics. Els 
agrotòxics són verins químics utilitzats pel capitalisme 
per matar-la, disminuir la mà d’obra en la producció 
agrícola i buscar només el màxim benefici.

El capitalisme, en la seva fase de dominació mun-
dial de tots els pobles, està matant la vida del nostre 
planeta per buscar només el màxim benefici. 

I aquesta manera d’organitzar la producció i la 
vida social, que destrueix la natura, està sacrificant en 
primer lloc els milions d’éssers humans que viuen en 
pèssimes condicions de supervivència.

Els governs organitzen reunions, simposis, con-
ferències i cimeres. No serveixen de ben res. Els gover-

ns no volen ni poden controlar la fúria incontrolable 
del benefici dels grans capitalistes. L’última conferèn-
cia sobre el clima, la COP 21 de París el 2015, va ser 
una vergonya. Van fer un bon diagnòstic... però no 
van prendre cap mesura concreta per controlar el ca-
pital. Ben al contrari: van crear uns altres mecanismes 
perquè el capital pugui seguir expoliant la natura im-
punement, fins i tot transformant l’oxigen dels nostres 
boscos en una nova mercaderia, ja que es posa a la 
venda perquè la comprin els capitalistes que emeten el 
diòxid de carboni que ens mata.

Els estats nacionals i els governs locals no tenen 
més força per controlar el furor del capital. Això pro-
voca la irreversibilitat de la crisi mundial.

Així doncs, ¿hi ha cap sortida? ¡És clar que n’hi ha. 
El que no hi ha són més sortides segons la lògica del 
capitalisme i del seu benefici!

Cal pensar en una nova manera de produir i or-
ganitzar la vida socialment, arreu del planeta, que 
respecti la natura, que estableixi la convivència dels 
éssers humans amb totes les formes de vida.

Cal recuperar, pel que fa a l’agricultura, la produc-
ció d’aliments saludables, amb tècniques d’agroecolo-
gia, que aconsegueixen augmentar la productivitat de 
la terra i del treball sense fer-la malbé, tal com han fet 
els pagesos al llarg dels segles.

Cal reorganitzar les ciutats, sense especulació im-
mobiliària, garantir un habitatge digne i un transport 
públic a partir d’energies netes i no contaminants.

Cal canviar els nostres governs i la seva institucio-
nalitat d’estat burgès. La revolució burgesa a la França 
del 1789 s’ha acabat. Cal construir de debò unes de-
mocràcies populars en què el poble exerceixi el poder 
real, en comptes del capital. Participació popular.

Sóc optimista. Em fa l’efecte que la natura i les 
seves venjances ens ajudaran a conscienciar el poble, 
i algun dia la immensa majoria de la població d’arreu 
del món obriran els ulls i faran servir aquesta enorme 
energia progressista per provocar els canvis necessaris.

La història de la humanitat és la història de la 
recerca incessant de formes de vida més justes, igua-
litàries i solidàries. Acumulem molts coneixements, 
molta cultura en aquesta trajectòria, i amb tot plegat 
canviarem el món. ¡Desperteu, que els temps de canvi 
s’acosten! q
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a la natura no hi ha jerarquies sinó holoarquia
Ecologia Integral: una visió judeo-cristiana

Diarmuid O’Murchu msc 
Dublín, Irlanda

Ja fa uns anys que es parla d’”ecologia integral”, 
però amb la publicació de la Laudato Si’ del papa 
Francesc, l’expressió està prenent un significat nou. 
És la idea central del capítol quart, en el que el Papa 
escriu: 

No es pot insistir prou en com d’interconnectat 
està tot... D’això se’n desprèn que la fragmentació 
del coneixement i l’aïllament dels bits d’informació en 
realitat pot convertir-se en una forma d’ignorància, 
excepte si s’integren en una visió més àmplia de la 
realitat (núm. 138). La natura no es pot considerar 
com quelcom separat de nosaltres mateixos, o com 
un mer escenari en el qual vivíssim... Som part de 
la natura, hi estem a dins, i per tant interactuant-hi 
constantment (139). 

En aquest assaig vull suggerir que la noció d’eco-
logia integral és un valor bíblic central, com apareix 
clarament en aquesta paràbola registrada a l’Evangeli 
de Lluc: 

“Jesús els va dir: suposem que un té un amic que 
li ve a mitja nit i li diu: “Deixa’m tres pans, que ha 
arribat de viatge un amic meu i no tinc res per ofe-
rir-li”. L’altre des de dins li respon: “No em vinguis a 
empipar; som tots al llit, els meus fills i jo; no puc 
aixecar-me a donar-t’ho”. Us dic que, si no es lleva 
a donar-li per amistat, s’aixecarà a donar-li el que 
necessita per tal que el deixi d’empipar” (Lc 11,5-8).
Hospitalitat integral

En el seu sentit original, és una paràbola de 
l’hospitalitat jueva, amb la mateixa terra insinuada 
en el missatge. A la Palestina del temps de Jesús, la 
gent sovint viatjava de nit per evitar la calor, i no 
era estrany que els visitants arribessin sense previ 
avís. Però no importa a quina hora arriba el viat-
ger: les normes jueves de l’hospitalitat ordenen que 
l’atenguis (Gn 18, 1-8; Hb 13,2). 

Ser incapaç d’oferir hospitalitat a un convidat 
avergonyiria; encara més, seria una vergonya per a 
tot el poble. L’hoste és convidat de la comunitat, no 
només de l’individu, i per complir amb les expecta-

tives culturals (i religioses) el convidat se n’haurà 
d’anar amb una bona impressió sobre l’hospitalitat 
oferta no només per l’individu sinó pel poble com a 
comunitat. En el context jueu antic la responsabilitat 
primària del cap de casa no era la que atribuïm a un 
pare patriarcal autoritari, sinó oferir cura, provisió i 
protecció a la seva llar... i a tot el poble. 
Reconfiguració bioregional

La paraula grega emprada és oikos, llar, de la 
que se’n deriven paraules com ecologia, economia 
i ecumenisme... La paràbola de Lluc il·lustra clara-
ment la importància cultural i espiritual de l’oikos. 
És la casa-llar, però en el marc d’una unitat cultural 
més àmplia, el poble, que uneix tothom en un àmbit 
ecològic més gran, generalment descrit com a biore-
gió. 

Les arrels del bioregionalisme es remunten a 
la dècada de 1930, quan Fredric Clements i Victor 
Shelford van desenvolupar el sistema de classificació 
dels biomes. Biomes són els hàbitats naturals, com 
praderies, deserts, selves tropicals o boscos de coní-
feres... A cada regió climàtica, en funció de la pluja, 
la temperatura i la meteorologia, es formen uns sòls, 
una flora i una fauna peculiars. 

La bioregió es pot descriure com un terreny 
geogràfic i com un àmbit de presa de consciència. 
És una manera diferent de conceptualitzar la relació 
humana amb la terra i els seus recursos. Té la seva 
base en la riquesa orgànica de la mateixa terra, i 
convida als humans a treballar col·laborativament en 
aquest marc heretat. 

El bioregionalisme és molt més integral per a l’es-
tructura biòtica de l’ecosistema(es) de la Terra. Tam-
bé proporciona una millor base per satisfer i complir 
amb les necessitats autèntiques dels mateixos éssers 
humans. En recolzar-se en aquests valors pels quals 
la terra prospera, els humans també prosperen, i ho 
fan millor i de forma més integrada. De quina manera 
s’esdevé això està explicat per Thomas Berry a la 
seva llista de valors primaris bioregionals (ecolò-
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gics): autoemergència, autonutrició, autodifusió, 
autoeducació, autocuració, autogovern, autosatisfac-
ció. En entendre la terra viva com un ésser orgànic, 
amb necessitats i potencial de desenvolupament, 
automàticament ampliem la nostra capacitat de 
creixement, social, humana i espiritualment. 
Relacionar-se com a holoarquia

Aquesta llarga digressió sobre la noció de la bio-
regió il·lumina la importància cultural i ecològica 
del poble a les comunitats de Gal·lilea a l’època 
de Jesús. A diferència de l’Occident modern, on un 
poble significa uns quants carrers on viuen uns cen-
tenars de persones, que sovint inclouen una església 
local, un centre comunitari, una botiga i un petit 
bar, als evangelis el poble és una regió geogràfica 
en la que la comunitat humana adopta una interac-
ció sostenible amb tots els recursos que pertanyen 
a aquella regió. És tanta la profunditat d’interacció 
mútua, que es podria dir que la bioregió (el poble) 
defineix la gent, i a tot el que fan, ja que les per-
sones, mentre cerquen el seu propi benestar també 
estan promovent el bé del poble. D’aquí en ve el 
repte de la paràbola de Lluc: la persona que es nega 
a donar pa al convidat inesperat quedarà avergonyi-
da, però és la integritat del poble allò que s’ha posat 
en perill. 

L’estructura sociològica, per tant, és la d’una 
xarxa interelacional, en la que la persona obté la 
identitat per pertànyer a una llar, que alhora pertany 
al poble (o bioregió), que alhora pertany al Planeta 
Terra. En aquest primordial, sagrat coneixement, 
l’Estat-nació no hi té cabuda; es va desenvolupar 
més tard, patriarcal, amb un llegat problemàtic que 
arriba fins als nostres dies. També hem d’evitar qual-
sevol ombra d’ordre jeràrquic. No estem pas davant 
d’un esquema lineal, des de l’individu tot recte cap 
amunt, passant per la casa i el poble fins al Planeta, 
i finalment Déu com el creador de tot... Estem més 
aviat davant d’un procés holoàrquic, amb una dinà-
mica subjacent d’interrelació per a la potenciació 
mútua. 

Per moltes persones, la noció d’holoarquia encara 
els sona rar. El terme el va encunyar originalment 
el filòsof Arthur Koestler en referència a una mena 
especial d’estructura organitzativa en la qual tothom 
i les parts funcionen de manera interdependent, 

seguint el principi científic: el tot és major que la 
suma de les parts, i no obstant, tot està concebut a 
cada part. A l’antiga hospitalitat hebrea, la persona 
no té significat a part de la llar/família a la qual 
pertany, i la vivenda individual pertany al poble, que 
alhora pertany a una realitat geogràfica més àmplia, 
la del Planeta Terra (encara sense retallar en es-
tats-nació) i, en definitiva tot pertany a l’univers. 

Els biòlegs sovint parlen de “jerarquies niuades”, 
seccions més grans, com les nines russes. Em sem-
bla que allò que descriuen són holarquies, no pas 
jerarquies. Estrictament parlant, a la natura no hi ha 
jerarquies. Tot està programat per relacionar-se pre-
cisament a través d’holoarquies. 
Models propis de la natura

En el seu aspecte ecològic l’oikos (la llar bíblica) 
floreix amb un delicat equilibri de diversos processos 
químics i orgànics. En el seu aspecte econòmic, la 
llar és per a nosaltres un recordatori continu de la 
gratuïtat essencial de tot allò que dota la vida de 
significat i propòsit. En el seu significat ecumènic, 
la llar no està destinada a ser una entitat aïllada que 
lluita competitivament contra la resta, sinó un esforç 
col·laboratiu que celebra allò comú més que no pas 
les diferències. I el seu significat polític queda serio-
sament soscavat per la creació dels Estats nacionals, 
que el subverteixen i fragmenten. 

Si aquesta visió s’hagués d’adoptar com una op-
ció seriosa, la nostra política i la nostra economia 
haurien de canviar dràsticament. I també ho hauria 
de fer la nostra religió. Gairebé des dels albors del 
cristianisme hem adoptat una antropologia indivi-
dualista que eleva i infla l’ésser humà per damunt i 
més enllà de totes les altres formes de vida, fins al 
punt d’afirmar per a la humanitat el dret de convertir 
la terra en un magatzem d’objectes i mercantilitzar 
els seus recursos. Molt abans que les megacorpora-
cions hagin sotmès les riqueses i els recursos de la 
terra als seus interessos financers i comercials, el 
cristianisme ha posat allò humà en contra dels inte-
ressos de la creació. 

Portem un gran endarreriment respecte de la 
necessitat radical de recuperar l’equilibri, però, amb 
sort, la publicació de Laudato Si’ pot ser un primer 
pas envers aquesta direcció.
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Durant un minut, oblida’t de la contaminació de 
l’aire i del mar, de la química que empesta la terra i 
enverina els aliments, i medita: ¿com va el teu equi-
libri ecobiològic? Has dialogat amb els teus òrgans 
interns? ¿Has acariciat el teu cor? ¿Respectes la de-
licadesa del teu estómac? ¿Ressegueixes mentalment 
el teu flux sanguini?

¿Els teus pensaments estan contaminats? ¿Les te-
ves paraules són àcides? ¿Els teus gestos són agres-
sius? ¿Quantes clavegueres fètides et corren per l’àni-
ma? ¿Quantes runes –digue’n afliccions, ira, enveja– 
se t’amunteguen a l’esperit?

Examina la teva ment. ¿Està descontaminada 
d’ambicions desmesurades, de mandra intel·lectual i 
d’intencions inconfessables? ¿Els teus passos embru-
ten els camins de fang i deixen un rastre de tristesa 
i desànim? ¿El teu humor s’intoxica de ràbia i d’arro-
gància? ¿On són les flors del teu afecte, els ocells 
que s’aturen a la teva mirada, el so cristal·lí de les 
teves paraules? ¿Per què el teu temperament bull i 
expel·leix tant sutge per les xemeneies de la teva 
intolerància?

No malgastis la vida cremant-te la llengua amb 
el deshonor dels teus comentaris infundats sobre la 
vida dels altres. Preserva el teu ambient, inverteix en 
la teva qualitat de vida, purifica l’espai on et mous. 
Neteja’t els ulls de les il·lusions de poder, fama i 
riquesa, abans que et tornis cec i prenguis un camí 
equivocat i sense la senyalització dels rumbs de l’èti-
ca. És ple de sots i hi pots deixar la pell.

Tu ets, igual que jo, un ésser fràgil, encara que 
creguis forts els altres que mereixen el teu respecte. 
Tots som com unes delicades copes de cristall que es 
trenquen al més mínim frec: una paraula que no toca, 
un gest que fa mal, una desconfiança que perdura.

Gràcies a l’Esperit de Déu que modela i anima el 
teu ésser, la copa trencada es reconstitueix, sence-
ra, si ets capaç d’estimar. Primer, a tu mateix, sense 
deixar que la teva subjectivitat s’ofegui en les marees 
negatives. Tot seguit, els que són com tu, alhora que 
exerceixes la tolerància i el perdó, sense sacrificar 

mai el respecte i la justícia. I estima també la natura, 
ja que de la natura reps tots els fruits que alimenten 
la teva vida. Tu mateix ets fruit singular engendrat 
per bilions d’anys d’evolució d’aquest Univers en el 
qual “bivaqueges” durant la teva existència. I deixa 
que Déu t’estimi generosament.

Desfes-te de tantes escombraries acumulades. 
Tira per la finestra les caixes que guarden ferides i 
tantes fitxes de la teva comptabilitat amb els supo-
sats deutes dels altres. Viu el teu dia a dia com si fos 
la data del renaixement d’un jo millor del que ets ara. 
Si ho fas, els altres et rebran amb do d’amor.

Practica el difícil art del silenci. Desempallega’t 
de les preocupacions inútils, dels records amargs, 
dels neguits que transcendeixen la teva voluntat. Re-
cull-te en l’interior de tu mateix, endinsa’t en el teu 
oceà de misteri i descobreix, allà al fons, l’Ésser Viu 
que fonamenta la teva identitat. Guarda aquesta en-
senyança: de vegades cal tancar els ulls per poder-hi 
veure millor.

Acull la teva vida tal com és: un regal involunta-
ri. No vas demanar haver nascut i ara no vols morir. 
Fes que aquesta gratuïtat esdevingui una aventura 
amorosa. No pateixis per donar valor al que no té 
importància.

Amb tot, arma’t d’indignació i d’esperança. Lluita 
perquè tots els camins siguin aplanats, fins que l’es-
pècie humana es descobreixi com una sola família, en 
la qual tothom, malgrat les diferències, tinguin els 
mateixos drets i les mateixes oportunitats. I estigues 
convençut que tots convergim cap Aquell que, com a 
suprem Atractor, ens ha impregnat d’aquesta energia 
que ens permet conèixer la distància abismal entre 
l’opressió i la llibertat.

Fes que cada segon de la teva existència sigui 
una pregària. Només així tindràs forces per expulsar 
els mercaders dels temple, obrar miracles i escampar 
la tendresa com a plenitud de tots els drets humans. 
Encara que et trobis envoltat d’adversitats, si preser-
ves la teva ecobiologia seràs feliç, ja que duràs dins 
el teu cor tresors que tan sols tu coneixes.

Ecologia Interior
Frei Betto  

São Paulo, el Brasil

q
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Premi 
Antonio montesinos 

al gest profètic 
en defensa  dels 
Drets humans

Berta CÁCERES, va néixer el 4 de maig de 1971 
i va ser assassinada la nit del 2 al 3 de març de 
2016 per la seva lluita en favor de la natura, de 
la conservació dels rius i les muntanyes, i per la 
defensa dels territoris indígenes, el que va suscitar 
l’oposició de les multinacionals involucrades en la 
destrucció ecològica que ella denunciava. 

Berta era dirigent del COPINH, Consell Cívic 
d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures, 
fundat el 1993.

L’abril del 2015 va rebre el Premi Goldman, 
la més alta distinció per a activistes en favor 
del medi ambient. En el seu discurs, Berta va 
proclamar:

En les nostres cosmovisions, som éssers sorgits 
de la Terra, l’Aigua i el Blat de Moro. El COPINH 
ratifica el compromís de continuar defensant 
l’aigua, els rius i els nostres béns comuns i de la 
natura, així com els nostres drets com a poble 
lenca. Despertem-nos, Humanitat, ja no hi ha 
temps! Les nostres consciències seran sacsejades pel 
fet d’estar sol contemplant l’autodestrucció causada 
per la depredació capitalista, racista i patriarcal. 
El Riu Gualcarque ens ha cridat. Hem d’anar-hi. La 
Mare Terra, militaritzada, encerclada, emmetzinada, 
ens exigeix actuar. Construïm societats capaces 
de conviure de manera justa, digna i per la vida. 
Ajuntem-nos i continuem defensant i cuidant la 
sang de la terra i dels seus esperits, amb esperança. 

Hondures registra el major nombre 
d’assassinats d’ambientalistes per habitant, amb 
dotze assassinats el 2014.

Berta se suma a la ja llarga llista de màrtirs 
llatinoamericans per l’ecologia.

XXI Edició

atorgat a 
Berta Cáceres

2017: any internacional 
del turisme sostenible per 

al desenvolupament
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L’Assemblea General: 
Reconeixent que el turisme ben concebut i ben 

gestionat pot fer una contribució important a les 
tres dimensions del desenvolupament sostenible 
i té vincles estrets amb altres sectors i pot crear 
ocupació decent i generar oportunitats comercials, 

Recordant que en el Programa d’Acció a Favor 
dels Països Menys Avançats per al Decenni 2011-
2020 (Programa d’Acció d’Istanbul), aprovat per 
la IV Conferència de l’ONU sobre els Països Menys 
Avançats, que l’Assemblea General va fer seu 
en la seva resolució 65/280, del 17 de juny de 
2011, es demana que es recolzin els esforços dels 
països menys avançats per desenvolupar un sector 
turístic sostenible, en particular mitjançant el 
desenvolupament d’infraestructures i capital humà, 
un major accés al finançament i a les xarxes del 
turisme mundial i els canals de distribució, 

Reconeixent la importància del turisme 
internacional i, en particular, de la designació 
d’un any internacional del turisme sostenible per 
al desenvolupament, per promoure una millor 
comprensió entre els pobles d’arreu, conduir a que 
es prengui una major consciència de la riquesa del 
patrimoni de les diverses civilitzacions i dur a una 
millor apreciació dels valors inherents de les diverses 
cultures, contribuint així a l’enfortiment de la pau al 
món,

Reconeixent també l’important paper del turisme 
sostenible com a instrument positiu per eradicar 
la pobresa, protegir el medi ambient i millorar 
la qualitat de vida i la seva contribució a les 
tres dimensions del desenvolupament sostenible, 
especialment als països en desenvolupament, 

1. Decideix proclamar el 2017 Any 
Internacional del Turisme Sostenible per al 
Desenvolupament; 

2. Anima tots els Estats Membres a donar 
suport al turisme sostenible com a forma de 
promoure i accelerar el desenvolupament sostenible, 
especialment l’eradicació de la pobresa. 
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Any 2017 pel calendari gregorià. Any 6730 del període julià.
Any hebreu 5777 (el 5778 comença el 21 de setembre de 2017).

Any islàmic 1438 de l’Hègira (va començar el 2 oct 2016; el 1439 començarà el 9 set 2017).
Hi ha un convertidor de dates cristiano-islàmic a www.islamicfinder.org (pitjar a calendar).
Any xinès 4713-4714. Any 2770 ab Urbe cóndita. Any budista 2583. Any 1466 armeni.

Any amazig 2966-2967 (inici: 13 de gener).
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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. 

1994: Alçament camperol indígena zapatista a Mèxic. 
2003: Lula assumeix el poder presidencial al Brasil.

Nm 6,22-27 / Sl 66
Gl 4, 4-7 / Lc 2,16-21

Jornada mundial per la Pau.

11

3029
gener
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44
Rigobert
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i 

militant polític, desaparegut a Xile. 
2005: La Cort Suprema autoritza el processament de Pinochet 

per crims de 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.

1Jn 3,17-10 / Sl 97
Jn 1,35-42Basili el Gran

Gregori Nacianzè
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarcament de marines a la República 

Dominicana «per protegir interessos nord-americans».
1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols, víctima 

de la Seguretat Nacional al Brasil.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol, víctima 

dels «grileiros» de Parà, Brasil. 
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador constant 

de la memòria dels màrtirs del seu poble argentí. 

1Jn 2,22-28 / Sl 97
Jn 1,19-28

22 1Jn 2,29-3,6 / Sl 97
Jn 1,29-34Genoveva 

1511: El «grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns 
encapçalada per Agüeybanà el Brau, Puerto Rico.

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

1994: Antulio Parrilla Bonilla, bisbe, lluitador independentista 
i de la causa dels perseguits, “Las Casas” del segle 
XX a Puerto Rico. 
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88
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.

77
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.

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 2,1-12

Epifania
Is 60,1-6 / Sl 71

Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

66
Melcior, Gaspar, Baltasar
1848: Un decret de Carlos A. López declara els guaranís 

ciutadans paraguaians.
1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució, primer 

repartiment de latifundis a l’A.L.
1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per combatre 

Sandino. No en sortiran fins al 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca, màrtir 

dels pobres, desapareguda.
1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en un 

accident sospitós. 
1992: Augusto María i Augusto Conte, militants, màrtirs de 

la solidaritat i els DDHH a l’Argentina. 
2006: Mor la comandant Ramona de l’EZLN.

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Mc 1,7-11

55
Telèsfor i Emiliana
Kaj Munk 
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacic cristià de L’Espanyola 

(Rep. Dominicana), primer en rebel·lar-se en defensa 
dels seus germans.

1785: La Reina Maria I ordena suprimir tota la indústria 
brasilera excepte la de roba per als esclaus.

2007: Mor Axel Mencos, heroi de la resistència i la pastoral 
compromesa, Guatemala.

1Jn 3,11-21 / Sl 99
Jn1,43-51

Creixent: 19h47m (UTC) a Àries

gener
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1111 Hb 2,14-18 / Sl 104
Mc 1,29-39Higini, Martí de Lleó

1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluitador per 
la independència de Puerto Rico. 

1010
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. 

Hb 2,5-12 / Sl 8
Mc 1,21-28

99
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.

Baptisme del Senyor / Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Ac 10,34-38 / Mt 3,13-17
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15
1929: Neix Luther King a Atlanta, Geòrgia, EUA.
1970: Leonel Rugama, en la lluita revolucionària contra la 

dictadura de Somoza.
1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els registres 

policials als Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys, 11 fills, 

màrtir de la solidaritat, Perú. 
1982: La llei constitucional del Canadà inclou els drets 

dels indis.

2n Diumenge ordinari
Is 49,3.5-6 / Sl 39

1Cor 1,1-3 / Jn 1,29-34

1414 Hb 4,12-16 / Sl 18
Mc 2,13-17Fulgenci

1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió de Drets 
Humans, i Moisés Landaverde, Hondures. 

1997: Marxa de 700.000 sud-coreans en les vagues contra 
la flexibilització dels drets socials.

1313
Hilari, Jorge Fox
1825: Frei Caneca, revolucionari republicà, heroi de la 

Confederació de l’Equador, és afusellat.
1879: Roca comença la campanya del Desert a la Patagònia 

argentina.
2001: Terratrèmol de 7’9 Richter a El Salvador, amb 

1.200 morts, 4.200 desapareguts i més de 500.000 
damnificats.

Hb 4,1-5.11 / Sl 77
Mc 2,1-12

Idd Inneyer, any nou amazig (2967).

1212
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.

Hb 3,7-14 / Sl 94
Mc 1,40-45
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Plena: 11h34m (UTC) a Cranc
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1818
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. 

Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109
Mc 3.1-6

1616 Hb 5,1-10 / Sl 109
Mc 2,18-22Marcel

1992: Es firmen els Acords de Pau a El Salvador.
Dia internacional contra l’esclavitud infantil.
En memòria del nen Iqbal Mashib, antic esclau, 

que unit al Front d’Alliberament del Treball 
del Pakistan, va aconseguir tancar vàries fàbriques 

de nens esclaus (1995). 

1717
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. 

Hb 6,10-20 / Sl 110
Mc 2,23-28
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2222 3r Diumenge ordinari
Is 8,23b-9,3 / Sl 26

1Cor 1,10-13.17 / Mt 4,12-23
Vicenç
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, bisbe de Michoacán, 

precursor de les reduccions indígenes.
1982: Matança de camperols a Pueblo Nuevo, Colòmbia. 
2006: Evo Morales, indígena aimarà, assumeix la presidència 

de Bolívia.

2121 Hb 9,2-3.11-14 / Sl 46
Mc 3,20-21Fabià i Sebastià

1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau, 
mort per la policia portuguesa

1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants i catequis-
tes, màrtirs a El Salvador.

1982: Carlos Morales, dominic, màrtir entre els camperols 
indígenes de Guatemala.

2009: Pren possessió Barack Hussein Obama, primer 
president afroamericà dels EUA.

2020 Hb 8,6-13 / Sl 84
Mc 3,13-39

1919 Hb 7,25-8,6 / Sl 39
Mc 3,7-12Màrius, Marta

Enric d’Upsala
1897: Batalla de Tabuleirinho: els sertanejos aturen l’exèrcit 

a 3 km de Canudos, Brasil.
2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitària, 

mor en acte de servei de la Campanya de l’Agenda 
Llatinoamericana a Nicaragua.

Minvant: 22h13m (UTC) a Escorpí

gener

Agnès
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. 

1984: Es funda a Cascavel (PR, Brasil) el MST, Moviment 
dels Treballadors Sense Terra. 

2000: Alçament indígena i popular a l’Equador.
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2525 Ac 22,3-16 / Sl 116
Mc 16,15-18Conversió 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.

2424Hb 9,15.24-28 / Sl 97
Mc 3,22-30 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. 

2323 Hb 10,1-10 / Sl 39
Mc 3,31-35Francesc 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.
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29

2828 Hb 11,1-2.8-10 / Int: Lc 1
Mc 4,35-41Tomàs d’Aquino

1853: Neix José Martí a L’Havana.
1979: Inauguració de la Conferència de Puebla. 

29 4t Diumenge Ordinari
Sof 2,3;3,12-13 / Sl 145

1Cor 1,26-31 / Mt 5,1-12a
Valeri
1895: José Martí comença la guerra per la independència 

de Cuba.
1985: Primer congrés nacional del MST.
1999: El dòlar arriba a 2’15 reals: moment més crític de la 

caiguda de la moneda brasilera.
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.

Àngela de Mèrici, Lídia
1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exiliat 

d’A.L. per defensar l’indi.
1945: És alliberat el camp de concentració d’Auschwitz, 

a Polònia. Dia de commemoració de l’Holocaust.  
1977: Miguel Ángel Nicolau, sacerdot salesià, màrtir de 

la solidaritat i de lliurar-se a la joventut argentina, 
desaparegut. 

2727 Hb 10,32-39 / Sl 36
Mc 4,26-34

2626 2Tim 1,1-8 / Sl 95
Lc 10,1-9Timoteu, Titus i Silas

1500: Vicente Pinzón desembarca al Nord-est brasiler, abans 
que Pedro Alvares Cabral.

1813: Neix Juan Pablo Duarte, heroi nacional, precursor de 
la independència dominicana. 

1914: José Gabriel, “Cura Brochero”, sacerdot profeta entre 
els camperols de l’Argentina.

2001: Terratrèmol a l’Índia amb 50.000 víctimes.

Nova: 00h07m (UTC) a Aquari

gener

Dia mundial contra l’escalfament terrestre
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EcologIa integral: una visió histÒrica
Alfredo Gonçalves  

São Paulo, SP, Brasil - Roma, Itàlia

A la segona meitat del segle XX i principis del 
XXI, creix de forma exponencial la consciència res-
pecte a la conservació del medi ambient. Científics, 
famosos, esglésies, moviments socials i organit-
zacions no governamentals (ONGs)... comencen a 
posar la seva preocupació en l’ecologia. A tot arreu 
sorgeixen i guanyen espai els anomenats “partits 
verds”, acompanyats d’una sèrie d’iniciatives en pro 
del respecte i cura envers la natura, la “Mare terra” o 
la “casa comuna, la nostra responsabilitat”.

La veritat és que al llarg dels temps, en sentit 
macrohistòric, l’ésser humà ha seguit el camí que 
va del coneixement mític-estàtic al coneixement 
dominador-explotador, passant pel coneixement de 
la saviesa contemplativa. El pas del primer d’aquests 
estadis, mític-estàtic, al segon, savi-contemplatiu, 
va estar marcat primer per la invenció de l’escriptu-
ra, i després per la filosofia antiga. El pas del segon 
al tercer estadi, dominador-explotador, té ja com a 
marc fonamental l’època dels grans descobriments 
(o conquestes), de les ràpides transformacions i del 
mètode experimental, que s’estenen del segle XIV al 
XIX, culminant amb la revolució industrial. 
L’imperi del mercat total

Aquest darrer pas representa un avenç sense 
precedents, una vertiginosa acceleració, tant en 
termes de capacitat de producció i productivitat, 
com pel que fa als invents o al mateix ritme dels 
esdeveniments històrics. La màquina del temps can-
via de marxa, multiplicant la seva velocitat de forma 
esfereïdora. Alguns historiadors anomenaran aquest 
període el “segle del moviment” (Peter Gay), o l’”era 
de les revolucions” (Hobsbawm). Alhora, s’extremen 
l’explotació de la força de treball humà, l’ús de recur-
sos naturals i la comercialització dels béns culturals. 
S’implanta així, juntament amb l’economia globalit-
zada, l’imperi del productivisme-comerç-consumisme, 
cosa que, en la seva línia extrema de mercat total, 
condueix a la cultura del descartar, les coses, les 
persones, i les relacions tant amb unes com amb les 
altres. 

Aital forma de vida serà responsable en darrera 

instància de l’escalfament global, la pol·lució de 
l’aire i de l’aigua, de la deforestació i la desertifi-
cació, la contaminació del sòl i del medi ambient, 
la societat sorollosa, estressant i frenèticament ve-
loç. Ja el 1891, en la frase d’obertura de l’encíclica 
Rerum Novarum, el Papa Lleó XIII denunciava la “set 
de novetats” i l’”agitació febril” que es feia sentir 
al final del segle XIX. Aquella set i aquella febre 
caracteritzarien tot el segle XX. Podem afirmar que 
els cinc conceptes que formen el fonament d’aquesta 
societat enganyosament seductora i fascinant –raó, 
ciència, tecnologia, progrés i democràcia– serviran 
per propagar la indústria del “viure bé”. 

Individualisme exacerbat, luxe ostensiu i objectes 
de darrera generació s’uneixen per satisfer els desi-
tjos, impulsos i interessos d’aquells que habiten als 
pisos superiors de la piràmide social. Alhora, entre 
aquesta minoria de privilegiats i la majoria dels que 
caminen per la base de la piràmide, s’obre un abisme 
cada vegada més gran. Creixen ensems l’acumulació 
de renda i riquesa, i l’exclusió social. Si és veritat 
que la ciència i el progrés tecnològic van dur inno-
vacions beneficioses, especialment a les àrees dels 
transports, comunicacions, salut i confort personal, 
també ho és que, d’altra banda, s’han aprofundit les 
injustícies i desequilibris socioeconòmics. Aital estat 
de coses serà analitzat amb èmfasi i propietat per 
la Gaudium et Spes (1965) i la Populorum Progres-
sio (1967), de Pau VI, com per la Laborem exercens 
(1980) i la Centesimus Annus (1991), de Joan Pau II, 
cobrint un segle de Doctrina Social de l’Església.  

Més enllà de les desigualtats socials, altres qües-
tionaments deconstrueixen els pressupòsits bàsics 
d’allò que Hegel anomena “temps moderns”. De fet, 
mentre la ciència, la tècnica i el progrés serviran 
moltes vegades per incrementar la cursa desenfre-
nada vers l’armamentisme i la indústria bèl·lica en 
general, la raó i la democràcia acabaran per desem-
bocar en formes de societat irracionals i fortament 
autoritàries. Això sense parlar del colonialisme, dels 
genocidis, de les dues grans guerres mundials, de 
l’amenaça atòmica, del totalitarisme i l’holocaust, 
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de l’actual fonamentalisme, i de tants altres “ismes”! 
El segle XX, amb les seves tan diverses formes de 
barbàrie, desmenteix i desmitifica el déu il·lustrat i 
positivista de l’”ordre i progrés”, l’optimisme centrat 
únicament en la raó humana. 
A la recerca de l’ecologia integral

En aquest context saturat de productes superflus 
i efímers (Gilles Lepovtsky), en aquesta forma de 
“modernitat líquida” (Z. Baumann), en aquesta “so-
cietat de l’espectacle” (Guy Debord) o aquesta “era 
dels extrems” (Hobsbawm), es gesta i madura una 
nova transició, tan revolucionària i estructural com 
les anteriors. Es tracta d’un veritable canvi de para-
digma. Més que una època de canvis, es parla d’un 
canvi d’època, un canvi epocal. A partir d’una sèrie 
de dubtes sobre els fonaments de la postmoderni-
tat, emergeix amb ímpetu redoblat el contrast entre 
l’afany pel “bon viure”, per una banda, i la frenètica 
cursa pel “viure bé”, per l’altra. 

Aquest darrer concepte, centrat en el plaer im-
mediat del present, marcat per la omnipotència del 
moment actual, procura gaudir aquí i ara de tot el 
millor que la tècnica i el progrés poden oferir, a 
costa de gran part de la població mundial, així com 
de les generacions futures i de la cura del món com 
a casa de tothom. Oblidant el passat i despreocu-
pant-se del devenir, l’avui regna imperiós i absolut. 
El “bon viure”, en comptes d’això, cerca una existèn-
cia més sòbria, justa i responsable, redescobrint una 
convivència al ritme de la natura, una responsabilitat 
envers les generacions que ens seguiran, juntament 
a una solidaritat amb altres persones i pobles que 
habiten el planeta. 

Entra en escena la centralitat i el protagonisme 
del planeta terra, amb el seu ritme i els seus crits 
silenciosos, i com a font i condició imprescindible 
de la vida en tota la seva plenitud. Amb la Mare 
Terra, entra en escena igualment la noció d’ecolo-
gia integral. Amb ella es qüestionen radicalment el 
saber vigent, explotador-dominador, marcadament 
masculinitzat, que penetra la natura per explotar els 
seus recursos fins a esgotar-los. No es tracta, d’altra 
banda, d’una tornada nostàlgica (i impossible) al 
passat idealitzat, al saber mític-estàtic o a la saviesa 
contemplativa, sinó d’una nova forma de coexistèn-
cia, pacífica i responsable, amb les coses, amb les 
diverses espècies de vida de la natura, amb el pa-

trimoni cultural de la humanitat i amb les relacions 
interpersonals. 

Guanya força, llavors, el concepte de biodiversi-
tat. No és pas l’ésser humà qui ha d’ocupar el centre 
de la terra, de la creació i de l’univers en la seva to-
talitat. Sinó la vida en totes les seves formes. Quan 
s’extingeix qualsevol espècie de la fauna o la flora, 
també s’empobreix la vida humana. Això vol dir que 
estan sota la nostra responsabilitat humana, d’una 
banda, tots els éssers vius que habiten la terra, i de 
l’altra, hi ha d’haver sempre la preocupació per les 
generacions futures. Entre uns i altres, igualment 
necessaris tots, hi ha els elements inorgànics els 
quals la biodiversitat empra per nodrir-se, vestir-se, 
habitar, lluitar, construir, criar... el que es refereix 
tant a les plantes, formigues i abelles, per exemple, 
com als homes i dones. 

La mort de Déu, anunciada per Nietzsche durant 
l’era moderna, cedeix lloc al retorn d’allò sagrat. 
La postmodernitat està poblada de déus. Darrera 
d’aquesta nova set de més enllà, s’hi amaga una 
nova cerca de sentit, de significat profund per a 
l’existència. Un sentit/significat que supera l’ús o 
usdefruit dels béns i de les persones que ens envol-
ten, per arribar a una harmonia amb tot i entre totes 
les formes de vida. La noció de “cura” en les rela-
cions amb les coses i els éssers vius, que es tradueix 
en la cura de la vida en les seves riques i diferents 
manifestacions. Adquireix importància fonamental la 
mà femenina d’homes i dones que tornen a conside-
rar la vida com una criatura simultàniament bella i 
fràgil, col·locant-la en el centre mateix de qualsevol 
projecte.   

Entre la devastació del medi ambient i la seva 
conservació, hi ha diversos nivells de responsabi-
litat. El grau de destrucció o de cura per la “casa 
comuna” és diferent segons la influència social, polí-
tica i cultural: individus, comunitats, pobles, empre-
ses i governs tenen responsabilitat diferenciada, que, 
en forma decreixent, va des dels grans conglomerats 
transnacionals i organismes internacionals, en un 
extrem, a cada ésser humà particular, a l’altre. El cert 
és que avui ningú no es pot eximir de la gegantesca 
tasca de salvaguardar el planeta Terra com a “casa 
de totes les coses, plantes, animals i persones hu-
manes”. q
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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.

11 Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102
Mc 6,1-6

3131 Hb 12,1-4 / Sl 21
Mc 5,21-43Joan Bosco

1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida 
l’esclavitud als EUA.

1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya 
a Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví, Vicente 
Menchú i companys, màrtirs d’El Quiché. 

Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les missions 

guaranís de Guaíra, PR, Brasil i esclavitza 4.000 
indígenes.

1948: Mahatma Gandhi mor assassinat.

3030 Hb 11,32-40 / Sl 30
Mc 5,1-20

Dia de la No-violència i la Pau.
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Presentació del Senyor 
1976: José Tedeschi, sacerdot i obrer, màrtir dels immigrants 

i «villeros» a l’Argentina. Segrestat i mort. 
1989: Alfredo Stroessner, dictador del Paraguai, és derrocat 

mitjançant un cop incruent de l’alta oficialitat.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, president del Sindicat 

de Treballadors Rurals, a Río María, Parà, Brasil, 
assassinat. 

44
Andreu Corsini
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei 

abolicionista a Amèrica Llatina.
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la defensa 

de la terra a Colòmbia.
1979: Matança de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers morts 

i dotzenes de ferits. 
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68 

camperols morts. 
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela. 

55
5è Diumenge ordinari

Is 58,7-10 / Sl 111
1Cor 2,1-5 / Mt 5,13-16

Águeda
1977: La Guardia somocista destruye la comunidad 

con templativa de Solentiname, comprometida con 
la revolución de Nicaragua, 40 años.

1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en Pancas, 
Brasil, asesinado por encargo de los fazendeiros. 

Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22
Mc 6,30-34

Setmana mundial per a l’harmonia interreligiosa (ONU)
(primera setmana de febrer)

Blai i Òscar
Ansgar d’Hamburg
1616: La Inquisició prohibeix a Galileu Galilei ensenyar que 

la Terra gira al voltant del Sol.
1795: Neix Antonio José de Sucre.
1929: Neix Camilo Torres.

Hb 13,1-8 / Sl 26
Mc 6,14-29

3322 Mal 3,1-4 / Sal 23  
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40

Creixent: 04h19m (UTC) a Taure

febrer

Día mundial de los humedales
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88 Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103
Mc 7,14-23Jeroni Emilià

1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
1812: Gran repressió contra els habitants dels quilombos 

de Rosario, Brasil.

77 Gn 1,20-2,4a / Sl 8
Mc 7,1-13Ricard

1756: Matança de Sepé Tiarajú (São Sepé) i 1.500 indis de 
la República Cristiana dels Guaranís, a Caiboaté, São 
Gabriel, RS, Brasil, pels exèrcits d’Espanya i Portugal. 
1974: Independència de Grenada. Festa nacional. 

1986: Jean Claude Duvalier abandona Haití després de 29 
anys de dictadura familiar. 

2015: † Raquel Saravia, cofundadora del SICSAL, destacada 
acompanyant en la solidaritat amb els refugiats guate-
malencs a Mèxic els 80 i 90, Guatemala.

66
Pau Miki
1694: Zumbí i els seus, assetjats a Palmares i ja sense 

pólvora, fugen a la selva.
1916: Mor Rubén Darío, nicaragüenc, príncep de les lletres 

castellanes. 
1992: Mor Sergio Méndez Arceo, bisbe de Cuernavaca, 

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.

Gn 1,1-19 / Sl 103
Mc 6,53-56
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11 Gn 3,9-24 / Sl 89
Mc 8,1-10Lourdes

Gn 3,9-24 / Sl 89
Mc 8,1-10
1990: Després de 27 anys empresonat, Nelson Mandela, 

màxim exponent de la resistència negra internacional 
contra l’Apartheid, és alliberat. 

1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato (Colòmbia) 
aconsegueixen del Govern un títol col·lectiu de 
695.000 hectàrees de terra. 

1212
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.
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. 

Veieu el seu testimoni martirial a: vimeo.com/54570270

Escolàstica
1986: Alberto Königsknecht, bisbe de Juli, Perú, mort en 

accident sospitós després d’haver estat amenaçat 
de mort per la seva opció pels pobres.

1010 Gn 3,1-8 / Sl 31
Mt 7,31-37

99 Gn 2,18-25 / Sl 127
Mc 7,24-30Miquel Febres Cordero

Comença l’Any Xinès (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, metge, Paraguai. veieu wikipedia. 
1985: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels 

pobres, màrtir, Guatemala. 
1995: Diamantino García Acosta, capellà jornaler andalús 

identificat amb els pobres, fundador del Sindicat 
d’Obrers del Camp, de l’ONG Entrepobles i l’Associació 
pro DH d’Andalusia. 

6è Diumenge ordinari
Ecclo 15,16-21 / Sl 118

1Cor 2,6-10 / Mt 5,17-37

Plena: 00h33m (UTC) a Lleó
Eclipsi penombrós de Lluna, a Amèrica i Europa

febrer

Dia mundial del malalt.

11
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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.

1515 Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115
Mc 8,22-26

1414 Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Mc 8,14-21Valentí, Ciril i Metodi

1981: Franz de Castro Rolzwarth, màrtir de la pastoral de 
presons, Jacareí, São Paulo, Brasil. 

1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església 
perseguida de Guatemala. 

Dia de l’amistat

1313
Benigne
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre 

els pobres de l’Argentina. 
1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-americà, 

màrtir de l’educació alliberadora a l’Església indígena 
guatemalenca.

Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Mc 8,11-13
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1818

1919
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.

Hb 11,1-7 / Sl 144
Mc 9,2-13

7è Diumenge ordinari
Lev 19,1-2.17-18 /Sl 102

1Cor 3,16-23 / Mt 5,38-48
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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 reprimida.

1717 Gn 11,1-9 / Sl 32
Mc 8,34-9,1

1616 Gn 9,1-13 / Sl 101
Mc 8,27-33Juliana 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.

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. 
Minvant: 19h33m (UTC) a Sagitari

febrer
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2222 1Pe 5,1-4 / Sl 22
Mt 16,13-19Càtedra de Pere

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

cooperant catalana.

2121
Pere Damià
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc, 

assassinat a traïció per Somoza.
1965: Malcom X, líder emancipacionista afroamericà, és 

assassinat als EUA. 
1985: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la passió 

del poble guatemalenc. 

Eclo 2,1-13 / Sl 36
Mc 9,30-37

2020
Eleuteri Rasmus Jensen
1524: Avui, «els quichés han estat destruïts pels homes de 

Castella», testimonia el Memorial de Sololá.
1974: Domingo Laín, sacerdot màrtir de les lluites d’allibe-

rament, Colòmbia. 
1978 A Colòmbia el decret 1142 ordena tenir en compte la 

llengua i la cultura dels indis.

Eclo 1,1-10 / Sl 92
Mc 9,14-29
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Dia mundial de l’idioma maternDia Mundial de la Justícia Social (ONU)
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2525
Just i Valeri
Isabel Fedde
Dia Nacional de la Dignitat de les víctimes del conflicte 

armat, Guatemala.
Ecl 17,1-13 / Sl 102
Mc 10,13-16
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. 
2010: José Antonio Aguilar Tinoco i esposa, assassinats 

per defensar el bosc tropical a Esmeraldas, Ecuador.

2626
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 internacio-

nal i de la Causa revolucionària i indígena.

Eclo 17,1-13 / Sl 102
Mc 10,13-16

8è Diumenge ordinari
Is 49,14-15 / Sl 61

1Cor 4,1-5 / Mt 6,24-34

Sergi
Maties Apòstol
1821: Pla d’Iguala. Proclamació de la Independència 

de Mèxic.
1920: Nancy Astor, primera dona elegida parlamentària, fa 

el seu primer discurs a Londres. 

2424 Eclo 6,5-7 / Sl 118
Mc 10,1-12

2323
Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado, del Partit Naciona-

lista de Puerto Rico, ajusticien el coronel Riggs, per la 
mort de quatre nacionalistes.

1970: Independència de Guyana. 
2010: Creació de la CELAC, Comunitat d’Estats Llatinoa-

mericans i Caribenys.

Eclo 5,1-10 / Sl 1
Mc 9,41-50

Nova: 14h58m (UTC) a Peixos
Eclipsi anular/parcial de Sol, a part d’Amèrica

febrer

Dia internacional del control del mercuri
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Si el miro des d’una sensibilitat integralment 
ecològica, veig que el meu cos porta el registre 
d’una història molt llarga, ancestral. Cada una de les 
seves parts ha aparegut fa milions d’anys... en una 
altra espècie. Veiem-ho, “recordem-ho”. 

Prenc consciència en primer lloc que va haver-hi 
un temps en el qual només existien protons, neu-
trons i electrons. Amb el pas del temps passarien a 
agrupar-se en organismes vius i que uns formarien 
el meu cos. Sé que els àtoms que ara formen el meu 
cos tenen milions d’anys d’existència i abans han 
estat part d’altres éssers, tant animats com inani-
mats. El planeta està format per la mateixa matèria 
i són precisament els àtoms d’aquesta matèria els 
que s’empren en l’elaboració dels éssers vius. Per 
això hi ha en mi àtoms que abans van estar presents 
potser en muntanyes, en invertebrats, en colibrís, 
en dinosaures, en aus que sobrevolaren muntanyes, 
en peixos que travessaren oceans... i també en al-
tres humans. Però ara formen l’originalitat que sóc 
jo. Sento aquest continu entrar i sortir d’àtoms en 
mi. Per això em sento interdependent i en comunió 
amb tota la matèria. Un dia les meves cèl·lules es 
descompondran i els meus àtoms passaran a formar 
part d’un peix, d’un blat, d’una alzina. Tornaran a la 
terra. 

Des de l’origen de la vida
El fet del meu cos, estar viu, em fa pensar en 

l’origen de la vida. Van ensenyar-me que jo vaig 
començar a viure el dia que vaig néixer. Sé bé prou 
que la meva primera cèl·lula viva, la cèl·lula ou 
zigot, va ser pura continuïtat de la vida fosa de 
les cèl·lules vives del meu pare i de la meva mare. 
Jo no vaig pas començar de zero; la més mínima 
interrupció hauria enviat a fer punyetes la meva 
possibilitat de venir jo a la vida. Entre la meva per-
sona, els meus pares, avis, rebesavis... hi ha un fil 
ininterromput de vida que m’uneix a tots els meus 

ancestres. Després de Darwin, sabem que aquesta 
continuïtat arriba fins a la primera cèl·lula vivent, 
aquells aminoàcids que per primera vegada van sen-
tir uns calfreds de sinergia que els feu constituir-se 
en una unitat viva. Aquella primera “cèl·lula”, Àries, 
és l’àvia ancestral de tots els éssers vius que hi ha 
en aquest planeta. La meva vida es remunta ininte-
rrompudament fins a ella. 

La primera cèl·lula que va sorgir contenia pro-
pietats que no eren presents en els seus components 
separats, com ara l’habilitat de reproduir-se, d’ad-
quirir energia del seu entorn, de relacionar-se amb 
el medi ambient, de mantenir una certa estabilitat 
i d’autoorganitzar-se. Es tracta de trobades que han 
fet néixer quelcom amb capacitat de construir-se 
a si mateix. La vida és quelcom increïble!: apareix 
com un nou nivell i presenta propietats originals. 
Però, alhora, es basa en un nivell molecular i no 
vivent. La biologia descansa sobre la química i les 
lleis físiques. 

Durant 1.500 milions d’anys Àries es va multi-
plicar, encara com a cèl·lules procariotes, fins que, 
donant un salt qualitatiu inimaginable, la vida va 
passar a adoptar la forma eucariota, amb nucli: jo 
també vaig beneficiar-me d’aquesta novetat: totes 
les meves cèl·lules continuen tenint nucli. 

Aquell invent fou grandiós: cada cèl·lula va 
començar a guardar en el seu nucli la informació 
corresponent a la seva forma de vida, els seus pro-
cessos d’alimentació, els seus metabolismes, les 
seves pautes de reproducció. Totes van fer servir el 
mateix alfabet de l’ADN per guardar aquesta informa-
ció genètica. Encara avui les meves cèl·lules –i les 
de tots els éssers vius actuals– segueixen utilitzant 
aquell mateix alfabet del qual es va dotar la vida fa 
uns 2.000 milions d’anys. 

Organismes multicel·lulars
Al capdavall van aparèixer els organismes multi-

Ecologia integral: Què em diu el meu cos?
el meu cos: memòria viva acumulada de tota la història evolutiva

manuel Gonzalo  
Buenos Aires, Argentina
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cel·lulars i més endavant els grans organismes. Tots 
a l’aigua. Allà va començar la vida. I allà continuen 
naixent la majoria dels organismes, en el líquid am-
niòtic, com jo mateix. Tota la vida es va desenvolu-
par en el mar, fins que un “peix ossi” va desenvolu-
par unes aletes dures amb les quals va aventurar-se 
a conquerir la terra. Els meus pulmons em recorden 
aquest pas que la vida va donar del mar a la terra, 
de l’aigua a l’aire. Va ser difícil. L’atmosfera tenia 
poques molècules d’oxigen. Estic agraït a les algues 
verdes que produïssin com a “rebuig” l’oxigen que 
avui respirem, transformant l’atmosfera fins a do-
nar-li un 21% d’oxigen. (Avui sé que si n’hi hagués 
una mica més, s’incendiarien els boscos). Quan ob-
servo una granota l’admiro: vas sortir i vas triomfar! 
En realitat, jo, amb els meus pulmons, hereto i em 
beneficio també d’aquest mateix triomf aconseguit 
per la vida mercès a aquests peixos arriscats. 

Ja a terra, les seves aletes òssies van conver-
tir-se en potes per caminar, més endavant en un-
glots, després en urpes... Les meves mans, amb el 
seu polze oposable, em parlen dels temps en els que 
unes urpes primitives servien als meus ancestres 
arborícoles per desplaçar-se entre els arbres aga-
fant-se a les branques. 

A poc a poc els meus dits van aprendre a mani-
pular pedres, a construir les primeres eines, a po-
lir-les i afinar-les. Amb el temps vindrien la politja, 
la finestra, el llibre, el tendal, el llapis, el pinzell, el 
rellotge, la molla, el pastiller, l’agenda... Les meves 
mans han arribat a ser mans d’artistes, pintores, 
pianistes, cirurgianes, escultores... aquelles aletes 
òssies!

Els meus ulls capten imatges, però no són pas un 
invent de la meva espècie. La natura ha anat inten-
tant millorar aquest invent. Els peixos primitius van 
desenvolupar unes cèl·lules a la seva part davantera 
que els permetien distingir la lluïssor del dia de les 
ombres de la nit. Els òrgans de la visió van anar-se 
desenvolupant al llarg de milers de milions d’anys i 
avui hi ha diferents menes d’ulls. Els ulls humans no 
són pas els millors: n’hi ha de molt més capaços (les 
abelles veuen la llum ultraviolada que nosaltres no 
veiem), més afinats (la vista dels linxs), més aguts. 
Heretem el sistema visual que va desenvolupar-se 
des dels primitius primats. De tota manera, per la 

meva capacitat admirativa, no deixo de ser l’Univers 
mateix convertit en ull que observa la llarga història 
que el va gestar. 

Va ser ja en temps dels primats que la vida va 
assolir el bipedisme. Caminar de peu ens va transfor-
mar: va canviar les nostres mans, va reduir el nostre 
musell, va engrandir el nostre crani i va augmentar 
la nostra encefalització. 

I aquí, el cervell em sorprèn especialment, per-
què no en tinc un, sinó tres... A la part més antiga, 
com en el “barri vell” del meu crani, tinc un cervell 
com el dels rèptils, que intenta comandar els ins-
tints primaris: gana, violència, defensa, agressivitat, 
sexualitat... Envoltant-lo, tinc el cervell límbic, que 
la vida va aconseguir formar amb els mamífers, que 
van dur la novetat de l’afecte, la carícia, el llepar, 
la cura materna plena de tendresa envers les cries. 
Porto en mi aquests dos cervells, però el gènere 
homo –que inclou moltes espècies, entre les quals la 
meva, sapiens-, els ha envoltat d’un tercer cervell, 
el còrtex, l’escorça cerebral, capaç del pensament 
abstracte, formal, reflexiu i del llenguatge, pel qual 
posem nom a tot, emparaulem el món i el convertim 
en pensament compartint-lo amb els altres. 

Tota la memòria de la vida registrada en el meu 
cos

Tan relacionat amb l’evolució de la vida, el meu 
cos em mostra que no vam pas ser pensats amb un 
disseny nou, partint de zero, especial per a nosal-
tres, sinó que som el resultat, la suma de conques-
tes que la Comunitat de la Vida en aquest planeta 
ha anat aconseguint treballadament al llarg de di-
versos milers de milions d’anys. En el meu cos hi ha 
la primera creativitat de la vida aquàtica, el triomf 
dels rèptils que conqueriren la terra, la tendresa 
afectiva que els mamífers descobriren, sistemes 
biològics i metabolismes exitosos que s’han anat 
acumulant i guardant com una herència biològica 
totalment gratuïta que ens constitueix: som un pur 
do gratuït de la Vida d’aquest planeta! El nostre cos 
ho testimonia. 

En fi, aquesta és una forma de mirar el nostre 
cos amb una visió d’”ecologia integral”. Amb ella pot 
veure’s tot de manera diferent. I val la pena.
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11
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.

Cendra  // Jl 2,12-18 / Sl 50
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18

2828
Romà
1924: Els marines desembarquen a Hondures i ocupen 

Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès amb els 

Cristians pel Socialisme i les CEBs, obrer, després 
mestre, poeta. Assassinat per l’exèrcit mentre jugava 
a futbol. Colòmbia.

1989: Teresita Ramírez, de la Companyia de Maria, 
assassinada a Cristales, Colòmbia.

Eclo 35,1-15 / Sl 49
Mc 10,28-31

2727
Gabriel de la Dolorosa
1844: La República Dominicana s’independitza d’Haití. 

Festa nacional.
1989: El «caracazo»: 400 morts i 2.000 ferits. 
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4rt president de la Comissió 

de DDHH assassinat, Antioquia, Colòmbia. 
2010: Terratrèmol de 8’8 a Xile, gairebé 500 morts.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Moviment Nacional 

dels Drets Humans, màrtir de la tortura, Tocantins, 
Brasil. 

2013: Mor Sthéphane Hessel, un dels redactors de la 
Declaració Universal dels DH i autor de l’Indigneu-vos!

Eclo 17,20-28 / Sl 31
Mc 10,17-27
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44
Casimir
1962: Els EUA comencen a operar un reactor nuclear a 

l’Antàrtida.
1970: Record d’Antonia Martínez Lagares, màrtir de la lluita 

universitària de 1970, assassinada per la policia de 
Puerto Rico. 

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

2004: L’armada argentina reconeix per primera vegada que 
va torturar durant la dictadura.

Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32

22
Simplici
Joan i Carles Wesley
1791: Mor John Wesley a Anglaterra.
1897: Tercer atac contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga l’Estatut dels Treballadors, que en 

el seu moment suposa un avenç.
2016: Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista, hon-

durenya, activista del medi ambient, premi Goldman.

Dt 30,15-20 / Sl 1
Lc 9,22-25

55
Adrià
1996: 3000 famílies en l’ocupació més gran del MST, a 

Curionópolis, Brasil.
2013: Comença a Buenos Aires el macrojudici per l’Operació 

Cóndor, que jutjarà els responsables de la cooperació 
entre les dictadures d’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, 
Paraguai, Perú i Uruguai, per perseguir i eliminar 
opositors en les dècades del 70 i 80.

2013: Mor Hugo Chávez, president de Veneçuela i líder de 
la unitat llatinoamericana.

1r Diumenge de Quaresma
Gn 2,7-9;3,1-7 / Sl 50

Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11

33
Emeteri, Celoni, Medir
1908: Neix Juan Antonio Corretjer, poeta nacional de 

Puerto Rico, patriota i revolucionari fundador de la 
Lliga Socialista.

1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà màrtir de 
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.

Is 58,1-9a / Sl 50
Mt 9,14-15

Creixent: 11h32m (UTC) a Bessons
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88
Joan de Déu

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32

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.

77
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.

Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 6,7-15Oleguer, Rosa de Viterbo

1817: Revolució de Pernambuco, Brasil.
1854: S’aboleix l’esclavitud a l’Equador.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunitat 

autogestionària de Huaycán, assassinada a trets 
i dinamitada al mercat Ate-Vitarte de Lima per no 
avenir-se a les exigències del terrorisme. 

2005: La Cort Suprema de l’Argentina confirma la presó 
perpètua d’Arancibia Clavel per haver assassinat 
el general xilè Prats el 1974, com a delicte de lesa 
humanitat, imprescriptible.

2007: † Rufina Amaya Márquez, testimoni i única supervivent 
de la matança del Mozote perpetrada el 1981 per 
l’exèrcit salvadoreny.

66 Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 25,31-46
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11 Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48Constantí, Vicenç, Ramir

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». 

2004: Atemptat d’un grup islàmic a Madrid. 192 morts i més 
de 1.400 ferits. 

1212
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.

2n Diumenge de Quaresma
Gn 12,1-4a / Sl 32

2Tim 1,8b-10 / Mt 17,1-9

1010
Macari
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans Jesús 

i Dolores Sierra, laics, assassinats durant la Revolució 
dels Cristeros, proclamant la seva fe. 

Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 5,20-26

99
Domènec Savi
Francesca Romana
1989: Matança de Santa Elmira. 500 famílies ocupen una 

hisenda i en són expulsades per la policia militar: 400 
ferits i 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil. 

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Mt 7,7-12

Plena: 14h54m (UTC) a Verge
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1515
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.

2016: Nelson García, defensor de DH, membre de COPINH, 
assassinat a Santa Cruz de Yojoa, Hondures.

1414
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.

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Mt 23,1-12

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28Roderic, 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.

1313 Dn 9,4b-10 / Sl 78
Lc 6,36-38
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1818
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 com-

panys, 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. 

Josep
1849: Revolució del Quemado, (E.S., Brasil). Més de 200 

negres s’organitzen per proclamar l’alliberament 
dels esclaus.

1915: Alçament de Quítxues i Aimaràs al Perú encapçalats 
per Rumi Maka.

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.

3r Diumenge de Quaresma
Ex 17,3-7 / Sl 94

Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-421919

1717 Gn 37,3-28 / Sl 104
Mt 21,33-43.45-46Patrici

1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià, 
assassinat per la policia, Brasil.

1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», i companys 
periodistes, màrtirs per la veritat a Amèrica Llatina, 
El Salvador. 

1990: María Mejía, mare camperola quiché, d’Acció Catòlica, 
assassinada a Sacapulas, Guatemala. 

Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc 16,19-31Raimon de Fitero

1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre en la lluita per la 
llibertat, Colòmbia.

1977: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de la justícia 
entre els camperols de Perugorría, Argentina. 

2003: Rachel Corrie, activista nord-americana de solidaritat 
és atropellada per una excavadora en oposar-se a 
l’enderroc d’una casa palestina, a Rafah, Gaza.

1616
m

arç
Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102

Lc 15,1-3.11-32



Dilluns Dimarts Dimecres

88

2222
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico.
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrtir de 

les lluites del poble bolivià. 
1988: Rafael Hernández, líder camperol, màrtir de la lluita per 

la terra entre els seus germans de Mèxic. 
Dia internacional de l’aigua.

Filemó, Nicolau
Any nou Baha’í
Dia forestal mundial.
1806: Neix Benito Juárez, Oaxaca, Mèxic. 
1937: Matança de Ponce, Puerto Rico. 
1975: Carlos Dormiak, sacerdot salesià, assassinat per la 

seva línia alliberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, capellà, 29 anys, màrtir de 

l’alliberament del poble mexicà. 1987: Luz Marina 
Valencia, religiosa, màrtir de la justícia entre els 
camperols de Mèxic. 

2121

Dia internacional contra la discriminació racial.

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Mt 18,21-35

2020
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, mis-

sioner 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. 

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

Equinocci, de tardor al Sud, de primavera al Nord, 
a les 10h28m UTC. 

Minvant: 15h58m (UTC) a Capricorn

m
ar

ç



Dijous Divendres Dissabte

89

2525
Anunciació
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys, 

màrtirs de la fe entre els seus germans pobres de 
Nicaragua. 

2002: Absolució de Safiya Hussaini, nigeriana condemnada 
a morir per lapidació.

2626
Brauli
1989: María Gómez, mestra catequista màrtir del servei al 

seu poble Simití a Colòmbia. 
1991: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai firmen el Tractat 

d’Asunción, constituint el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, líders del MST, 

executats pels fazendeiros a Parauapebas, Pará, Brasil. 

2424
Josep Oriol
1918: Les dones canadenques conquereixen el vot.
1976: Cop militar de Jorge Videla contra Isabel Perón a 

l’Argentina. 
1980: «Sant Romero d’Amèrica», arquebisbe de San 

Salvador, profeta i màrtir. 
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.

Visiteu avui la pàgina de Mons. Romero i les seves 
homilies: http://servicioskoinonia.org/romero

Dia internacional pel Dret a la Veritat 
sobre les Violacions dels Drets Humans i la Dignitat 

de les Víctimes (establert ONU 17/juny/2010)
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2323
Toribi de Mogrovejo
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.

Is 7,10-14;8,10 / Sl 39 
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38

Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12,28b-34

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

4t Diumenge de Quaresma
1Sam 16,1b.6-7.10-13a / Sl 22

Ef 5,8-14 / Jn 9,1-41
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Dia mundial del teatre
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El futuro infinito llamado Dios
            un Dios que es Dios de novedad
            la infinita novedad de la evolución
            evolución contra el statu quo
            que tanto quieren los banqueros

“Dios”: imperfecta concepción
como también lo es el electrón
sin que el electrón sea ilusión
La explicación del Holocausto:
Que para crear dejó de ser Dios
Creación como kenosis (vaciamiento
de Dios) impotente ante Pinochet
                 Y un Dios no antropomórfico
                 pero con el que puedo platicar

Mucho en común como mamíferos
y mucho en común con el pez:
ojos iguales y el mismo hígado
        Mayor aún la unión en el embrión:
        cuadrúpedo y pez el mismo embrión
        aunque nosotros sin agallas después

La vida salió a tierra
y empezó a andar
peces resbalosos
apoyados en aletas
     como muletas
                       del límite acuático

                        al aire ilimitado
al secarse una poza
     se sobrevive
andando a otra poza
               y las aletas se hicieron patas

El gran misterio de la vida
tener todos el mismo origen
y que cuerpos tan diferentes
procedan de una sola célula
parientes todas las especies
            de las orquídeas a las lombrices
            bacteria gradualmente dinosaurio
            luego el dinosaurio se volvió ave
            también nuestro ancestro molusco
                            Sólo hay un animal
En un universo cuántico no local
donde estamos interconectados
a pesar de distancias inmensas
                        Será la aniquilación
                        el final del universo?

La evolución nos une a todos
vivos y muertos
Lo que Darwin descubrió
           (el que venimos de una sola célula)
es que estamos entrelazados
            si uno resucita
            resucitan todos

allò que Darwin va descobrir
Ernesto Cardenal 

Managua, Nicaragua

Ernesto Cardenal reconeix que des de fa uns anys la ciència és la font d’inspiració de la seva poesia. 
També dels seus assajos. L’últim d’ells, el que dóna títol al llibre Este mundo y otro (2011), reflexiona sobre 
l’origen del cosmos i el lloc de l’ésser humà en la immensitat de l’Univers. «Llegeixo llibres de temes cientí-
fics com una pregària. Em descobreixen la grandesa i el misteri que imaginem que és Déu», explica.

Cita tant a sants (sant Pau, sant Joan, sant Agustí) com a científics. Entre ells, J. B. S. Haldane, un 
biòleg que va afirmar que la ciència acosta més a Déu que la religió. Cardenal està d’acord. «És un camí més 
directe», assegura, i comença una complicada reflexió entorn a allò que els científics ha anomenat matèria 
fosca o «gran buit». Potser el gran buit és el gran tot i Déu pinta alguna cosa en aquesta història. «Potser 
des de l’ateïsme també s’arriva a Déu», assenyala, citant a un mísitc sufí del segle XIII... 

Diario ABC, Madrid, 10 juny 2012, entrevista d’E. Vasconcelos. 

q
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L’ésser humà és molt peculiar. El filòsof francès, 
Edgar Morin, pensa que la naturalesa humana és com 
una argila maleable que moldegen les circumstàncies 
històriques, socials, familiars, la pau o la guerra, els 
exemples, els models que ens envolten. 

En néixer som potser el més inerme, desemparat 
i dependent de tots els mamífers. Necessitem apren-
dre-ho tot, fins i tot la nostra identitat cultural. Per 
això som tan diferents, malgrat ser tan semblants. 
Un lleó és un lleó, i viu, en gran mesura, com ho fan 
tots els seus congèneres, i tots mengen el mateix i 
tenen similars melenes i hàbits. Nosaltres, en canvi, 
podem ser programats per actuar i vestir-nos de 
diverses maneres, per menjar aliments diferents... i 
sobretot per ser “tribals”, bondadosos, generosos, 
màgics... o individualistes, competitius, agressius, i 
fins i tot violentament destructius.  

N’hi ha que pensen que som més instintius del 
que sembla i que el problema és que a la civilitza-
ció els instints són reprimits, gairebé eradicats pel 
sistema educatiu, que conforma l’individu a l’entorn 
sociocultural imperant, amb un bombardeig d’in-
formació, i imposicions des de fora cap a dintre, 
allò que no permet que floreixi la seva essència. El 
filòsof hindú Rabindranath Tagore pensava que un 
dels principals problemes de l’educació europea era 
aquesta coerció sobre l’individu per “civilitzar-lo”, 
quedant la seva individualitat i la seva espiritualitat 
en el seu interior profund simplement com quelcom 
innat. Tagore promovia una educació “des de dins 
cap a fora” que permetés a la persona deixar aflorar 
la seva naturalesa i els seus instints. També pensava 
que un altre gran escull educacional en la cultura 
“occidental” era la manca de comunió amb la natu-
ra. 

Realment és insòlit que la majoria de la huma-
nitat actuï ignorant les “directrius operacionals” 
de la biosfera que ens acotxa i ens sustenta, quel-
com amb el que qualsevol animal compta des que 

neix. Ocells, papallones i balenes migren milers de 
quilòmetres sense manuals d’instrucció, mapes, ni 
títols universitaris. Les abelles –alquimistes sense 
doctorats–, en base a les matèries primeres que els 
proporciona l’entorn, particularment les plantes i 
les seves flors, fabriquen, sense pensar-ho dos cops, 
mel, cera, pròpolis, gelea real... i les cel·les hexago-
nals micromètricament exactes i idèntiques dels seus 
ruscos, i tot sense universitats ni capacitacions.  

És increïble que a principis del segle XXI nosal-
tres els humans encara no entenguem que som una 
unitat amb tota la biosfera, que compartim els ma-
teixos àtoms i elements, les mateixes molècules d’ai-
gua presents al nostre planeta Terra des de fa milers 
de milions d’anys; que no percebem que estem tan 
arrelats a la natura com els arbres, mitjançant l’aire, 
l’aigua, els aliments, i les impressions sensorials; 
que no veiem que estem en un “boca a boca” amb 
la natura: respirem, bevem i mengem, i retornem 
gasos, líquids i sòlids, i també podem respondre a la 
bellesa. 

¿Encara no ens hem adonat que, literalment, 
descendim de les bactèries i les cèl·lules euca-
riotes, i que l’evolució s’ha desplegat en base a la 
cooperació i la simbiosi, i no pas a la competèn-
cia? Aleshores estem perduts, no sabem on estem 
situats, ni quin és el nostre lloc en l’ordre natural. 
No reconeixem els nostres orígens. Som cecs, sords, 
insensibles, i aquest és un fenomen sociocultural 
massiu induït. Letal barreja d’ignorància, inequitat, 
faràndula, misèria, violència i mala qualitat de vida 
per a molts. 

Necessitem urgentment educació, no pas per 
conformar-nos a societats patològiques i disfuncio-
nals, sinó pel canvi, per la transformació audaç, per 
alimentar una revolució històrica, guiada per una 
alta intel·ligència ‘comunitarista’, amorosa, intuïti-
va, artística i arrelada. 

Sempre hem pogut i podrem. I...?

educació per a la transformació
JUAN PABLO ORREGO

Santiago de Xile
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2929
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. 

2828
Sixt
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. 

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

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Jn 5,1-3.5-16

2727
Rupert
1502: Colom arriba a Cariari, Costa Rica.
1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera principal 

exigint les seves terres sagrades al Xingú.
2011: † José Comblin, teòleg llatinoamericà, profeta radical, 

compromès amb els pobres, escriptor prolífic, Brasil.

Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 4,43-54

Nova: 02h57m (UTC) a Àries

m
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11
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.

22
Francesc de Paula
1550: La Corona espanyola ordena ensenyar castellà als 

indígenes.
1982: L’exèrcit argentí ocupa les illes Malvines intentant 

recuperar-les de la possessió britànica. 
1993: Vaga conjunta a 8 països d’Europa contra la des-

ocupació i l’amenaça sobre les conquestes socials.

3131
Benjamí
Amós, Joan Donne
1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
1866: Esclata la guerra entre Espanya per una part i Xile, 

Bolívia i Perú per l’altra.

Gladys, Joan Clímac
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els jueus 

d’Espanya.
1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als EUA: 

ratificació de la 15a esmena.
2007: † Maria Julia Hernández, defensora dels DH a El 

Salvador.

3030

5è Diumenge de Quaresma
Ez 37,12-14 / Sl 129

Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45

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

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 7,1-2.10.25-30

Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 5,31-47

abril
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55
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.

Gemma Galgani
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, EUA.
1985: Rosario Godoy i familia, màrtirs de la fraternitat a 

El Salvador. 
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista assassinat per la 

policia de Neuquén, Argentina, mentre reclamava 
drets laborals.

44

Dia contra la prostitució infantil

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3
Jn 8,31-42

Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30

33
Ricard, Sixt
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant, Argentina.
1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà 

la indústria nacional uns anys.
1992: Cop d’Estat institucional de Fujimori, Perú.

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Jn 8,1-11

Creixent: 18h39m (UTC) a Cranc
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ri
l
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88
Dionís
Festa «Vesakh», naixement de Buda (566 a.C.).
Ez 37,21-28 / Int.: Jr 31
Jn 11,45-57
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, revolucionari que 

va concebre la idea del Crit de Lares, insurrecció 
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.

99
Casilda, M Cleofàs
Dietrich Bonhoeffer
1920: Desembarcament de marines a Guatemala per protegir 

els ciutadans nord-americans.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, assassinat a Bogotà. Violenta 

rebel·lió: el «Bogotazo».
1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.

Joan Baptista de La Salle
1999: Les AUC ataquen les Comunitats de Pau del Chocó 

(Colòmbia) massacrant 11 camperols, entre els quals 
6 de Villahermosa: Coi, Floriberto, J. Correa, Chucho 
Arias, El Moreno i El Gordo.

Dia mundial de la salut

7766
Marcel·lí

Albert Durero
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i teòleg 

de l’alliberament peruà.

Jr 20,10-13 / Sl 17
Jn 10,31-42

Diumenge de Rams
Is 50,4-7 / Sl 21

Flp 2,6-11 / Mt 26,14-27.66

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

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jn 8,51-59

abril



Dilluns Dimarts Dimecres

98

12
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

Estanislau
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir 

de la solidaritat a Bogotà. 
2002: Cop d’Estat contra el president Hugo Chávez a 

Veneçuela, que durarà 4 dies fins a la seva reposició. 
Tres presidents en 42 hores.

11 Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25

Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 13,21-33.36-38

Is 42,1-7 / Sl 26
Jn 12,1-11Ezequiel

Miquel Agrícola
1919: Mor en emboscada Emiliano Zapata, general dels 

camperols revolucionaris mexicans.
1985: Daniel Hubert Guillard, rector a Cali, mort per l’exèrcit 

pel seu compromís, Colòmbia. 
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón 

Julián, de l’Església Baptista, màrtirs de la llibertat de 
consciència a Oaxaca, Mèxic. 

1010

Plena: 06h08m (UTC) a Lliura
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ri
l
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1515
Benet Josep Labre 
1961: Invasió de Badia de Cochinos, Cuba. 
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj, El Quiché, 

Guatemala. 
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys, màrtirs 

entre els joves, Cali, Colòmbia. 
1993: José Barbero, sacerdot, profeta i servidor dels germans 

més pobres de Bolívia. 

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.

1616

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

1414
Telm
1931: Proclamació de la II República Espanyola.
1981: Màrtirs de la major matança que recorda la història 

recent d’El Salvador, a Morazán: 150 nens, 600 
ancians i 700 dones. 

1985: 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.

1313
Martí, Hermenegild
1999: Transferit a Belem el judici dels 155 policies acusats de 

la mort de 19 sense terra a Eldorado de Carajás, Brasil.
2015: Mor Eduardo Galeano, intel·lectual militant, comunica-

dor de la Utopia de la Pàtria Gran, Montevideo, Uruguai.

Is 52,13-53,12 / Sl 30 
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15

Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1 
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4 

Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10

Diumenge de PASQUA
Ac 10,34-43 / Sl 117
Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Sant SantSant
abril
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1919
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. Co-
chabamba. Bolívia.

Dia Panamericà de l’Indi

1818
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. 

Ac 2,36-41 / Sl 32
Jn 20,11-18

Ac 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-35

1717
Anicet
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. 
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.

Ac 2,14.22-23 / Sl 15
Mt 28,8-15

Minvant: 09h57m (UTC) a Capricorn
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2222
Soter, Caius, Agapit 
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. 
1997: L’exèrcit assalta l’ambaixada del Japó a Lima 

assassinant els 14 ocupants de l’MRTA.

2323
Jordi, Toyohico Kagawa
1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques que 

contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor.

«Per haver coincidit en aquest dia de 1616 
la mort de l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel 

de Cervantes i la de William Shakespeare».

2121
Anselm 
Naixement de Mahoma. Dia de perdó per al món.
Naixement de Rama. Religió Sikh.
1792: Decapiten Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», 

precursor de la Independència de Brasil.
1960: Brasília es constitueix com a capital de Brasil. 
1965: Mor torturat Pedro Albizu Campos, independentista 

de Puerto Rico. 
1971: Mor F. Duvalier, Haití.
1989: Juan Sisay, màrtir de la fe i de l’art popular a Santiago 

de Atitlán, Guatemala. 
2013: Després de 20 anys, la Justícia condemna els 

policies responsables de la matança de Carandirú 
(2-10-92), Brasil.

2020
Sulpici
1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
1871: Els franciscans de Brasil alliberen els esclaus de tots 

els seus convents.
1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeixen Cuba, 

Puerto Rico, Guam i Filipines.
1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz, 

Mèxic. 
1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i democratit-

zadora dels amazigs de la Cabília algeriana contra el 
poder central i arabitzador d’Alger.

1997: Gaudino dos Santos, indígena pataxó, mor cremat a 
Brasília per uns joves.

Ac 4,1-12 / Sl 117
Jn 21,1-14

2n Diumenge de Pasqua
Ac 2,42-47 / Sl 117

1Pe 1,3-9 / Jn 20,19-31

Ac 4,13-21 / Sl 117
Mc 16,9-15

Ac 3,11-26 / Sl 8
Lc 24,35-48

abril

Dia Internacional de la Mare Terra (ONU)
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26261Pe 5,5b-14 / Sl 88
Mc 16,15-20 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. 

Marc
1667: Pedro de Betancourt, apòstol dels pobres a Guatemala, 

canonitzat el 30.07.2002.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la República 

Argentina (AIRA).

2525 Ac 5,17-26 / Sl 33
Jn 3,16-21

2424
Fidel 
Ac 4,23-31 / Sl 2
Jn 3,1-8
1915/17: Mort i deportació de gairebé un milió i mig d’armenis.
1965: Intervenció dels EUA a la República Dominicana, 

amb 40.000 homes. 
1985: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a l’Església 

salvadorenca. 
2010: Mor a la presó Paul Shaefer, cap de la «Colònia 

Dignitat» al Sud de Xile durant la dictadura.

Ac 4,23-31 / Sl 2
Jn 3,1-8

Nova: 12h16m (UTC) a Taure
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2929
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.

3030
Pius V
1948: Vint-i-un països firmen a Bogotà la carta constitutiva 

de l’OEA.
1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza de 

Mayo, Argentina.

2828
Pere Chanel
1688: Carta Regia de Portugal restablint l’esclavitud i guerra 

justa contra l’indígena.
1965: Lyndon Johnson ordena envair la República 

Dominicana. 
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. 

2727
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.

Ac 5,34-42 / Sl 26
Jn 6,1-15

3r Diumenge de Pasqua
Ac 2,14.22-33 / Sl 15

1Pe 1,17-21 / Lc 24,13-35

Ac 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,16-21

Ac 5,27-33 / Sal 33
Jn 3,31-36

abril
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La modernitat ha tendit a desenvolupar una visió 
antropocèntrica, això és, a considerar l’ésser humà 
com el centre de l’Univers i a pensar la natura com 
un objecte lliurat al seu domini. En la postmoder-
nitat no és infreqüent una visió oposada, una visió 
biocentrista on l’ésser humà és un mer accident 
de la vida en general. Per a alguns, aquest acci-
dent seria un gran error de la natura, una terrible 
amenaça biològica. La “supervivència del més fort” 
significaria l’aparició d’una espècie universalment 
exterminadora que estaria abocada a acabar amb la 
vida damunt del planeta.  

Reblant el clau, davant allò que sovint és una 
expressió d’una experiència sense sentit, es podria 
dir que la natura és una immensitat material regida 
per processos nuclears i forces com la gravitatòria 
on la vida, encara que la trobéssim en altres plane-
tes, sembla una excepció. Fins i tot a la terra la vida 
deixarà de ser possible quan el Sol esdevingui un 
gegant roig. En la immensitat de la natura la des-
aparició de la vida a la terra és menys significativa 
que la desaparició d’una petita berruga a la nostra 
pell. 

També hi ha biocentristes que emparant-se 
en tradicions filosòfiques o espirituals de diferent 
mena capgiren l’argument: La natura es concep com 
un gran vivent. Tots els éssers vius són igualment 
dignes perquè són expressions de la Vida que consti-
tueix la força motriu del món. 

No obstant, en el món contemporani hi ha plan-
tejaments més radicals, que crec que assumeixen 
millor la complexitat, que ens apropen més a la 
realitat, que deixen més interrogants oberts, i que 
no tenen necessitat de reduir allò humà per exaltar 
la natura (biocentrisme) o de salvar allò humà a 
costa de la natura (antropocentrisme). És la pers-
pectiva del que podem anomenar humanisme ecolò-
gic en el qual caben diferents filosofies i diferents 
desenvolupaments de la ciència contemporània. S’hi 
subratlla la imbricació entre l’ésser humà i la natura. 
No parteix, per dir-ho així, de la natura per arribar 

a l’home, ni de l’ésser humà per arribar a la natura, 
sinó de la seva interacció. 

Aquest humanisme ecològic recupera la definició 
de natura que donaven els grecs (physis) com “bro-
tar”, ja que, per analogia amb el brotar propi de la 
vida, la natura, des de la “gran explosió” que va ori-
ginar el nostre cosmos, es caracteritza pel continu 
sorgir de noves realitats a través de milers de mi-
lions d’anys. Aquest “brotar” arriba a la seva màxima 
expressió en l’espècie humana, però no només per 
la complexitat del sistema psicoorgànic de l’ésser 
humà, sinó perquè l’home és l’únic sistema natural 
conegut conscient d’aquest “brotar”. I ho és per 
partida doble. Per una banda, és conscient d’aquest 
part continu que constitueix la natura i, per l’altra, 
les accions humanes són un “brotar” continu de 
noves coses: músiques, déus, artefactes, emocions, 
sentiments, llenguatges, teories. Un “brotar” on sóc 
conscient alhora de les coses que broten i del ma-
teix brotar. Car la vida humana no és pas només un 
anar veient les coses que van brotant, sinó que és 
un sentir-se viure, un adonar-se de sí, un adonar-se 
del mateix brotar. Tenim, a diferència dels altres sis-
temes naturals, una consciència immediata del que 
estem vivint, del que estem fent, patint o estimant. 

Davant del paradigma antropocentrista i el pa-
radigma biocentrista, a l’humanisme ecològic l’ésser 
humà se’ns mostra com a natura, el seu cos és un 
organisme entre altres organismes, però l’home és 
tan radicalment natural que, pel fet que s’adoni del 
mateix brotar en què consisteix la natura, és dife-
rent de tota la resta de sistemes naturals. Aquest 
plantejament no dualista, que no oposa l’home a 
la natura, i no reduccionista, que no redueix l’ho-
me a matèria o a una expressió més de la vida, té 
conseqüències en tots els àmbits. És especialment 
important per a una adequada comprensió del quefer 
tècnic. 

La visió romàntica de la natura que rebutja el 
desenvolupament tecnològic com a constitutivament 
depredador i la visió moderna que estableix una 

PER UN HUMANISME ECOLÒGIC
JoRDI COROMINAS
Sant Julià de Lòria, Andorra
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exclusiva relació tècnica amb la natura entesa com 
un material d’explotació subjecte a la nostra utilitat 
i rendiment no fan justícia al que és la tècnica. L’és-
ser humà, des de l’humanisme ecològic, és pensat 
com a natural i inextricablement tècnic, però la seva 
relació amb el món no és pas exclusivament, ni ha 
de ser fonamentalment tècnica. També pot ser poèti-
ca, espiritual, contemplativa, etc. 

La tècnica més elemental: encendre foc, fabricar 
una destral de sílex, consisteix en un “brotar”, en 
plena continuïtat amb el “brotar” dels processos 
naturals. Però a diferència d’aquests, la tècnica és 
un “brotar” dirigit d’acord amb certes finalitats. Per 
això podem dir que les accions humanes són accions 
tècniques quan integren un sorgir dirigit. I aquesta 
alteració del “brotar”, alterant els processos natu-
rals, és possible perquè l’ésser humà s’assabenta 
d’aquest “brotar”. 

Certament la sortida a la crisi ecològica passa 
per solucions tècniques, ja que d’una altra manera 
és impossible pensar que 7.000 milions de persones 
puguin continuar vivint damunt del planeta, però 
lluny de tota il·lusió pel progrés tècnic, l’humanis-
me ecològic és plenament conscient que els efectes 
opressius, destructors i ideològics de la tècnica 
lligada al sistema econòmic i social vigent, afecten 
tot el planeta. Això és especialment evident en els 
vincles ecològics. Els afectats pel dany ecològic no 
són pas sempre, ni molt menys, els que directament 
l’originen. L’alliberament d’aquests efectes passa 
necessàriament per la democratització del món més 
enllà dels estats nacionals. Ara bé, ni tan sols la 
democratització de les relacions socials mundials 
implica que aquestes arribin a estar lliures de moti-
vacions egoistes. Es pot optar democràticament per 
les satisfaccions immediates, a costa de les genera-
cions futures. L’ésser humà és molt capaç de detec-
tar una greu injustícia en les grans diferències que 
existeixen, per exemple, entre els sous dels directius 
d’elit i els sous de la resta dels treballadors. Una 
altra cosa molt diferent és renunciar lliurement a 
una oferta d’augment salarial. 

L’humanisme ecològic és conscient que les clas-
ses mitjanes i altes mundials han de renunciar a 
determinats béns i a determinades formes de vida 
a favor de les futures generacions. Però, per què 

renunciar? Una cosa és conèixer l’obligació ètica de 
fer-ho, i una altra cosa és estar prou motivat per 
dur-ho a terme, especialment quan aquesta renúncia 
s’ha de fer en favor de les generacions encara no 
nascudes. Aquesta mena de decisions requereixen 
del que normalment anomenem una espiritualitat, 
una disposició a viure d’una determinada manera. Hi 
ha, per descomptat, diverses espiritualitats atees, 
agnòstiques i religioses que poden trobar-se a l’hu-
manisme ecològic. 

Aquí m’interessa destacar el que considero els 
valors més propis de l’espiritualitat cristiana: la 
llibertat i la gratuïtat. El cristianisme ens presenta 
un Déu diferent i lliure de totes les coses i de tota 
mena de poder, que crida l’ésser humà a alliberar-se 
també de les coses i dels poders. No obstant, l’ésser 
humà sovint rebutja la llibertat. ¿Per què l’ésser 
humà essent essencialment diferent de les coses, 
tendeix a perdre’s sempre entre elles?

El mite adàmic ens respon mostrant-nos una 
estructura sovint ignorada o reprimida: l’ésser humà 
pretén justificar-se a si mateix pels fruits de les 
seves accions. Això condueix a mesurar-se a si ma-
teix, i a mesurar la resta, per les coses. Respecte 
de la resta d’éssers humans, això implica una utilit-
zació dels mateixos amb la finalitat de produir més 
resultats, i ser reconegut per ells. Respecte a Déu 
comporta una por contínua, perquè es pensa en ell 
com algú que ens mesura pel que produïm o fem, o 
també un intent de convertir-lo en una cosa més, 
manejable i controlable com elles, com en la màgia. 
Respecte a la natura suposa una set insadollable de 
produir que acaba destruint aquesta mateixa natura. 
La set insadollable de justificar-se pels resultats de 
les pròpies accions és directament proporcional a la 
incapacitat per a la renúncia i la gratuïtat i conver-
teix la vida humana en una cursa desenfrenada per 
assolir un darrer i absurd resultat, que és la mort. 

El cristianisme és una invitació permanent a que 
l’ésser humà deixi de mesurar-se a si mateix pels 
resultats dels seus actes, i es descobreixi a si mateix 
com algú absolutament digne i diferent de les coses 
que produeix i fa en un món que, com deia el carde-
nal Altamirano a la pel·lícula La Missió, “no és pas 
així, sinó que l’hem fet així”. q
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Felip i Jaume
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.

3322
Anastasi
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.

2014: Mor Tomás Balduino, dominic, bisbe líder de l’Església 
alliberadora brasilera, fundador del CIMI, CPT...

Ac 7,51-8,1a / Sl 30
Jn 6,30-35

1Cor 15,1-8 / Sl 18
Jn 14,6-14 

11
Josep Obrer
Felip i Jaume
Primer diumenge de maig. Dia dels màrtirs d’Hondures. 
1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes, 

catequista, segrestats i morts, màrtirs, a Guatemala. 
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

Ac 6,8-15 / Sl 118
Jn 6,22-29

Creixent: 02h47m (UTC) a Lleó
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66
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.

August, Flàvia, Domitil·la
1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
1991: Capturen el fazendeiro Jerônimo de Amorim, per 

ordenar la mort d’un sindicalista, Brasil.

77

55
Màxim
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legió 

de Maria, màrtir salvadorenca. 
2001: És assassinada Bàrbara Ann Ford, 64, religiosa 

nord-americana. Vivia al Quiché des de 1989. 

44
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 domi-

nics 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.

Ac 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,52-59

4t Diumenge 4º de Pasqua
Ac 2,14a.36-41 / Sl 22

1Pe 2,20b-25 / Jn 10,1-10

Ac 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69

Ac 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51

m
aig

Dia dels Màrtirs d’Hondures (1r diumenge maig)
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1010
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 Guana-
banal, 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.

99
Pacomi, Gregori Ostienc
1982: Luís Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco, Perú, amenaçat 

de mort per la seva opció preferencial pels pobres, 
mor en «accident». 

1994: Pren possessió de la Presidència de Sud-àfrica, 
després de les primeres eleccions multirracials de la 
història del país, en las quals va obtenir el 62% dels 
vots, Nelson Mandela, primer president negre del 
seu país, i el pres polític amb més anys a la presó. 
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Ac 12,24-13,5 /  Sl 66
Jn 12,44-50

Ac 11,19-26 / Sl 86
Jn 10,22-30Víctor i Acaci

1753: Neix Miguel Hidalgo, prohom mexicà.
1770: Carles III ordena «que s’extingeixin els diferents idiomes 

indis i s’imposi el castellà».
1987: Vicente Cañas, missioner jesuïta, assassinat pels que 

cobejaven les terres dels indis que ell acompanyava, 
a Mato Grosso, Brasil. 

1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen holandès 
assassinat per un militar a Santa María, Chiriquí, 
Panamà. 

88

Dia de la Creu Roja Internacional

Ac 11,1-18 / Sl 41
Jn 10,1-10

Plena: 21h42m (UTC) a Escorpí

m
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Dia internacional de les aus
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1313
Fàtima
1829: Naixement de Segundo Ruiz Belvis, patriota i 

revolucionari porto-riqueny.
1888: S’aboleix jurídicament l’esclavitud al Brasil, quan ja el 

95% dels negres havien
aconseguit la llibertat per ells mateixos (llei àuria).
1977: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els 

pobres de l’Argentina. 
1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió de 

Justícia i Pau de la Conferència Nacional de Religiosos 
de Colòmbia. 

Maties
1811: Independència del Paraguai. Festa nacional.
1904: † Mariano Avellana, missioner popular, claretià, Xile.
1980: Matança del riu Sumpul, El Salvador, on hi moren 

més de 600 persones. 
1980: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima de la 

repressió policial al Perú. 
1981: Carlos Gálvez, sacerdot, màrtir a Guatemala. 
1988: Camperols màrtirs per la causa de la Pau, Cayara, Perú. 
1991: Porfirio Suny Quispe, militant i educador, màrtir de la 

justícia i solidaritat a Perú.

1414

1212
Nereu, Aquil∙leu, Pancraç
Dia atribuït a l’esclava Anastasia, que simbolitza totes 

les negres torturades i violades fins a la mort pels 
propietaris blancs de les hisendes.

1957: L’OIT adopta el Conveni 107 sobre Poblacions 
Indígenes i Tribals, que protegeix l’indi.

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

Anastasi
1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de les «villas 

miseria». www.carlosmugica.com.ar
1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà, 

màrtirs a El Salvador. 

11 Ac 13,26-33 / Sl 2
Jn 14,1-6

5è Diumenge de Pasqua
Ac 6,1-7 / Sl 32

1Pe 2,4-9 / Jn 14,1-12

Ac 13,44-52 / Sl 97
Jn 14,7-14

Ac 13,13-25 / Sl 88
Jn 13,16-20

m
aig
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1717
Pasqual Bailón
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.

Joan Nepomucè, Ubald
1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos cap a l’actual 

Nova Friburg (estat de Río de Janeiro), després de la 
fam de 1817 a Suïssa.

1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat, Guatemala. 

1616 Ac 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,27-31a

Ac 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8Isidre Llaurador, Joana de Lestonnac

1903: Afusellen a Panamà, el general i guerriller Victoriano 
Lorenzo, heroi nacional.

1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangèlic, màrtir de 
la llibertat d’expressió a 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. 

1515

Dia internacional de la família (ONU)
Dia Internacional dels objectors de consciència

Ac 14,5-18 / Sl 113
Jn 14,21-26
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2020
Bernardí de Siena
1506: Colom mor a Valladolid (Espanya).
1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, militants 

uruguaians, màrtirs de la lluita del poble.
1993: Destitució del President de la República de Veneçuela, 

Carlos Andrés Pérez. 
1998: Assassinat, a Pesqueira, Pernambuco, Brasil, 

Francisco de Assis Araújo, Cacic Xukuru. 

2121
Feliça i Gisela, Joan Eliot
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de la 

independència de la República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir, Guatemala. 
1991: Irene McCormack, missionera, i companys, màrtirs 

per la causa de la pau, Perú. 25 anys.

Pere Celestí
1895: Mor en combat, lluitant per la independència de 

Cuba, José Martí.
1995: Mor Jaime Nevares, bisbe de Neuquén, veu profètica 

de l’Església argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sense terra, 

assassinat a São Miguel de Taipú, Brasil. 

19191818
Rafaela M Porras 
1525: Fundació de Trujillo (Hondures).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, lluitador 

del Perú i Bolívia, esquarterat.
1895: Neix Augusto C. Sandino a Nicaragua.
1950: Es reuneix a Río de Janeiro el Consell Nacional de 

Dones Negres.

Tu
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c 
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ar
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II
Ac 15,22-31 / Sl 56

Jn 15,12-17

6è Diumenge de Pasqua
Ac 8,5-8.14-17 / Sl 65

1Pe 3,15-18 /  Jn 14,15-21

Ac 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,18-21

Ac 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,9-11

Minvant: 00h33m (UTC) a Aquari

m
aig

Dia mundial (de l’ONU) de la diversitat cultural
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2424
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. 

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. 

2323
Desideri, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir dels 

pobres, Buenos Aires, Argentina. 
2008: Tractat Constitutiu de la Unió de Nacions Sud-ame-

ricanes, UNASUR. 12 països d’Amèrica del Sud.

Ac 16,22-34 / Sl 137
Jn 16,5-11

Ac 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15

2222
Joaquima Vedruna, Rita de Càsia
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA, en suport 

al cop a Santo Domingo.
Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat. 

Estan en perill d’extinció el 22% de les espècies de mamí-
fers, el 23% de les d’amfibis, i el 25% de les de rèptils. 

Ac 16,11-15 / Sl 149
Jn 15,26-16,4a

m
ai

g

Dia mundial de la diversitat biològica
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2727
Agustí de Cantorbery
Joan Calví
1514: «Conversió» de Bartolomé de Las Casas a la Causa 

dels indis.
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.

2828
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.

2626
Felip Neri, Marianna Paredes
1966: Independència de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, màrtir de la 

justícia a Recife, Brasil. 

Gregori VII
1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià màrtir 

a mans de terratinents i militars.

2525

Setmana de solidaritat amb els Pobles 
de tots els territoris colonials (ONU)

Ac 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,23b-28

Ascensió
Ac 1,1-11 / Sl 46

Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20

Ac 18,9-18 / Sl 46
Jn 16,20-23a

Ac 18,1-8 / Sl 97
Jn 16,16-20

Nova: 19h44m (UTC) a Bessons

Comença el Ramadà

m
aig
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francesc d’assís: un càntic precursor

El Càntic de les criatures o del Germà Sol de Fran-
cesc d’Assís, escrit en l’italià incipient del s. XIII, 
en el dialecte local de la vall d’Úmbria, es pot con-
siderar precursor de la revolució politicoeconòmica, 
cultural, espiritual, de l’ecovisió i ecopraxi que avui 
necessitem urgentment per salvar la comunitat de 
vivents que constitueix la Terra. 

És el cant d’un pobre. Francesc descobreix el 
goig de viure i canta a la vida justament quan es 
veu desposseït fins a l’extrem de totes les seves 
“possessions” i projectes. És la condició sine qua 
non de la seva ecologia integral. Vint anys enrere 
havia descobert l’Evangeli de Jesús: una vida lliure, 
compassiva, sanadora, unes relacions fraternes sense 
jerarquia ni submissió. “Això és el que vull viure”, 
va dir-se. I va sentir que també era allò que tants 
homes i dones del seu temps somiaven i en el fons 
cercaven: un món sense senyors feudals ni castells 
ni serfs miserables, un món lliure, just, fratern, i 
una nova Església, sense palaus ni exèrcits, sense 
clergues ni laics, una Església lliure, fraterna, pobre, 
germana dels darrers. Això somiava. 

I va emprendre el seu camí amb un grapat de 
germans, sense regles ni muntatges. No desitjaven 
ni ser clergues ni monjos. S’anomenaven “Germans 
menors”, i desitjaven ser els darrers, compartir les 
desventures i les alegries dels més pobres, els cam-
perols miserables, els serfs, els pidolaires, els lepro-
sos, els darrers dels darrers. Anaven pels camins de 
poble en poble,  sense casa, ni diners, ni res propi. 
La seva vida era una denúncia radical del desordre 
existent, però anunciaven l’alegria de viure: la fra-
ternitat en la pobresa. La pau, el perdó, l’esperança. 

Ràpidament, tanmateix, aquella alegria prima-
veral va veure’s sotmesa a la prova més dura: la 
de l’èxit. Els germans van augmentar i es van anar 
instal·lant en convents de pedra, a l’interior dels 
burgs. La fraternitat va esdevenir Orde de religiosos 
clergues, doctes, importants, poderosos. Aleshores, 
el dubte, el desencant, el sentiment de soledat van 
anar-se apoderant del cor d’en Francesc. No era pas 

això el que havia somiat. Però no es sentia capaç 
de canviar aquell rumb ni volia enfrontar-se amb els 
seus germans. El 1220 dimiteix de la seva responsa-
bilitat al capdavant dels germans. Quatre anys més 
tard es retira a una muntanya, lluny. 

La primavera de 1225, la crisi d’en Francesc és 
total. Té 44 anys. Està greument malalt: l’estómac li 
sagna, li fan mal el fetge, la melsa, els ulls, sobretot 
els ulls. Pressent la mort. Es sent sol i fracassat, 
al llindar de la desesperació. Però aleshores, en el 
fons del seu ésser, s’encén la llum: rep la seguretat 
de la “salvació eterna”, del “cel”. És el llenguatge 
del temps. Traduïm-lo: sent el miracle de viure, de 
ser un amb tots els vivents, tots els éssers. Es sent 
envoltat en el Bé Infinit. Desposseït de tot, és lliure 
de tot i d’ell mateix, de tots els seus desitjos, de 
totes les seves angoixes. I es posa a cantar. 

“Altíssim, omnipotent, bon Senyor”. Així ar-
renca el seu Càntic. S’adreça a Déu en els termes 
teistes propis de la tradició cristiana, que avui re-
sulten problemàtics fins i tot per a molts cristians. 
Digues-ne com vulguis. Allò Que És. El Fons de la 
realitat. O la Vida. O la Creativitat sagrada. Noms de 
Déu més enllà de les nostres estretes imatges perso-
nals. Déu transpersonal. “El Bé, tot Bé, summe Bé” 
l’anomena Francesc en un bitllet escrit per al seu 
estimat germà Lleó, en el que també diu: “Tu ets 
humilitat, paciència, mansuetud. Ets bellesa, frescor, 
seguretat. Goig, pau, tot”. Quan algú arriba al total 
desarrelament o a la total compassió, aleshores se li 
transforma la mirada i veu la Realitat com és: com 
un Cor immens que batega en tot, que tot ho mou. 
Viure és gràcia, malgrat tot, independentment de 
religions i creences. Tot és possible. Un altre món 
fratern i feliç és possible. Podem beneir i cantar, 
gaudir i celebrar la vida. Només així la podrem cui-
dar. Ecologia integral. 

“Lloat siguis”, repeteix en Francesc una i altra 
vegada. “Lloat siguis amb totes les teves criatures”, 
“per totes les criatures”. Els exegetes franciscans 
insisteixen: aquestes preposicions s’han d’entendre 

josé arregi 
Sant Sebastià, País Basc
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en sentit agent: Francesc no alaba Déu o l’Infinit “a 
causa de les criatures”, sinó que s’uneix a l’alabança 
que brolla del cor de l’univers i de cada criatura. 

Pobre del tot, s’uneix al cant de tots els éssers. 
Tot canta, des de les galàxies en expansió fins a 
les partícules atòmiques que tot just comencem a 
descobrir. Així mira el poeta pobre d’Assís el cosmos 
sencer, amb ulls nous. Tot canta, tot agraeix, tot 
vibra. Ell s’uneix humilment a aquesta alabança còs-
mica, i sent com s’alleugen els dolors del seu cos i 
les angoixes del seu petit cor. Es sent petit i feliç. 

Es sent sobretot en comunió profunda amb tot, 
profundament germà de tots els éssers. Només pot 
ser solidari qui és pobre de sí. Germà sol, germana 
lluna i estrelles, germà vent i aire i ennuvolat i tot 
temps, germana aigua, germà foc. Germana Mare 
Terra. Així s’expressa perquè així ho percep. Fill d’un 
pròsper burgès d’Assís comerciant en teles, en la 
seva primera joventut va aspirar a accedir a la classe 
superior dels nobles essent investit cavaller, mercès 
a la seva riquesa. Però va trobar-se amb els pobres 
d’Assís, sobretot els leprosos, i la seva mirada va 
canviar. I va mirar llargament Jesús crucificat a la 
capella mig derruïda de Sant Damià, en el mateix 
lloc on ara dicta la lletra i la melodia del seu càntic. 
En el crucificat havia reconegut tots els crucificats, 
i va voler viure amb ells, com ells, per ells. Com 
Jesús. 

En el moment en que l’Edat Mitjana italiana dei-
xa pas al Renaixement, que exaltarà la centralitat i 
el predomini de l’ésser humà sobre tota la creació, 
en Francesc es sent germà de tots els éssers, co-
mençant pels darrers. Sense saber-ho, està corregint 
d’arrel el radical antropocentrisme de la tradició 
bíblica que la teologia, la filosofia i les ciències 
occidentals duran a la seva màxima expressió. “Do-
mineu” (Gn1,28). La terra com a centre del cosmos. 
L’ésser humà com a centre de la terra, com a senyor 
sobirà de tota la resta d’éssers, com a cim i corona 
acabada de tota la creació. 

Mirem on ens ha conduït aquest antropocentris-
me, inseparable de l’androcentrisme, del cristiano-
centrisme, de l’eclesiocentrisme, de l’eurocentrisme i 
de tots els centrismes. Equilibris ecològics mil mil-
lenaris destruïts. El dolor de tantes espècies vivents, 
el clam de la Terra, el clam dels pobres, de pobles i 

continents sencers. Sempre l’afany d’estar en el cen-
tre i per sobre. La riquesa d’uns pocs aconseguida 
per la violència de les armes i del capital financer. 

En Francesc, sense saber-ho, ens trasllada a un 
altre paradigma, més enllà fins i tot de la rància 
distinció entre matèria i esperit. Quan es rentava les 
mans, escollia un lloc on l’aigua no fos trepitjada. 
Deixava que les candeles s’apaguessin soles. Trepit-
java amb respecte la terra i les pedres del camí. No 
podia veure patir o matar cap animal. Llegendes? Hi 
ha molt de llegenda, però sobretot una sensibilitat. 
Som una comunitat de vivents en una Terra vivent, 
evolutiva, creativa, en un univers sense centre en 
expansió, un univers que canta. No hi haurà salvació 
per a la comunitat dels vivents ni, per tant, per a la 
nostra espècie humana –que no és pas ni la primera 
ni la darrera- mentre no fem nostra aquesta pers-
pectiva ecològica radical, mentre no passem de la 
lògica del domini al de la cura mútua. 

Moltes vegades s’ha assenyalat amb estranyesa 
l’absència de l’ésser humà en aquest Càntic de les cri-
atures. No ocupa el centre. Simplement s’uneix a les 
criatures que són, viuen, canten. És un germà més. 
Però arribem a la penúltima estrofa que diu: “Lloat 
siguis per tots aquells que suporten malalties i tri-
bulació”. L’ésser humà és un pobre ésser sofrent que, 
per la seva voluntat de possessió i de domini, en el 
fons per la seva por, causa infinitat de conflictes i 
patiments a ell mateix i a la resta. “Benaventurats 
els que pateixen en pau” i els que no facin patir. 
En aquest moment, a en Francesc li arriba la notícia 
que un greu conflicte enfronta el bisbe i l’alcalde 
d’Assís. Intercedeix entre ells i aconsegueix que 
facin les paus. I afegeix al seu càntic el vers: “Lloat 
siguis per aquells que perdonen”. No hi ha pau, no 
hi ha vida, no hi ha ecologia humana i planetària 
sense perdó: sense posar-se en el lloc de l’altre i 
desitjar-li allò que desitjaríem per a nosaltres. 

Tampoc hi ha vida sense mort. El metge anuncia 
a en Francesc que la seva mort és imminent. Alesho-
res afegeix una estrofa i acaba el seu càntic alabant 
la Vida per la “germana mort”. La vida que es dóna 
no mor. Heus aquí la primera o la darrera clau de 
l’ecologia integral d’en Francesc i la nostra. q
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3131
Visitació de Maria
1979: Teodoro Martínez, camperol, militant cristià, màrtir 

a Nicaragua.
1986: Primera Trobada d’Agents de Pastoral Negres de la 

diòcesi de Duque de Caxias i São João de Meriti, Brasil. 
1990: Clotario Blest, profeta cristià al món sindical xilè. 

Dia mundial sense tabac

3030
Ferran, Joana d’Arc
1961: El dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo mor 

assassinat.
1994: María Correa, religiosa paraguaiana, germana dels 

indígenes Mby’a i profeta de la denúncia a la seva 
terra. Paraguai.

1996: La comissió de desapareguts polítics aprova la 
indemnització a la família de Fiel Filho, Brasil. 

Ac 20,17-27 / Sl 67
Jn 17,1-11a

Sf 3,14-18 / Int.: Is 12,2-6
Lc 1,39-56Màxim, Jiri Tranovsky

1969: El «cordobazo»: explosió social contra la dictadura 
d’Onganía, a Córdoba, Argentina.

1978: Matança d’un centenar d’indígenes quechís a Panzós, 
Guatemala. 

1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», camperol, 
sindicalista, agent de pastoral, màrtir a Conceição do 
Araguaia, Brasil. 

2001: La jutgessa Servini, de l’Argentina, reitera a Xile la 
sol·licitud d’extradició de Pinochet per jutjar-lo per 
l’assassinat del general Prats. 

2009: Detenen a Santiago de Xile un dels soldats que va 
executar Víctor Jara, 35 anys després.

2015: † P. Jaime McKenna, missioner de Dallas, EUA, que 
va passar tota la seva vida treballant amb els pobres 
a molts països d’Amèrica Llatina.

2929 Ac 19,1-8 / Sl 67
Jn 16,29-33
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33
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.

44
Francesc Caracciolo
1559: L’Oïdor Fernando Santillán informa de les matances 

d’indis a Xile.
1980: José María Gran, missioner, i Domingo Batz, sagristà, 

màrtirs a El Quiché, Guatemala.
Dia internacional dels nens víctimes 

innocents de l’agressió.

22
Pere i Marcel·lí
1537: Butlla Sublimis Deus de Pau III, que condemna 

l’esclavitud.
1987: Sebastián Morales, diaca de l’Església evangèlica, 

màrtir de la fe i la justícia a Guatemala.

11
Justí
1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de l’alliberament 

dels camperols de Tierralta, Colòmbia.
1991: João de Aquino, president del Sindicat de Nueva Iguazú, 

Brasil, assassinat. 2009: General Motors declara 
la suspensió de pagaments més gran de la història 
industrial dels EUA, amb 122.550 milions de deute.

Ac 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,20-25

Pentecosta
Ac 2,1-11 / Sl 103

1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23

Ac 25,13-21 / Sl 102
Jn 21,15-19

Ac 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 17,20-26

Creixent: 12h42m (UTC) a Verge

juny

Dia internacional del reciclador
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77
Robert, Seattle
1494: Castella i Portugal signen el Tractat de Tordesillas 

negociant les seves respectives àrees d’expansió 
a l’Atlàntic.

1978: Comença l’organització del Moviment Negre Unificat 
(MNU).

1990: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les faveles, 
Nova Iguaçú, Brasil, assassinada. 

1998: Centenars de soldats cauen sobre representants 
indígenes reunits a El Charco, Guerrero, Mèxic, als 
quals confonen amb guerrillers: moren 10 camperols 
i un estudiant. 

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

To 3,1-11a.16-17a / Sl 24
Mc 12,18-27

66
Norbert
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. 
2014: La Justícia suïssa condemna el repressor guate-

malenc-suís Erwin Sperisen, coautor d’assassinats 
i tortures.

To 2,9-14 / Sl 111
Mc 12,13-17Bonifaci

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.

55

Dia mundial del medi ambient

To 1,3;2,1b-8 / Sl 111
Mc 12,1-12

ju
ny



Dijous Divendres Dissabte

123

1010
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.

1111
Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors de 

Càritas a San Salvador, desapareguts a El Salvador. 

99
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.

88
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.

To 12,1.5-15.20 / Int.: To 13,2-8
Mc 12,38-44

Trinitat
Ex 34,4b-6.8-9 / Int.: Dn 3
2Cor 13,11-13 / Jn 3,16-18

To 11,5-17 / Sl 145
Mc 12,35-37

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

Plena: 13h09m (UTC) a Sagitari

juny

Dia mundial dels oceans
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1414
Eliseu, Basili el Gran,
Gregori Naciancè, Gregori de Niça
1977: Mauricio Silva Iribarnegaray, sacerdot uruguaià, 

germanet de l’Evangeli, escombriaire a Buenos Aires. 
Segrestat i desaparegut. 

1980: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir a 
El Salvador. 

1983: Vicente Hordanza, sacerdot missioner al servei dels 
camperols, Perú. 

2005: El Suprem argentí declara inconstitucionals les lleis 
d’obediència deguda i punt final.

1313
Antoni de Pàdua
1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per expulsar 

el domini holandès del Brasil.
2003: El Suprem de Mèxic concedeix la extradició a Espanya 

de Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura 
argentina, per ser jutjat per Garzón.

2Cor 3,4-11 / Sl 98
Mt 5,17-19

2Cor 1,18-22 / Sl 118
Mt 5,13-16

1212
Gaspar, Joan de Sahagún
1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» (al cacic 

Catarapa), en la veu de Juan Ayora, a la costa de Santa 
Marta, Colòmbia.

1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat de Treba-
lladors Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil, assassinat. 

2Cor 1,1-7 / Sl 33
Mt 5,1-12

ju
ny
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1717
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 desertificaciósequía

1818
Germà
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.

1616
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.

15
M. Micaela, Vito
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.

2Cor 5,14-21 / Sl 102
Mt 5,33-37

Corpus Christi
Dt 8,2-3.14b-16a / Sl 147

1Cor 10,16-17 / Jn 6,51-58

2Cor 4,7-15 / Sl 115
Mt 5,27-32

2Cor 3,15-4,1.3-6 / Sl 84
Mt 5,20-26

Minvant: 11h33m (UTC) a Peixos

juny
15
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2121
Lluís Gonzaga,Onèsim Nesib
1980: Desapareixen 27 dirigents sindicals de la Central 

Nacional de Treballadors de Guatemala. Hi participen 
assessors militars dels EUA. 

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

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.

2020

Dia mundial (de l’ONU) de les persones refugiades

2Cor 9,6-11 / Sl 111
Mt 6,1-6.16-18

2Cor 8,1-9 / Sl 145
Mt 5,43-48

Solstici, d’estiu/hivern a les 4h24m (UTC)

1919
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. 

2Cor 6,1-10 / Sl 97
Mt 5,38-42

ju
ny
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2424 Is 49,1-6 / Sl 138
Ac 13,22-26 / Lc 1,57-66.80Naixement de Joan Baptista

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.

2525 12è Diumenge del temps ordinari
Jr 20,10-13 / Sl 68

Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33
Guillem, Màxim
Confessió d’Augsburg, Felip Melancton
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb els 

«Dotze Apòstols de Mèxic».
1975: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt, colombià, 

Miguel «Casimiro», sacerdots, i 7 companys camperols 
hondurenys.

2323 Cor de Jesús / Dt 7,6-11 / Sl 102
1Jn 4,7-16 / Mt 11,25-30Zenó, 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. 

2222
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.

2012: El president Fernando Lugo deposat pel Senat 
paraguaià amb un judici polític sumaríssim.

Nova: 02h31m (UTC) a Cranc

Concluye el Ramadán

juny
2Cor 11,1-11 / Sl 110

Mt 6,7-15
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“Jo mai em vaig sentir ni vaig ser pobre, mentre 
vivia a la meva comunitat. Vivia en harmonia amb 
la meva família, treballava la terra i compartíem els 
seus fruits i conreus i en teníem per tothom. Nin-
gú passava gana ni llençàvem els aliments. Teníem 
temps per tot. Quan vaig anar a viure a la ciutat vaig 
enfrontar-me en un sistema que em va desorientar. 
No treballava la terra, ho havia de comprar tot, les 
persones eren indiferents, competia a la feina, el meu 
temps el controlaven altres, la meva vida... En el meu 
idioma (mapudungun) no existeix la paraula pobresa, 
perquè a la meva terra no som pobres. Sí que existeix 
la paraula empobrit, perquè fora de la nostra terra hi 
ha un sistema que ens sotmet a ser un objecte més, 
entre tants”. 

Amb aquestes paraules una jove Maputxe (Sud 
de Xile) analitzava la seva vida en enfrontar-se a 
un profund canvi, no només de lloc geogràfic, sinó 
sobretot antropològic, situació que va provocar-li 
una profunda violència existencial i molts de qües-
tionaments: una crisi. En aquesta jove s’evidencien 
totes les encertades i agudes reflexions que el papa 
Francesc manifesta profèticament a la Laudato Si’, 
en invocar-nos al repte ètic d’assumir una ecologia 
integral en aquesta nova època de la humanitat, en la 
que llueixi la bellesa d’una harmonia en què el nostre 
esperit visqui una fecunda comunió amb nosaltres 
mateixos, amb Déu, amb la resta de persones i amb la 
creació, ja que tot està connectat. 

La profunda crisi que tots vivim avui sorgeix 
de la ruptura d’aquestes relacions (Laudato Si’ 66). 
Aquests darrers 50/60 anys hem anat forjant estils 
de vida que exclouen, marginen, eliminen, maten. 
Estils de vida elevats a “sistemes”, fredament cal-
culats, planificats i potenciats per alguns, sota el 
rostre de l’anonimat i instaurats arreu del món en el 
que anomenem sistema neoliberal, socialista, dictato-
rial... amb els seus productes: model econòmic, model 
consumista, model tecnològic, model científic, model 
ateu, model empresarial, model ideològic... sistemes 

que conformen una cultura i que incideixen profunda 
i decididament en la nostra vida personal, social i fins 
i tot religiosa. 

No a l’antropocentrisme
El papa Francesc, en l’encíclica i en múltiples 

intervencions, emfatitza que aquests sistemes han 
volgut posar l’ésser humà com a centre i senyor de 
la creació, separant-lo de la natura i elevant-lo fins i 
tot a la categoria de “déu”. Per agradar i satisfer les 
seves necessitats i desitjos, fins i tot els més extrems 
i capriciosos, l’ésser humà usa i abusa dels béns de la 
creació més enllà del que és necessari, explotant-los, 
depredant-los, destruint-los cada dia més irracional-
ment, responent així als seus instints CONSUMISTES, 
que cerquen com acumular i apilonar més enllà del 
necessari, afavorint alguns (països, multinacionals, 
nous rics...) que s’apropien de béns, de diners, de 
prestigi, de poder... a costa de multituds (sectors 
socials, pobles, continents) que resulten exclosos, 
empobrits, sotmesos a una vida sub o inhumana, 
torturats en la seva dignitat, menystinguts i privats 
de futur: se’ls roba la vida!

Assistim així a noves colonitzacions on països 
sencers (i continents) són assaltats, sovint amb ame-
naces i violència, i amb lleis (i Constitucions) que fan 
“legal” aquest assalt. Algunes dades poden il·lustrar 
aquesta tragèdia. Entre l’any 2010 i 2015 països com 
els EUA, Xina, Rússia, Anglaterra, els Emirats Àrabs... 
s’han apropiat de terres, sobretot a països d’Àfrica, al 
ritme de dos camps de futbol per segon, o sigui més 
de 80 milions d’hectàrees, amb més de 1.600 contrac-
tes de compra de terres, entre ells l’italià Benetton, 
que va comprar un milió d’hectàrees a la Patagònia 
argentina. Deu països del món controlen el 40% de 
la riquesa de tot el planeta. Quinze empreses trans-
nacionals controlen el 50% de la producció mundial. 
Amb les propietats de les deu persones més riques del 
món es podrien alimentar 1.000 milions de persones 
que passen gana, durant els propers 250 anys. 800 
milions de persones pateixen fam entre els habitants 

ecologia integral: tot està connectat
luís infanti de la mora

Bisbe d’Aysén, Xile
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del planeta, i 1.500 milions ni tan sols tenen accés a 
l’aigua potable. Cada dia moren 4.000 nens només per 
manca d’aigua saludable. 

Davant d’aquesta disbauxa i escàndol depreda-
dor, davant aquests signes de mort, el papa Francesc 
detecta les causes més profundes en la ruptura de 
la comunió amb la natura i amb els éssers humans, 
clamant al principi ètic del destí universal dels béns 
per sobre de la propietat privada, especialment dels 
béns essencials per a la VIDA de tot ésser viu (terra, 
aigua, aliments, aire, energia...), que és doctrina de 
l’Església.

Aquest model consumista que dessagna el planeta 
produeix a més grans quantitats de deixalles, que 
plantegen nous i desafiants problemes, i que han 
creat una “cultura del rebuig”, no només de béns, 
sinó fins i tot de persones (reduint-les a objectes); es 
descarta els que no “produeixen” per al model (an-
cians, malalts, discapacitats, cultures...).  

No al cosmocentrisme
Altres sistemes veuen l’ésser humà com una espè-

cie més de la natura, ja que va aparèixer milions d’an-
ys després que la natura ja existís. El cosmos sempre 
havia existit en harmonia i bellesa en el seu procés 
evolutiu, i la presència de l’ésser humà va començar 
a deteriorar, a destruir, a violentar la natura fins a 
dur-la al caos (crisi) actual (contaminació, eliminació 
d’espècies animals i vegetals, desforestació, incendis, 
sequeres i inundacions...). Amb tanta violència, l’és-
ser humà, causant d’aquests flagells, arriba a ser un 
destorb per tal que la natura, com a organisme viu, 
creixi per ella mateixa en pau, pel que l’ésser humà 
mereixeria ser eliminat per privilegiar la natura. En 
una “cultura del rebuig” es cercaria reduir la població, 
eliminant la més “inútil i improductiva”. 

Sí a una ecologia integral
A la Casa Comuna, el papa Francesc, sintonitzant 

amb el gran Sant d’Assís, ens apel·la a viure una eco-
logia integral, en la que tot està connectat i en cada 
criatura (carícia de Déu, LS 84), hi ha una presència 
del Creador, una empremta de comunió que integra 
allò humà i allò diví (LS 9), un misteri de relació 
entre tots els éssers, un signe sacramental que ens 
parla de Déu. En les criatures ferides o crucificades 

percebem un clam d’alliberament, de salvació, de vida 
i resurrecció. El crit de la germana Mare Terra i el crit 
dels pobres (empobrits i exclosos) en un mateix crit. 

Des de la fe s’obren grans, profundes i convin-
cents motivacions per a una conversió ecològica i 
camins de responsabilitat per a l’amor i la cura de 
cada criatura (LS 64), projectant nous estils de vida i 
una valent revolució cultural (LS 114) que es plasmi 
fins i tot en noves polítiques locals i internacionals. 
Per això serà indispensable prendre consciència de 
la realitat i promoure un fecund diàleg a tot nivell 
(entre grups, ciències, religions... sense excloure els 
pobres, indígenes...) i replantejant l’exercici i els 
estils de poder. 

Des de la fe dels orígens, confessem que la Terra 
és de Déu. Ell és el Creador, és el Senyor, és l’Amo, i 
l’ésser humà, “creat a imatge i semblança de Déu”, 
està cridat a la responsabilitat de cuidar amb solida-
ritat cada criatura per dur-la al seu creixement vers 
la seva plenitud o perfecció, que és la finalitat per la 
qual el Creador la va crear amb amor. Cada criatura és 
un signe de la presència de Déu i ferir una criatura és 
ferir el mateix Creador. Aquest és el pecat, el signe i 
el fruit d’una ofensa al Creador. 

Avui estem vivint en una creació que encara 
pateix i gemega dolors com de part (Rom 8,22), que 
espera el nostre compromís decidit per instaurar el 
Regnat del Déu de la Vida. Un compromís que ens 
exigeix conversió en els nostres estils de vida, per tal 
que siguin més de comunió, de cura, de respecte amb 
cada criatura, superant les grans inequitats amb una 
nova solidaritat. Aleshores haurem de replantejar la 
incisivitat de les nostres catequesis, de les nostres 
litúrgies i de la nostra oració, per tal que no visquem 
l’esquizofrènia d’alabar i adorar Déu en els temples, i 
per altra banda ofendre’l en les nostres relacions amb 
els germans i la resta de criatures. 

És el temps dels profetes per encaminar una va-
lent revolució cultural, repte més urgent i apressant 
per als creients en el Déu de la Vida. El Papa Francesc 
ens apel·la a un profund i savi diàleg a tot nivell, per 
tal que ningú sigui exclòs d’aquesta noble tasca, i per 
tal que les polítiques locals i internacionals i organis-
mes competents encaminin la nostra germana Mare 
Terra vers una plenitud que reflecteixi més plenament 
l’Amor, la Misericòrdia, la Pau i la Comunió de Déu. q
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Ciril d’Alexandria
1552: Domingo de Santo Tomás i Tomás de San Martín, do-

minics, 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».

2828
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 constitu-
cional Manuel Zelaya.

2727 Gn 15,1-12.17-18 / Sl 104
Mt 7,15-20

Gn 13,2.5-18 / Sl 14
Mt 7,6.12-14Pelai

1541: Mort violenta de Pizarro.
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a Guayaquil.
1945: Es signa la Carta de las Nacions Unides a San Francis-

co, que començarà a existir oficialment el 24.10.1945.
1987: Es crea la Confederació dels Pobles Indígenes 

de Mèxic. 

2626 Gn 12,1-9 / Sl 32
Mt 7,1-5

Dia internacional de suport 
a les víctimes de la tortura

Dia internacional de lluita contra l’ús indegut 
i el comerç il·lícit de drogues

ju
ny

Dia de la conservació dels boscos tropicals
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11
Cast, Secundí, Aaró
Caterina Winkworth, John Mason Neale
Festa nacional del Canadà.
1974: Mor Juan Domingo Perón, tres vegades president 

de l’Argentina.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luís Navarrete, 

catequista, màrtirs a Guatemala. 
1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de l’educació 

alliberadora a Haití. 
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, malgrat 

l’oposició dels EUA.

Gn 18,1-15 / Int.: Lc 1
Mt 8,5-17

22
13è Diumenge del temps ordinari 

2Re 4,8-11.14-16a / Sl 88
Rm 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42

Vidal, Marcial
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
1823: Acaba la guerra d’independència de Bahía, Brasil, 

amb la conquesta de Salvador.
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa la seva 

primera Conferència legal després de 30 anys.

Protomàrtirs de Roma
Joan Olof Wallin
Dia dels màrtirs de Guatemala. (Abans, de l’exèrcit).
1520: La «nit trista», derrota dels conqueridors a Mèxic.
1975: Dionisio Frías, camperol, màrtir de les lluites per la 

terra a la Rep. Dominicana.
1978: Hermógenes López, rector, fundador de l’Acció 

Catòlica Rural, màrtir dels camperols guatemalencs. 
2008: Manuel Contreras, excap de la policia de la dictadura és 

condemnat a dues cadenes perpètues per l’assassinat 
de l’excomandant en cap de l’Exèrcit xilè Carlos Prats 
i la seva esposa, a Buenos Aires el 1974. També 
condemnen 7 agents més de la DINA.

3030 Gn 17,1.9-10.15-22 / Sl 127
Mt 8,1-4

2929 Ac 12,1-11 / Sl 33
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19Pere 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). 

Creixent: 00h51m (UTC) a Lliura

juliol
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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.

55 Gn 21,5.8-20 / Sl 33
Mt 8,28-34

44
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. 
2014: La Justícia argentina confirma que Mons. Angelelli fou 

assassinat i condemna a perpetuïtat dos exmilitars 
implicats.

Gn 19,15-29 / Sl 25
Mt 8,23-27Tomàs apòstol

1951: S’aprova al Brasil la llei Alfonso Arinos, que condemna 
com a contravenció penal la discriminació de raça, 
color i religió. 

1978: Pablo Marcano García i Nydia Cuevas assalten el 
Consolat de Xile a San Juan, per denunciar l’absurditat 
de celebrar la independència del país (EUA) que la 
nega a Puerto Rico. 

1987: Tomás Zavaleta, franciscà salvadorenc, màrtir de la 
solidaritat, a Nicaragua. 

Ef 2,19-22 / Sl 116
Jn 20,24-29

33
ju

lio
l

Dia internacional de la vida silvestre
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88 Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134
Mt 9,14-17Eugeni, 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.

99
Roser de Chiquinquirá
1816: En el Congrés de Tucumán, Argentina, les Províncies 

Unides del Riu de la Plata declaren la seva indepen-
dència 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.

14è Diumenge del temps ordinari
Zac 9,9-10 / Sl 144

Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30

77 Gn 23,1-4.19;24.1-8.62-67 / Sl 105
Mt 9,9-13Fermí

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. 

66 Gn 22,1-19 / Sl 114
Mt 9,1-8Maria 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. 

Plena: 04h06m (UTC) a Capricorn

juliol
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12 Gn 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sl 32
Mt 10,1-7Joan 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.

1111 Gn 32,22-32 / Sl 16
Mt 9,32-38Benet

1968: Fundació del Moviment Indígena dels EUA (American 
Indian Movement).

1977: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás, màrtir 
de la justícia a l’Argentina. 

Dia mundial de la població

Cristòfol
1509: Naixement de Calví, a França.
1973: Independència de les Bahames. Festa nacional.
1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, màrtir al servei 

del poble indígena quiché, Guatemala, cosit a trets al 
seu despatx parroquial.

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.

1010 Gn 28,10-22a / Sl 90
Mt 9,18-26
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1515
Bonaventura 
Vladimir
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del poble 

uruguaià, torturat.
1976: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Lorenzo Simão, cacic 

bororo, màrtirs del poble indígena al Brasil.
1981: Misael Ramírez, camperol, animador de comunitats, 

màrtir de la justícia, Colòmbia. 
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diòcesi d’El 

Quiché, assassinat per les forces de la seguretat de 
l’Estat, Guatemala. 

Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104
Mt 10,24-33

15è Diumenge del temps ordinari
Is 55,10-11 / Sl 64

Rm 8,18-23 / Mt 13,1-231616
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.

1414 Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Mt 10,16-23Francesc Solano

Camil de Lelis
1616: Francisco Solano, missioner franciscà, apòstol dels 

indis al Perú.
1630: Hernandarias publica al Paraguai les primeres 

ordenances en defensa dels indis.
1969: Esclata la «guerra del futbol» entre El Salvador i Hon-

dures, causada per l’expulsió de colons salvadorencs 
de territori hondureny.

1313
Enric
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.

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104
Mt 10,7-15

Minvant: 19h25m (UTC) a Àries

juliol
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1919 Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102
Mt 11,25-27Justa 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 a Nicaragua. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.

1818 Ex 2,1-15a / Sl 68
Mt 11,20-24Arnulf, Frederic

1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville, sacerdots, 

segrestats i morts, màrtirs de la justícia a La Rioja, 
Argentina. 

Ex 1,8-14.22 / Sl 123
Mt 10,34-11,1

1717
Aleix, Bartolomé de Las Casas
1566: Mort de Bartolomé de Las Casas, 82 anys, primer 

sacerdot ordenat al Continent, profeta llatinoamericà, 
defensor de la Causa dels indis i dels negres.

1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma, Argentina. 
1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel general 

Luís García Meza.
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2222 Cant 3,1-4 / Sl 62
Jn 20,1.11-18Maria Magdalena

1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionista, ex-pre-
sident de JEC, Raúl Rodríguez i Carlos Di Pietro, 
seminaristes, desapareguts, Argentina. 

Brígida
1978: Mario Mujía Córdoba, “Guigui”, obrer, mestre, agent 

de pastoral, màrtir de la causa obrera a Guatemala. 
1980: Mor en combat la infermera i alfabetitzadora nicara-

güenca Juana Cruz.
1983: Pedro Ángel Santos, catequista, màrtir de la fe i de la 

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.

2323
16è Diumenge del temps ordinari

Sb 12,13.16-19 / Sl 85
Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43

2121 Ex 11,10-12.14 / Sl 115
Mt 12,1-8Llorenç de Bríndisi

1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluitador en 
favor dels camperols pobres, assassinat a Brasiléia 
(AC), Brasil.

1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala. 
1987: Alejandro Labaca, Vicari d’Aguaricó, i Inés Arango, 

missonera, a la selva equatoriana.

2020
Elies
1500: Reial cèdula que ordena alliberar tots els indis venuts 

com a esclaus a la Península, i tornar-los a les Índies.
1810: Independència de Colòmbia. Festa nacional.
1923: Doroteo Arango, «Pancho Villa», general revolucionari 

mexicà, mor assassinat.
1969: L’ésser humà, en la persona del comandant Neil 

Amstrong de l’Apol.lo XI, trepitja la Lluna per primer cop.
1981: Matança de Coyá, Guatemala: tres-cents morts, 

dones, ancians i nens. 

Ex 3,13-20 / Sl 104
Mt 11,28-30

Nova: 09h45m (UTC) a Lleó

juliol
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Ex 16,1-5.9-15 / Sl 77
Mt 13,1-9

2626
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.

Jaume
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. 
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. 

2525 Ac 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28

Ex 14,5-18 / Int.: Ex 15
Mt 12,38-42

2424
Cristina
1783: Neix Simón Bolívar a Caracas.
1985: Ezequiel Ramim, missioner combonià, màrtir de la 

Terra, defensor dels «posseiros» a Cacoal, Rondônia, 
Brasil. Assassinat. 
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2929 1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jn 11,19-27Marta

Maria, Marta i Llàtzer de Betània, Olaf

Pere Crisòleg
1502: Colom arriba a Hondures.
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi 

de la Independència de Mèxic.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la 

Segona Església Baptista de Cuba, involucrat en la 
lluita revolucionària, és cosit a trets al carrer per la 
policia de Batista.

3030 17è Diumenge del temps ordinari 
1Re 3,5.7-12 / Sl 118

Rm 8,28-30 / Mt 13,44-52

2828
Innocenci 
Johan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, 
George Frederic Handel
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.

2010: L’ONU declara l’aigua i el sanejament dret humà bàsic, 
proposat per Bolívia.

Ex 20,1-17 / Sl 18
Mt 13,18-23

2727
Celestí
1909: Setmana tràgica a Barcelona, reivindicacions obreres 

fortament reprimides.

Ex 19,1-2.9-11.16-20b / Int.: Dn 3
Mt 13,10-17

Creixent: 15h23m (UTC) a Escorpí

juliol
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Encara és molt desconeguda al continent, gairebé 
ningú no n’ha sentit a parlar. Però ja és una realitat, 
i és un exemple a considerar i molt probablement 
també a imitar. Ens referim a la REPAM, Xarxa Ecle-
sial Panamazònica (redamazonica.org). 

La REPAM és la realització d’una proposta de la 
Conferència d’Aparecida, el 2007: “Crear consciència 
a les Amèriques sobre la importància de l’Amazònia 
per a tota la humanitat. Establir, entre les esglésies 
locals de diversos països sud-americans que estan 
a la conca amazònica, una pastoral de conjunt amb 
prioritats diferenciades per crear un model de desen-
volupament que privilegiï els pobres i serveixi al bé 
comú”. Avui és una realitat adulta i en marxa. 

Potser és la primera vegada que es crea una enti-
tat eclesial que no respon a un criteri polític, ètnic, 
cultural, territorial... sinó “ecològic”, degut a un 
bioma que, en aquest cas, es considera de màxima 
importància per al lloc, la regió i fins i tot per al 
món. 

Efectivament: “La pan-amazònia comprèn una 
superfície de 7,5 milions de km2. Està repartida 
entre nou països d’Amèrica (Brasil, Bolívia, Perú, 
Equador, Colòmbia, Veneçuela, Guyana, Surinam i la 
Guyana Francesa). Representa el 43% de la superfície 
d’Amèrica del Sud. El riu Amazones té més de 1.100 
afluents principals i una infinitat de rierols amb els 
quals teixeix la xarxa fluvial més extensa del món 
amb més de 25 mil km navegables. La regió amazò-
nica concentra el 20% de l’aigua dolça no congelada 
del planeta, que aboca a l’Atlàntic ajudant a regular 
l’equilibri sistèmic de l’oceà. S’hi concentren el 34% 
dels boscos primaris del planeta que alberguen entre 
el 30 i el 50% de la fauna i flora del món” (docu-
ments de l’Equip Itinerant i Intercongregacional 
Amazònic). 

La Panamazònia és un bioma, és a dir un sistema 
viu, que funciona com un estabilitzador climàtic 
regional i global, mantenint l’aire humit i produeix 
1/3 de les pluges que alimenten la terra. La Pan 
Amazònia posseeix una gran sociobiodiversitat, ja 

que alberga 2.779.478 indígenes, que corresponen 
a 390 pobles indígenes, 137 pobles aïllats o no 
contactats, 240 llengües parlades pertanyents a 49 
famílies lingüístiques. Essent algunes de les famílies 
més nombroses l’Aruak, la Karib i la Tupi-Guaraní. I 
gairebé 40 milions d’habitants en total. 

Actualment més del 20% de la cobertura vegetal 
de la Pan Amazònia ja no existeix. La van retirar i 
cremar per permetre l’accés a projectes de mineria, 
ramaderia, extracció de fusta, hidroelectricitat, as-
sentaments de camperols, entre d’altres. Avui dia 
vivim una alta incidència de sequeres a l’Amazònia, 
una situació que no es creia possible i que avui es-
tem experimentant amb gran força. Per tant s’expe-
rimenta el canvi climàtic i les seves repercussions en 
diversos àmbits sòcioambientals. La regió s’enfronta 
a la perspectiva de consolidació de la planificació 
vertical i autoritària, és a dir la imposició de me-
gaprojectes extractius, que consideren el territori 
amazònic com a font de recursos i de creixement 
econòmic. Podem veure com a exemple concret el 
projecte d’Integració d’Infraestructura Regional 
Sud-americana (IIRSA) com a element articulador 
que prioritza el benefici econòmic per sobre dels 
drets de les poblacions indígenes. L’IIRSA té deu 
eixos d’integració i desenvolupament, un dels quals 
és el de l’Amazònia. 

L’Església camina enmig d’aquesta realitat, al rit-
me que camina el poble més pobre. En aquestes rea-
litats es percep la vitalitat de l’Església Amazònica i 
missionera, a la llum de les seves múltiples trobades, 
el compromís dels seus líders, la perseverança de les 
seves Comunitats Eclesials de Base, els documents 
produïts pels seus actors, l’exercici de la seva col·le-
gialitat, i l’afany d’estar sempre present en les co-
munitats més aïllades i vulnerables. Tots els esforços 
semblen insuficients davant l’enormitat dels reptes, 
però en la seva petitesa, el seu testimoni missioner 
es converteix en senyal que una altra Amazònia és 
possible. 

“En fer una mirada retrospectiva sobre els més 

XARXA ECLESIAL PANAMAZÒNICA

Agenda Latinoamericana 
ACTOR NOU A AMÈRICA LLATINA, A QUI CAL SALUDAR I PARAR-HI ESMENT
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q

de cinc-cents anys en els quals l’Església Catòlica 
ha estat present a terres amazòniques trobem llums 
i ombres. Al costat dels màrtirs que van resistir la 
conquesta espanyola hi havia els qui van col·labo-
rar amb els diferents sistemes de colonització. La 
nostra primera actitud davant d’aquesta història és 
d’una humil petició de perdó. Demanem perdó per les 
vegades que no aconseguim alliberar-nos de la in-
fluència de l’empresa colonitzadora, i per les vegades 
que pensem que n’hi havia prou amb salvar les àni-
mes, assumint una actitud negligent, per tant, amb 
els subjectes... una sincera conversió i la voluntat 
d’aprendre dels errors del passat estan profundament 
lligades a la nostra petició de perdó per no haver 
acceptat sempre els habitants de l’Amazònia com els 
nostres primers interlocutors pastorals. No obstant, 
en interès de la veritat, hem també de recordar els 
èxits de la presència eclesial i pastoral en el passat i 
a l’actualitat a la regió pan-amazònica que “és mul-
tiètnica, pluricultural i plurireligiosa” (Carta Pastoral 
de la REPAM, novembre 2014). 

Hereus conscients d’una “història de llums i 
ombres”, aquest pas endavant, donat en la correcta 
direcció del compromís amb els pobres i –per primera 
vegada!– també amb la Terra, aquesta novetat ecle-
sial no només s’ha de saludar i acollir, sinó ajudar, 
i també considerar com un model a examinar i tal 
vegada a seguir. No cal viure prop d’un dels princi-
pals biomes d’aquest planeta... també els biomes 
menors són molt importants, per als pobles que els 
habiten i per al planeta sencer, perquè tota la vida 
està unida en la tela de la vida, en la comunitat de 
la vida, única de/en aquest planeta. Altres biomes 
específics (el cerrado, el páramo, la Puna...) o sim-
plement geogràfics (l’istme centreamericà, les glace-
res dels Andes, el salar d’Uyuni...) mereixen l’atenció 
de les comunitats humanes i religioses que des de 
sempre hi han viscut i mai s’han plantejat l’agraït 
deure que els competeix de tenir-ne cura. Tinguem 
en compte que les famoses “obres de misericòrdia” 

–tradicional elenc de les bones obres que es podien 
fer– es classifiquen en materials i espirituals... però 
cap és ecològica, totes són antropocèntriques... Hem 
fundat fins i tot congregacions religioses, el carisma 
i missió de les quals ha girat al voltant de la realit-
zació d’alguna d’aquestes obres de misericòrdia... 
antropocèntriques. L’Església Catòlica està per fundar 
una congregació per dedicar-se a la realització d’una 
obra de misericòrdia... ecològica. També les esglésies 
locals s’han de plantejar l’obligació que poden tenir 
de liderar o de col·laborar en l’organització d’activi-
tats –com les entitats públiques, privades, ONGs– per 
salvar els béns naturals de la vida, dels que tots en 
depenem. 

I no només les esglésies locals: també les parrò-
quies, les comunitats de base, les entitats religioses 
de tota mena. I també ecumènica i intereligiosa-
ment. Ens calen moltes REPAM arreu del continent, 
cadascuna a la mesura del seu bioma, de la seva 
geografia, de les seves necessitats. 

La “conversió pastoral” que el 2007 va dema-
nar Aparecida, s’ha convertit també en “conversió 
ecològica”, en un donar entrada a l’ecologia, ja d’una 
vegada per totes, a la nostra visió, a la nostra teolo-
gia, a la nostra espiritualitat... i fins a les obres de 
misericòrdia i obres de justícia. Necessitem una con-
versió pastoral... “integralment ecològica”. 

Tot i que institucionalment estem endarrerits (fa 
dècades que el problema ecològic és urgent, i nosal-
tres tot just ara ens estem desvetllant), afortunada-
ment tenim abanderats que ens han precedit, màrtirs 
llatinoamericans per la Causa Ecològica. Ells/es van 
intuir que la defensa de la natura, de la seva inte-
gritat i la seva bellesa, així com la defensa dels seus 
habitants, especialment els més pobres, era un valor 
humà, religiós i còsmic, pel que mereixia la pena fins 
i tot donar la vida. I van donar-la. Avui ens toca a 
nosaltres assumir aquesta herència i ampliar-la. Com 
fa la REPAM. 

LAUDATO SI’: Sobre LA CURA DE LA NOSTRA CASA COMUNA
Una sèrie de 20 àudios sobre l’Encíclica del Papa Francesc, d’uns 10 minuts cada un. El seu objectiu: 

material pedagògic per crear consciència sobre la urgència de canviar de rumb i superar l’estil de vida con-
sumista, la cultura del rebuig, un model de civilització tecnocràtica, mercantilitzada i ambiciosa, que no és 
sostenible. Una producció de la REPAM, gratuïta; recolliu-la a redamazonica.org/el-cuidado-de-la-casa-comun q
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22
Eusebi Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels malalts 

i els presos, lluitador per la justícia, desaparegut a 
Guatemala.

11
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. 
1979: Matança de Chota, Perú. 

Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sl 102
Mt 13,36-43

Ex 34,29-35 / Sl 98
Mt 13,44-46

Ex 32,15-24.30-34 / Sl 105
Mt 13,31-35

3131
Ignasi de Loiola
1970: Guerrillers tupamaros segresten al cònsol del Brasil 

a Montevideo.
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a São Paulo. 
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55 Lv 25,1.8-17 / Sl 66
Mt 14,1-12Blanca, Osvald

1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira, Colòmbia.

Transfiguració
1325: Es funda Tenochtitlán (Mèxic DF).
1538: Fundació de Santa Fe de Bogotà.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional.
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Hiroshima. 

120.000 morts.
1961: Conferència de Punta del Este: es funda l’«Aliança 

pel Progrés».
1962: Independència de Jamaica. Festa nacional. 
1978: Mor Pau VI. 
1987: Els 5 presidents d’A. C. 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.

66
Transfiguració

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9

44
Joan Ma Vianney
1849: Anita Garibaldi, heroïna brasilera lluitadora per la 

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.

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sl 80
Mt 13,54-58
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33 Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
Mt 13,47-53Lídia

1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu primer 
viatge cap a les Índies occidentals.

1980: Matança de miners a Caracoles, Bolívia, després 
d’un cop d’Estat: 500 morts. 1999: Tí Jan, sacerdot 
compromès amb la causa dels pobres, assassinat a 
Port-au-Prince, Haití.

agost
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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. 

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.

99 Nm 13,1-2.25;14,1.26-30.34-35 / Sl 105
Mt 15,21-28

88
Domènec de Guzmán
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 parlamen-

tària a l’ex-president i dictador Pinochet.

Nm 12,1-13 / Sl 50
Mt 14,22-36

Nm 11,4b-15 / Sl 80
Mt 14,13-21

77
Sixt i Gaietà
1819: Amb la victòria de Boyacá, Bolívar obre el camí per 

l’alliberament de Nueva Granada.
1985: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de la fe 

i la solidaritat a El Salvador. 
2015: Mor a Santiago de Xile Manuel Contreras, braç dret 

de Pinochet en la repressió, dissenyador de l’operació 
Còndor, condemnat a més de 500 anys de presó, a 58 
sentències fermes i 56 judicis pendents.

Plena: 18h15m (UTC) a Aquari
Eclipsi parcial de Lluna, a Europa
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Julià
1546: Mor Francisco de Victoria a Salamanca.
1976: 17 bisbes, 36 sacerdots, religioses i laics llatinoameri-

cans 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 M Alves, presidenta del Sindicat rural 
d’Alagoa Gande, Brasil, màrtir de la terra. 

1212 Dt 6,4-13 / Sl 17
Mt 17,14-20

Dia internacional de l’ONU de la joventut

1313 19è Diumenge del temps ordinari 
1Re 19,9a.11-13a / Sl 84

Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33
Policarp, Hipòlit
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de 80 dies 

de setge, cau Mèxic-Tenochtitlán, Cuauhtémoc és fet 
presoner i moren uns 240.000 guerrers.

1961: Es construeix el mur de Berlín. 
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, assassinada 

a União do Sul, MT, Brasil.

Clara d’Assís
1992: Comença la marxa de 3000 sense terra a Rio Grande 

do Sul, Brasil.
1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a les 

finances de tot el món.

Dt 4,32-40 / Sl 76
Mt 16,24-28

11111010
Llorenç
1809: Primer crit d’independència a l’Amèrica Llatina 

continental, el de l’Equador. Festa nacional.
1974: Tito de Alencar, dominic, torturat fins al suïcidi, Brasil. 
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del moviment comunal, 

segrestat i desaparegut, Perú. 

Nm 20,1-13 / Sl 94
Mt 16,13-23

agost
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1616
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.
2014: Josias Paulino de Castro i Ireni da Silva Castro, líders 

rurals, assassinats, a Colniza, MT, Brasil.

Dt 34,1-12 / Sl 65
Mt 18,15-20Assumpció

1914: Inauguració del Canal de Panamà.
1980: José Francisco dos Santos, president del Sindicat 

dels Treballadors Rurals a Corrientes (PB), Brasil. 
Assassinat. 

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.

1515 Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56Maximilià Kolbe

1816: Mor a presó Francisco de Miranda, prohom veneçolà, 
precursor de la independència.

1983: Mor Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”, 
escriptor, filòsof, militant cristià. 

1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament 
d’Ayacucho, Perú. 

1985: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament 
d’Ayacucho, Perú. 

Dt 10,12-22 / Sl 147
Mt 17,22-27

1414

Minvant: 01h15m (UTC) a Taure
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Helena
1527: El cacic Lempira és assassinat durant una conferència 

de pau (Hondures).
1952: Alberto Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels pobres, 

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.

1919 Jos 24,14-29 / Sl 15
Mt 19,13-15Joan Eudes

1991: Intent de cop d’Estat a la Unió Soviètica.

2020
20è Diumenge del temps ordinari

Is 56,1.6-7 / Sl 66
Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28

Bernat
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom xilè.
1998: Els EUA bombardegen l’Afganistan i Sudan.

1818 Jos 24,1-13 / Sl 135
Mt 19,3-12

1717 Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A
Mt 18,21-19,1Jacint

1850: San Martín mor a França.
1997: El Moviment dels Sense Terra ocupa dos hisendes a 

Pontal do Paranapanema, SP, Brasil. 

agost
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2323 Jue 9,6-15 / Sl 20
Mt 20,1-16Rosa 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.

2222
Maria Reina
Dia mundial del folklore.
1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic, màrtir de 

la solidaritat amb El Salvador.

Jue 6,11-24a / Sl 84
Mt 19,23-30

21 Jue 2,11-19 / Sl 105
Mt 19,16-22

21
Pius X
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, assassinat 

durant un cop d’Estat a Bolívia. 

Nova: 18h30m (UTC) a Lleó
Eclipsi total de Sol, a la part nord d’Amèrica
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2626 Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sl 127
Mt 23,1-12Teresa Jornet

1968: Inauguració de la Conferència de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista, 

assassinat pels militars, El Salvador. 
2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’exdictador Pinochet.

2727
Mònica
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran Bretanya, 

assegura la independència de l’Uruguai.
1847: El superintendent anglès i el rei mískito anuncien l’abo-

lició de l’esclavitud, a la Costa Atlàntica de Nicaragua.
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa dels 

DDHH a Medellín, Colòmbia. 
1993: La llei 70/93 reconeix els drets territorials, ètnics, econò-

mics i socials de les comunitats negres de Colòmbia. 
1999: Mor Mons. Hélder Câmara, germà dels pobres, profeta 

de la pau i l’esperança, Brasil. 

21è Diumenge del temps ordinari
Is 22,19-23 / Sl 137

Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20

2525 Rut 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
Mt 22,34-40Josep de Calassanç

Lluís de França
1825: Independència de l’Uruguai. Festa nacional.
1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de la fe 

i la promoció humana, Perú. 
2009: La Fiscalia dels EUA decideix investigar casos de 

possibles tortures de la CIA durant el govern Bush.

2424 Ap 21,9b-14 / Sl 144
Jn 1,45-51Bartomeu

1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa canonitzada 
d’Amèrica.

1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les 
Amèriques. 

1980: 17 dirigents sindicals reunits a la finca del bisbat 
d’Escuintla, Guatemala,  desapareguts. 

agost
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Estic enamorat de la mare terra
Tens la gran capacitat de rebre, cuidar i trans-

formar-ho tot; incloent tota mena de brutícia, fums 
verinosos i fins i tot residus radioactius. El temps és 
amb tu per fer tota aquesta feina i la farà encara que 
hagis de trigar un milió d’anys. 

La Terra no és el medi ambient – és Nosaltres
Ets la gran Terra, ets Terra, ets Gaia, ets aquest 

bell planeta blau. Ets la Refrescant Terra Bodhisat-
tva, fragant, fresca, amable i pura. Ets infinitament 
bella. 

LA MANIFESTACIÓ DE CADA UN DELS TEUS FILLS 
és bonica i cada un d’ells contribueix a la teva be-
llesa. Un llac clar, un pi verd, un núvol rosa, el cim 
nevat d’una muntanya, un bosc fragant, una cigonya 
blanca, un cabirol daurat... aquestes meravelloses 
manifestacions de vida són totes filles teves i cadas-
cuna enalteix i magnifica la teva bellesa. Els teus 
fills inclouen milions d’espècies, cada una amb un 
llenguatge propi. Ja que tu ets la nostra Mare, tu 
entens tots aquests llenguatges, fins i tot el dels 
humans. Ets un planeta, Mare de tots els éssers, no 
només dels humans, és per això que ens sentim en 
pau quan et parlem i t’oferim les nostres oracions. 
Tots som fills teus, i alhora, som tu, ja que tu estàs 
completament present en cada un de nosaltres. 

A alguns de nosaltres ens manca un pensar co-
rrecte, considerem aquest lloc on vivim com quelcom 
separat de la Terra Pura. Ens aconsellen rebutjar 
aquesta terra i aspirar a renéixer en una Terra Pura 
llunyana. Ells no saben que si les seves ments són 
serenes i pures, plenes d’amor, que si tenen la capa-
citat de convertir el compostatge en flors, d’emprar 
llot per conrear flors de llot, podran veure que les 
seves afliccions de fet són realitzacions i que aques-
ta mateixa ja és la Terra Pura. Ells no saben que la 
forma com ells perceben, té molt a veure amb si 
aquesta terra és o no la Terra Pura. Cada manifesta-
ció física en el teu cos, com ho és un núvol que flota 
o una fulla que cau, per nosaltres n’hi ha prou per 

veure la naturalesa de la realitat, de no-naixement i 
no-mort, no-ser i no-deixar de ser. Aleshores podem 
apreciar i gaudir la vida plenament, sense tenir pors 
o preocupacions sobre ser o no ser, tenir o no tenir, 
incrementar o reduir, ser iguals o ser diferents. 

El Sorgiment de la Consciència
Estimada Mare, la nostra espècie humana, grà-

cies al regal de la consciència, ha sigut capaç de 
reconèixer la seva pròpia presència i ha trobat el 
seu veritable lloc en tu i en l’Univers. Sabem que 
som petits i insignificants, això no obstant les nos-
tres ments són capaces d’abastar tres mil mons. Ara 
sabem que el nostre bell planeta Terra no és pas el 
centre de l’Univers però encara podem apreciar que 
és una de les més meravelloses manifestacions de 
l’Univers. Hem desenvolupat la ciència i la tecnolo-
gia, descobert la veritable naturalesa del no-naixe-
ment i no-mort, ni el ser ni el no ser, ni incrementar 
ni decréixer, ni igual ni diferent. Ens adonem que l’u 
conté el tot, que allò més gran és en allò més petit, 
i que cada partícula de pols conté el Cosmos sencer. 
Estem aprenent a estimar-te a tu i al Pare Sol i a es-
timar-nos els uns als altres a la llum d’aquesta intuï-
ció. Sabem que aquesta forma no dualista de veure 
les coses i l’ensenyament de l’inter-ser ens ajuden a 
transcendir la discriminació, tot temor, la gelosia, 
l’odi i la desesperació. Aspirem a transmetre aquesta 
intuïció a les generacions futures.  

Ja no som innocents en pensar que els humans 
són els amos de l’Univers. Molts de nosaltres hem 
anat més enllà de les visions dualistes d’allò correcte 
i allò incorrecte, i ja no estem perplexos davant del 
que solíem anomenar la Voluntat del Cel i la Terra. 
Hem transcendit el concepte d’un creador en for-
ma humana; ja no som capaços de creure que Déu 
és un hom ancià amb barba blanca, assegut al cel 
controlant tot el que passa a la Terra, o que hi ha 
una Deessa en un núvol trobant-nos i ajudant-nos 
cada vegada que estem en perill. Déu, per a nosal-
tres, és la Realitat Última, la veritable naturalesa de 
no-naixement, no-mort, no-arribada i no-partida, de 

VISIÓ BUDISTA DE LA MARE TERRA
Tich Nhat Hanh
Vietnam - Burdeus, França

Extracte
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totes les manifestacions dels fenòmens. 

Interser: la nostra veritable naturalesa
Estimada Mare, cada vegada que faig un pas 

sobre la Terra, ara sóc capaç de transcendir les 
nocions de ment i matèria. La teva realitat sublim 
també transcendeix les nocions de ment i matèria. 
La matèria i la ment són només idees, dues cares de 
la mateixa realitat. Aquell pi no és només matèria, 
ja que posseeix un sentit del saber. Una partícula 
de pols no és només matèria ja que cadascun dels 
seus àtoms té intel·ligència i és una realitat vivent. 
La nostra naturalesa és la teva naturalesa, que és 
la naturalesa del Cosmos. Aquesta és la naturalesa 
de l’interser, ni el ser ni el no-ser, no-naixement 
no-mort, no-increment no-disminució, no-matèria i 
no-ment, no-dins no-fora, no-arribada no-partida. Es 
creu que la Terra és un dels quatre elements bàsics, 
però la Mare Terra també està formada dels altres 
tres elements no-terra: aigua, aire i foc. Els quatre 
elements porten en ells mateixos el temps, espai i 
consciència. Cada pas ens revela l’interser de tots els 
elements. La naturalesa Búdica no només és present 
en els humans, sinó en totes les coses. 

Amb la pràctica de mirar profundament, podem 
veure que podem superar tot el nostre patiment i 
ressentiment. Posant-nos en contacte profundament 
amb la Dimensió Històrica, podem veure la Dimensió 
Última i així arribar a una millor entesa del que està 
passant a la Dimensió Històrica. A la Dimensió Úl-
tima, no hi ha naixement, mort, patiment, felicitat, 
arribada, partida, bé, mal. Hem d’aprendre a veure 
el món dels signes i aparences des de la perspectiva 
de la Dimensió Última. A la Dimensió Històrica, si 
no hi ha mort, no pot haver-hi naixement. Si no hi 
ha patiment, no pot haver-hi felicitat. Sense el mal, 
no pot haver-hi bé; sense llot no poden créixer els 
lotus. El llot i els lotus no són enemics. Els lotus i 
el llot depenen l’un de l’altre per manifestar-se. Així 
mateix s’esdevé amb el patiment i la felicitat, el bé 
i el mal. Però com la nostra entesa del bé i del mal 
encara és molt dualista, alguns de nosaltres encara 
ressentim, culpem i recriminem a la Terra i al Cel. 
Emprem les nostres petites ments per jutjar la gran 
ment de la Terra i del Cel. 

Tocant la Dimensió Última
Perquè estàs dotada de Naturalesa Búdica, tots 

els teus fills porten dins d’ells mateixos la capaci-
tat de despertar i viure feliçment en l’esperit de la 
responsabilitat. Els teus fills han estat capaços de 
construir poderosos telescopis capaços de capturar 
moltes menes de llum que són inaccessibles a l’ull 
humà, com la llum infraroja, l’ultraviolada, els rajos 
X i els rajos gamma. Hem posat aquests telescopis, 
uns quants milers de quilòmetres damunt la super-
fície de la Terra. Hem pogut observar el Cosmos en 
tota la seva esplendor. D’aquesta manera hem arribat 
a apreciar la teva bellesa, estimada Mare, i la mera-
vella que som nosaltres. La nostra consciència és de 
la mateixa naturalesa que la consciència del Cosmos 
i la teva consciència. El radiant i elegant Cosmos 
que veiem a través dels nostres telescopis és aquesta 
mateixa consciència en si, i no pas quelcom fora seu. 
Sabem que qualsevol dels teus fills que practiqui la 
mirada profunda amb plena consciència i concentra-
ció, també podrà desenvolupar aquesta Saviesa de la 
Meravellosa Observació. 

Estimada Mare, sabem que la Dimensió Última 
de la realitat és la nostra veritable naturalesa de 
no-naixement, no-mort, no-arribada, no-partida; si 
som capaços de posar-nos-hi en contacte, podem 
experimentar la pau i les benediccions de no-temor 
i no-ansietat. Sabem que la Dimensió Última de la 
realitat no existeix separadament de la Dimensió 
Històrica –a través d’una fulla, una flor, una pedra, 
un raig de llum, una muntanya, un riu, un ocell o 
el nostre propi cos- estem tocant alhora la Dimen-
sió Última. La Dimensió Última no es pot descriure 
com a personal o impersonal, material o espiritual, 
objecte o subjecte de cognició: diem solament que 
sempre està lluint i donant-se lluïssor alhora. Tocant 
la Dimensió Última, ens sentim feliços i confortables, 
com els ocells gaudint del cel blau o els cabirols 
que gaudeixen de camps verds. Sabem que no hem 
de cercar la Dimensió Última fora de nosaltres: està 
disponible dins nostre, en aquest mateix moment. 
Practicant la plena consciència, tocant la naturalesa 
de la interdependència, interser, i buit, podem po-
sar-nos en contacte amb la Dimensió Última justa-
ment aquí mateix, aquí i ara. q
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1Tes 2,9-13 / Sl 138
Mt 23,27-32

3030
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.
Dia internacional dels desapareguts.

(Amnistia Internacional i FEDEFAM)

Jr 1,17-19 / Sl 70
Mc 6,17-29Martiri 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.

29291Tes 1,1-5.8b-10 / Sl 149
Mt 23,13-22

2828
Agustí
1994: Jean-Marie Vincent és assassinat a Port-au-Prince, 

religiós montfortià, compromès amb els drets humans. 
Durant els 3 anys del govern colpista de Raoul Cédras, 
més de 100 sacerdots, religiosos i religioses van 
ser empresonats o obligats a abandonar les seves 
parròquies. 
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Antolí, Elpidi
22 1Tes 4,9-11 / Sl 97

Mt 25,14-30

33
22è Diumenge del temps ordinari 

Jr 20,7-9 / Sl 62
Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27

Gregori el Gran 
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 Uni-

versitat d’Asunción, profeta de l’Església al Paraguai.

Gil
Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La Meca a 

Jerusalem, d’on va pujar al cel.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant cristià, 

màrtir de les lluites del
poble uruguaià, assassinat per la policia. 
1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir de la 

Causa dels pobres, Buenos Aires.
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra, després 

dels Agents de Pastoral Negres. 
1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la Paraula, màrtir 

de la Bona Notícia als pobres a El Salvador, assassinat. 
2011: Reinel Restrepo, rector de Marmato (Caldas, 

Colòmbia), líder de l’oposició a les megaexplotacions 
miners, assassinat.

11 1Tes 4,1-8 / Sl 96
Mt 25,1-13

3131
Ramon Nonat
1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació d’Haití 

de deu anys.
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a Ríobamba, 

Equador. 
2001: La Cort Interamericana de DDHH condemna Nicaragua 

per haver violat els drets dels indígenes mayagna de 
la Costa Atlàntica.

1Tes 3,7-13 / Sl 89
Mt 24,42-51
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Eclipsi anul·lar de Sol a l’Atlàntic
Festa islàmica del Sacrifici, Eid al-Adha
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66 Col 1,1-8 / Sl 51
Lc 4,38-44Joan 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.

55 1Tes 5,1-6.9-11 / Sl 26
Lc 4,31-37Llorenç, Justinià

1972: La censura brasilera prohibeix publicar notícies sobre 
Amnistia Internacional.

1983: Els aturats acampen a l’Assemblea Legislativa de 
São Paulo.

44
Rosalia 
Albert Schweitzer
1970: Triomf electoral de la Unitat Popular, Xile. 
1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès, mort per 

una bala disparada per policies a la població militant 
de La Victoria, Santiago, Xile.

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.

1Tes 4,13-18 / Sl 95
Lc 4,16-30

Plena: 07h03m (UTC) a Peixos
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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, catequis-

ta, màrtirs de la fe i el servei als camperols colombians. 

99 Col 1,21-23 / Sl 53
Lc 6,1-5

1010 23è Diumenge del temps ordinari 
Ez 33,7-9 / Sl 94

Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20
Nicolau de Tolentino
1924: Els marines ocupen diverses ciutats hondurenyes per 

donar suport a un candidat presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula, catequista, 

Verapaz, Guatemala, segrestat i torturat per les forces 
de seguretat. 

Nativitat de Maria
1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera volta 

al món.
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut per tots 

els delictes que hagués pogut cometre quan ocupava 
la presidència».

88 Mq 5,1-4a / Sl 12
Mt 1,1-16.18-23

Dia internacional de l’alfabetització

77 Col 1,9-14 / Sl 97
Lc 5,1-11Regina

1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit dels 
Exclosos” al Brasil.

1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
1981: Assemblea Nacional de creació del Grup d’Unió i 

Consciència Negra.



se
te

m
br

e
Dilluns Dimarts Dimecres

162

1313 Col 3,1-11 / Sl 144
Lc 6,20-26Joan 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.

1212
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.

Col 2,6-15 / Sl 144
Lc 6,12-19Protus i Jacint

1714: Barcelona cau assetjada per les tropes borbòniques 
després de tres mesos de resistència. Pèrdua de les 
llibertats i persecució de la llengua catalana. Diada 
Nacional de Catalunya. 

1973: Cop d’Estat a Xile contra el president constitucional 
Allende. 

1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, màrtir de 
la solidaritat, Guatemala. 

1988: Màrtirs de l’església de Sant Joan Bosco, a Port-
au-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. 

1111 Col 1,24-2,3 / Sl 61
Lc 6,6-11

Minvant: 06h25m (UTC) a Bessons



setem
bre

Dijous Divendres Dissabte

163

1616
Corneli i Cebrià
1501: El rei dóna autorització al governador de les illes del 

Carib per dur-hi esclaus negres.
1821: Independència de Mèxic. Festa nacional.
1931: Fundació a São Paulo del Front Negre Brasiler, més 

tard violentament clausurat per Getulio Vargas.
1955: Insurrecció cívico-militar que derroca el president 

constitucional Perón.
1973: Assassinat del cantautor xilè Víctor Jara.
1983: Guadalupe Carney sj, assassinat per l’exèrcit hondu-

reny. Recolliu la seva autobiografia a servicioskoinonia.
org/bilblioteca

1Tim 1,15-17 / Sl 112
Lc 6,43-49

Dia internacional (ONU) per la capa d’ozó

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. 

1717 24è Diumenge del temps ordinari
Eclo 27,33-28,9 / Sl 102
Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35

Dolors
1810: «Crit de Dolores» a Mèxic.
1821: Independència d’Amèrica Central. Festa nacional a 

tots els països d’Amèrica Central.
1842: Afusellen a San José de Costa Rica, Francisco de 

Morazán, unionista centreamericà.
1973: Arturo Hillerns, metge, màrtir del servei als pobres 

a Xile. 
1974: Antoni Llidó, sacerdot català, desaparegut, màrtir a 

les presons de Xile. 
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la Paraula, 

Baja Verapaz, Guatemala. 

1515 Hb 5,7-9 / Sl 30
Jn 19,25-27

1414 Exaltació de la Santa Creu / Nm 21,4b-9
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».

Eclipsi penombrós de Lluna visible a Europa Oest
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2020
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. 

1919
Gener
1973: Joan Alsina (missioner nascut a Castelló d’Empúries), 

Omar Venturelli, Etienne Marie Louis Pesle de Menil, 
sacerdots víctimes de la policia de Pinochet. 

1983: Independència de San Cristóbal i Nevis. 
1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de l’educació 

alliberadora, Haití. 
1994: Els EUA desembarquen a Haití per reposar el president 

Jean Bertrand Aristide. 
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la 

diòcesi de Tumaco, Colòmbia, assassinada pel seu 
compromís amb els drets humans.

1Tim 3,14-16 / Sl 110
Lc 7,31-35

1Tm 3,1-13 / Sl 100
Lc 7,11-17Josep de Cupertino

Dag Hammarskjold
1810: Independència de Xile. Festa nacional.
1945: Decret de Getulio Vargas que només permet la 

immigració al Brasil a persones que «preservin i 
desenvolupin en la composició ètnica del país la seva 
ascendència europea».

1969: El «Rosariazo». La ciutadania doblega les forces 
policials a Rosario, Argentina.

1998: Miguel Ángel Quiroga, marianista, assassinat per 
paramilitars, Chocó, Colòmbia. 

2006: Jorge Julio López, lluitador pels DDHH, primer 
desaparegut en democràcia, Argentina.

1818 1Tm 2,1-8 / Sl 27
Lc 7,1-10

Nova: 05h30m (UTC) a Verge

Jo
an

 A
lsi

na



setem
bre

Dijous Divendres Dissabte

165

2323
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.

1Tim 6,13-16 / Sl 99
Lc 8,4-15

2424 25è Diumenge del temps ordinari
Is 55,6-9 / Sl 144

Flp 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16
Pere Nolasc
1553: Executen el líder maputxe Caupolicán.
1976: Independència de Trinidad i Tobago. 
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la fe i el 

servei entre els universitaris de La Plata, Argentina.

2222 1Tim 6,2c-12 / Sl 48
Lc 8,1-3Maurici

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.

2121 Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mt 9,9-13Mateu

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 (ONU)
Equinocci, de tardor/primavera a les 20h02m (UTC)

Dia de la Bíblia, darrer diumenge de setembre

Any nou jueu: 5778

Dia internacional contra l’explotació sexual 
i la tracta de persones

Dia mundial sense cotxe
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Després de completar una gira de sis mesos per 
tota Amèrica Llatina per terra, aquells dos nord-
americans es trobaven enmig del pont sobre el Río 
Bravo. Estaven per reentrar al seu país, però tenien 
els seus dubtes: com continuar la feina de desafiar la 
política nociva del seu país? Van treure la seva Bíblia 
per animar-se amb la lectura del dia Lc 4,24: “Cap 
profeta és ben rebut a la seva pàtria”. Res doncs d’alè, 
perquè així van ser els dos anys anteriors (1973-75) de 
la seva feina a Casa Tabor, a Washington D. C. 

Avui dia, aquí al pati de la Casa Tabor a Ciudad 
Juárez, Mèxic, tenim murals amb els noms de màrtirs i 
víctimes dels darrers 50 anys a Amèrica Llatina. El 1973 
havíem escoltat el cant Yo te nombro: ¡Libertad!, que 
va proclamar des de Xile la importància de conservar 
cada nom de les moltes víctimes de la repressió exigida 
des dels EUA per defensar els interessos de les seves 
corporacions extractives. 

Per haver participat en les lluites dels negres 
pels seus drets civils als EUA, i després a les lluites 
a Perú i Mèxic com a missioners, els fundadors –tots 
estatunidencs- van obrir la Casa Tabor el setembre de 
1973, a “la panxa del monstre”, Washington D. C. A 
l’estil del Catholic Worker de Dorothy Day, es va ubicar 
en un barri pobre, per donar hospitalitat a la gent del 
carrer. Com a comunitat d’acció politicocontemplativa, 
Casa Tabor es va proposar com a tema principal 
el protestar contra el suport dels EUA als governs 
repressius d’Amèrica Llatina. Es va obrir deu dies abans 
del cop d’estat que va esclafar la democràcia a Xile, el 
primer 11-S. 

Ben aviat van arribar refugiats polítics de Xile. 
Van arribar un Germanet de Jesús i un altre obrer 
xilè, ambdós sindicalistes. Els vam ajudar a donar els 
seus testimonis a les Esglésies i en el Congrés. Amb 
una altra comunitat de base, Interaction-EPICA, que 
tenia una gran trajectòria de solidaritat amb Xile, vam 
treballar com veus en el desert. Al començament només 

vam aconseguir conscientitzar algun Congressista. 
Vam convocar activistes a D. C. per organitzar 

protestes davant diferents instàncies del govern així 
com davant d’ambaixades de països opressors: Xile, 
Bolívia, Argentina... Famílies de desapareguts van 
ocupar la catedral a Santiago de Xile i van fer la crida a 
ocupar-ne d’altres. En solidaritat, nosaltres vam ocupar 
la Catedral de Sant Mathews durant una setmana. 
En una altra ocasió, va ser l’oficina ECLA de l’ONU. 
El setembre de 1978, en solidaritat amb Nicaragua, 
vam envair la Casa Blanca, i el maig de 1979 el Fons 
Monetari, per protestar pels 60 milions de $ per al 
dictador Somoza. 

Durant la gira per A. L. que vam fer el 1975-76, en 
bus i autoestop, vam centrar-nos en les diòcesis en les 
quals l’Església estava essent perseguida. Nosaltres, 
dos religiosos, home i dona, vam recollir testimonis, 
revistes... dades sobre els efectes de la política dels 
EUA. Aquest contacte personal va ser clau per a la 
confiança en la comunicació posterior. A partir de 
1977 altres persones van sortir des de la Casa Tabor 
cap a Amèrica Central amb nosaltres per treballar amb 
refugiats a Hondures, El Salvador, en zones conflictives. 
I altres entitats van obrir al D. C. centres de solidaritat 
amb Nicaragua, Guatemala i El Salvador. 

Tots dos vam treballar el 1980 en el mateix 
equip “Pro Refugiats” amb les quatre religioses nord-
americanes assassinades per la Guàrdia Nacional 
d’El Salvador. Durant dos anys vam fer gires pels 
EUA donant xerrades, duent testimonis de les lluites 
populars a Amèrica Central. Vam escriure Look! A 
New Thing in the Americas!, sobre l’alliberament de 
Nicaragua, i Following the Star, de Mons. Romero i el 
poble d’El Salvador, amb desenes de milers d’exemplars. 

El març de 1983 vam ser presents a Nicaragua quan 
Joan Pau II, mal informat, va tenir la seva topada amb 
el Pare Ernesto Cardenal, i amb el Poble sencer durant 
la seva Missa. El 1986, en Pedro amb una delegació de 

Testimoni de dos peregrins
Pedro C. Hinde i Betty A. Cambell  

Ciudad Juárez, Mèxic

En Pedro i la Betty són dos religiosos, carmelita ell, de les germanes de la misericòrdia ella, 
que durant més de 40 anys han recorregut el Continent en nom de la solidaritat EUA/Amèrica 
Llatina, des dels anys de les revolucions armades, fins als dies actuals de la seva presència a 
Ciudad Juárez, a Casa Tabor, a la frontera de la solidaritat. Els hem demanat el seu testimoni. 
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Nova York, va ser capturat per la Contrarevolució a Río 
San Juan (Nicaragua). Acompanyat per mitjans de TV, 
va ser detingut 24 hores, però així es va fer públic que 
la Contra operava des de Costa Rica, i les mentides del 
president Arias al respecte. 

El 1983 es va obrir Casa Tabor a San Antonio, TX, 
en ple flux de refugiats d’El Salvador. El 1984 en Pedro 
va ajudar a fundar Cristianos por la Paz a El Salvador 
(CRISPAZ), reclutant als EUA voluntaris i delegacions 
per encomanar-se de l’esperit i compromís de Mons. 
Romero a El Salvador. En Pedro encara s’ajunta cada 
any amb la directiva d’El Salvador per planificar la 
feina. 

Com va sorgir per nosaltres dos aquesta missió 
original cap a Amèrica Llatina? Els anys 60, en una 
comunitat de base, vam prendre consciència de 
la forma impositiva com els nord-americans vam 
escometre la nostra missió a Sicuani. Vam descobrir 
com la política dels EUA es va imposar a la vida del 
Perú per una empresa extractiva de petroli. Prenent 
l’exemple de Crist i l’ensenyança de Medellín, ambdós 
vam descobrir una vocació nova. Els informes/
propostes que vam fer a les nostres congregacions als 
EUA van prendre un to conscientitzador. 

En Pedro, abans, a Lima, havia tingut contacte amb 
el clero peruà progressista, que aviat va ensenyar-li 
a aterrar a la realitat peruana i guardar en suspens 
les seves pròpies idees. Després, el juliol de 1968, 
a Chimbote, ell va assistir a una xerrada de Gustavo 
Gutiérrez, la primera de Gutiérrez sobre Teologia de 
l’Alliberament. La seva tesi va caure damunt en Pedro 
com una llum sobre la seva experiència anterior, en 
especial els seus primers anys de treball amb els pobles 
quítxues de la Sierra. Sis bisbes de la Sierra Sud l’agost 
de 1968 van fundar l’Institut Pastoral Andí (IPA) de 
la Sierra Sud, que aviat va prendre l’orientació de 
Medellín. En Pedro va ser el delegat de Sicuani. 

La Germana Betty després de promoure el personal 
de l’hospital a assumir els càrrecs que ella ocupava, 
convidada per la gent de Totorani, se’n va anar per 
viure allà al camp. Es va allotjar a la caseta d’adob de 
l’Antonia, mare soltera. Antonia, bilingüe, va reunir 
més camperols, homes i dones, en grups de reflexió. La 
mateixa gent va demanar parlar sobre la salut, primer 
sobre els parts. Antonia es va casar amb un líders 
dels catequistes d’en Pedro. Des d’aquell moment van 
assistir, com a amics nostres, a la celebració del 20è 

aniversari de Casa Tabor, amb uns altres 40 membres de 
la Comunitat de Tabor de San Antonio, Texas. 

L’exemple de la Germana Betty va inspirar en 
Pedro a deixar la rectoria en mans d’un capellà peruà 
amic. En Pedro va inaugurar al marge de la ciutat una 
Casa d’Amistat per als camperols catequistes. S’hi van 
preparar 15 catequistes per conduir cursos bíblics 
en localitats disperses de la Prelatura. L’Antonia va 
ajudar amb sessions especials per a les dones. Amb 
l’ajuda d’IRCEA a Cuzco, coordinant una Pastoral de 
Conjunt, es va formar una Confederació de Missioners 
Catequistes de la Prelatura de Sicuani amb la seva 
pròpia directiva. 

Poc després, el 1973, tots dos vam anar a iniciar 
la Casa Tabor “en missió al revés”, és a dir, com a 
evangelització conscientitzadora als EUA. 43 anys 
després, aquí, a Ciudad Juárez, la Germana Betty 
continua, ja fa 19 anys, facilitant cursos d’autoestima 
per a dones. En Pedro acompanya el clergat i ajuda 
els diumenges amb la Missa a les parròquies veïnes, 
col·labora amb l’oficina de Pastoral Obrera i també amb 
el Centre de Drets Humans d’El Paso del Norte. 

Col·laborem amb la diòcesi d’El Paso en començar 
una Comissió de Pau i Justícia. Allà, en ple centre 
d’El Paso, alcem tots els divendres una Vigília per la 
Pau protestant per la política de militarisme i guerra 
dels EUA. Essent membre dels Veterans (World War 
II) for Peace, en Pedro estava convidat cada any per 
celebrar a El Paso la Missa amb homilia del 6 d’agost, 
a la catedral o a parròquies majors, que commemora 
l’atrocitat d’Hiroshima i és alhora la festa patronal d’El 
Salvador i de Tabor. 

Donem suport a projectes que porten persones 
dels EUA en delegacions d’universitats i parròquies a 
aquesta frontera: el nostre rol és conscientitzar-los que 
la pobresa i la violència en aquesta frontera es deuen 
principalment a la política del seu país. Abans del 
temps de la màxima violència a Juárez (2008-2012), 
vam rebre 30, 40 delegacions per any. Un any en vam 
rebre 50. Dels tres fundadors de la Casa Tabor el 1973 –
que també van fundar la Casa el 1995 a Ciudad Juárez– 
en Tadeo Zywcki va morir el 2003. S’hi va incorporar 
l’Emilia Requenes, nadiua de Ciudad Juárez i activista 
amb la Xarxa de Dones de Juárez. Per la gràcia de Déu 
i el permís dels nostres superiors, la Germana Betty A. 
Campbell, RSM i en Pedro C. Hinde, O. Carm. continuem 
aquí a Ciudad Juárez. q
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Dilluns Dimarts Dimecres2727 Esd 9,5-9 / Int.: To 13,2-8
Lc 9,1-6Vicenç 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. 

2626 Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sl 121
Lc 8,19-21Cosme i Damià

1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols màrtirs 
del poble equatorià, líders cristians de les seves 
comunitats en lluita per la reforma agrària assassinats 
a Riobamba, Equador. 

2014: 43 estudiants de l’Escola Normal d’Ayotzinapa 
(Mèxic) fets desaparèixer i 6 assassinats per policies 
complint ordres de l’autoritat local. Els seus familiars 
i organitzacions d’arreu del món els cerquen amb el 
lema “Vius se’ls van endur, vius els volem”.

2525 Esd 1,1-6 / Sl 125
Lc 8,16-18Cleofàs

Sergi de Radonezh
1849: Pengen Lucas da Feira, esclau negre fugitiu, cap de 

sertanejos. Brasil.
1963: Cop militar pro-EUA a la República Dominicana. 

Bosch, admirador de la revolució cubana, és derrocat.
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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. 

3030
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. 

Zac 2,5-9.14-15a / Int.: Jr 31
Lc 9,43b-45

11
26è Diumenge del temps ordinari

Ez 18,25-28 / Sl 24
Flp 2,1-11 / Mt 21,28-32

Dia internacional de les persones d’edat

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Jn 1,47-51

29
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.

Venceslau i Llorenç Ruíz
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. 

2012: Mor Pierre Dubois, capellà obrer, profeta dels DH i la 
justícia social, La Victoria, Santiago, Xile

2828 Ag 1,1-8 / Sl 149
Lc 9,7-9

29

Creixent: 02h53m (UTC) a Capricorn

Yom Kippur jueu

Dia mundial dels mars
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Dilluns Dimarts Dimecres

Dia mundial dels sense sostre (Primer dilluns d’octubre).

Neh 2,1-8 / Sl 136
Lc 9,57-62

44
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.

33
Francesc de Borja
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1980: María Magdalena Enríquez, baptista, secretària de 

premsa de la Comissió de DDHH, defensora dels 
drets dels pobres, El Salvador. 

1990: Reunificació d’Alemanya.

Zac 8,20-23 / Sl 86
Lc 9,51-56

22
Àngels custodis
1869: Naixement de Mahatma Gandhi.
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres Cultures, 

de Mèxic DF. 
1972: La United Brand Company comença a envair el territori 

Brunka, Hondures.
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)

Zac 8,1-8 / Sl 101
Lc 9,46-50

Dia mundial de l’Amnistia
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Dijous Divendres Dissabte77
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.

Bar 4,5-12.27-29 / Sl 68
Lc 10,17-24

88
Taïs i Pelàgia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, fill d’un 

general bolivià, màrtir de les lluites d’alliberament 
del seu poble.

1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament Indígena 
Americà del Con Sud.

1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels pobres 
d’Amèrica Llatina.

66 Bar 1,15-22 / Sl 78
Lc 10,13-16Bru

William i Tyndal
1981: 300 famílies sense sostre resisteixen el desallotjament 

a J. Robru, São Paulo.

55
Plàcid i Mauri
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina 11 camperols a la 

comunitat «Aurora 8 de octubre», per desanimar el 
retorn dels refugiats exiliats a Mèxic.

Dia internacional dels professors (ONU). 

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18
Lc 10,1-12

27è Diumenge del temps ordinari
Is 5,1-7 / Sal 79

Flp 4,6-9 / Mt 21,33-43

Plena: 18h40m (UTC) a Àries

Festa jueva del Suckot
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Dilluns Dimarts Dimecres
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. 
Dia Internacional contra els desastres naturals. 

Segon dimecres d’octubre

1010
Tomàs de Villanueva
1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del Brasil, 

a Río de Janeiro. 
2007: Cadena perpètua per a Christian Von Wernich, capellà 

dels torturadors a l’Argentina.

Jon 3,1-10 / Sl 129
Lc 10,38-42

1111 Jon 4,1-11 / Sl 85
Lc 11,1-4

99
Dionís, Lluís Beltrán
1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a Colòmbia, 

dominic, predicador, patró principal de Colòmbia.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internaciona-

lista, assassinat a Bolívia. 

Jon 1,1-2,1.11 / Int.: Jon 2
Lc 10,25-37
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Dijous Divendres Dissabte14 Jl 4,12-21 / Sl 96
Lc 11,27-28

14

1515
28è Diumenge del temps ordinari

Is 25,6-10a / Sl 22
Flp 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14

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.

Calixt
1964: Martin Luther King Jr. es converteix en el guanyador 

més jove del Premi Nobel de la Pau per la seva lluita 
no violenta contra el racisme als EUA.

1973: 77 universitaris morts i centenars de ferits per demanar 
un govern democràtic aTailandia.

1313 Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9
Lc 11,15-26Eduard

1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a diversos 
punts de Río Grande do Sul, Brasil.

1212
Pilar, Serafí
Crit dels exclosos a diversos països d’A.L.
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
1492: A les 2 a.m. Colom entreveu l’illa Guanahaní, a la qual 

anomenarà San Salvador (avui Watling).
1909: Afusellament del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia 

a Barcelona.
1925: Desembarquen 600 marines a Panamà.
1958: Primers contactes amb els indígenes Ayoreos 

(Paraguai).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuïta missioner, màrtir 

de la caritat, Ribeirão Bonito, MG, Brasil. 
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangèlic, màrtir de la 

Causa dels pobres a Guatemala.

Mal 3,13-20a / Sl 1
Lc 11,5-13

Minvant: 12h25m (UTC) a Cranc
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Dilluns Dimarts Dimecres1717 Rm 1,16-25 / Sl 18
Lc 11,37-41Ignasi d’Antioquia

1806: Mor Jean-Jacques Dessalines, cap de la revolució 
d’esclaus a Haití que va ser exemple per a tota Amèrica.

1945: La mobilització popular impedeix el cop anti-Perón 
a l’Argentina.

2003: Derrocament de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
president de Bolívia, per alçament popular.
Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa

1818 2Tm 4,9-17a / Sl 144
Lc 10,1-9Lluc 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.

1616
Margarida Ma Alacoque
1952: Es crea la CNBB, Conferència Nacional de Bisbes 

Brasilers (catòlics).
1992: Es concedeix el premi Nobel de la Pau a Rigoberta 

Menchú.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical i polític, 

assassinat a Santa María da Boa Vista, Brasil. 
1998: Pinochet és detingut a Londres. Més de 3100 persones 

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).

Rm 1,1-7 / Sl 97
Lc 11,29-32
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Dijous Divendres Dissabte

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 (1981-

1985), condemnat a 25 anys de presó.

2121
Úrsula, Celina, Hilarió
1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i mort, 

màrtir de la pau i la justícia a Xile.

Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Lc 12,8-12

2222
29è Diumenge del temps ordinari

Is 45,1.4-6 / Sl 95
1Tes 1,1-5b / Mt 22,15-21

Laura
1548: Fundació de la ciutat de La Paz.
1883: Fi de la guerra de límits entre Xile i el Perú.
1944: El dictador Ubico és derrocat a Guatemala per 

insurrecció popular.
1975: Raimundo Hermann, sacerdot nord-americà, capellà 

entre els indis quítxues, màrtir dels camperols del 
poble de Bolívia. 

1978. Oliverio Castañeda de León. Màxim dirigent de 
l’Associació d’Estudiants Universitaris (AEU) de la 
Universitat de San Carlos de Guatemala. Símbol de 
la lluita per la llibertat.

2020 Rm 4,1-8 / Sl 31
Lc 12,1-7

1919 Rm 3,21-30a / Sl 129
Lc 11,47-54Pere d’Alcàntara

Pau de la Creu
1970: Mor a Mèxic Lázaro Cárdenas, patriota mexicà.
2001: Digna Ochoa, advocada, assassinada pel seu 

compromís, al Centre de DH Agustín Pro, Mèxic D.F. 

Nova: 19h12m (UTC) a Lliura

Any nou islàmic: 1439
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Antoni Ma Claret, 
arquebisbe de Santiago de Cuba
1945: Comença a existir oficialment l’ONU. Dia  de l’ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny, assassinat 

per esquadrons de la mort. 
2005: Mor Rose Park símbol de la lluita per la igualtat 

racial als EUA.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, assassi-

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).

2424 Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39
Lc 12,35-38

2525
Crisant, Gaudenci
1887: Un sector de l’exèrcit brasiler, solidari amb la lluita 

popular, es nega a ser utilitzat per destruir els palenques 
dels negres.

1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la dictadura 
militar a São Paulo. 1983: Els EUA envaeixen 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 
de la causa dels pobres, Perú. 

2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament presbiterià, 
missioner a Colòmbia i el Brasil.

Rm 6,12-18 / Sl 123
Lc 12,39-48

Setmana pel desarmament (ONU) Oct., 24-30.
Dia mundial d’informació sobre el desenvolupament

2323
Joan de Capestrano
Santiago de Jerusalem
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant universitari,  

Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i militant per 

la terra, assassinat a Caçú, Goiás, Brasil, per la UDR 
dels terratinents. 

1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA), Brasil, 
assassinat per tres pistolers.

Rm 4,20-25 / Int.: Lc 1
Lc 12,13-21
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Ef 2,19-22 / Sl 18

Lc 6,12-19
28

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. 

2929 30è Diumenge del temps ordinari
Ex 22,20-26 / Sl 17

1Tes 1,5c-10 / Mt 22,34-40
Narcís
1626: Els holandesos compren als indis l’illa de Manhattan 

per 24 dòlars.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i catequistes 

màrtirs a Guatemala. 
1989: Matança dels pescadors d’El Amparo, Veneçuela.

2727
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.

Rm 7,18-25a / Sl 118
Lc 12,54-59

2626
Felicíssim,  Evarist
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.

Rm 6,19-23 / Sl 1
Lc 12,49-53

28

Creixent: 22h22m (UTC) a Aquari
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Historial i grans principis
Pel setembre del 2015, 193 països van aprovar 

a l’ONU, un document que més d’una analista ha 
comparat –en importància– a la mateixa Declaració 
dels Drets Humans del 1948. El document dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030) 
planteja unes fites genèriques a assolir, que són 
exactament aquestes:

1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les 
seves formes.

2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat 
alimentària, la millora de la nutrició  i promoure 
l’agricultura sostenible.

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar 
per a totes les persones a totes les edats.

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i 
de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge 
durant tota la vida per a tothom.

5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar 
totes les dones i nenes.

6. Garantir la disponibilitat i una gestió 
sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les 
persones.

7. Garantir l’accés a una energia assequible, 
segura, sostenible i moderna per a totes les 
persones.

8. Promoure el creixement econòmic sostingut, 
inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i 
el treball digne per a tothom.

9. Construir infraestructures resilients, promoure 
la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar 
la innovació.

10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments 

humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles.

12. Garantir modalitats de consum i producció 
sostenibles.

13. Adoptar mesures urgents per a combatre el 
canvi climàtic i els seus efectes.

14. Conservar i utilitzar de forma sostenible 
els oceans, mars i recursos marins per al 
desenvolupament sostenible.

15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible 
dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de 
manera sostenible, combatre la desertificació, aturar 
i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de 
la biodiversitat.

16. Promoure societats pacífiques i inclusives 
per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, 
proporcionar accés a la justícia per a totes les 
persones i desenvolupar institucions eficaces, 
responsables i inclusives en tots els àmbits.

17. Enfortir els mitjans per a implementar i 
revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament 
Sostenible.

Els ODS 2030 són disset, amb els corresponents 
subobjectius o subapartats, i  suposen un compromís 
col·lectiu de primer ordre. Supleixen els denominats 
Objectius del  Mil·lenni, que finiren l’any 2015, 
amb resultats desiguals. Aquest objectius anteriors 
al 2015 tenien una òptica excessivament bilateral 
i una visió del món centrada únicament en la 
desequilibrada realitat Nord-Sud. Ara el document 
té una visió més àmplia, més global, més de 
conjunt... de molts dels problemes que té al davant 
la humanitat sencera. És un projecte de cada ciutat, 
de cada poble, de cada nació, de cada estat, de cada 
entitat supraestatal.

Caràcter dels nous objectius
El document dels ODS 2030, amb totes les 

deficiències i mancances que s’hi vulguin trobar, 
suposa un tomb copernicà a qualsevol altra 
declaració de caràcter similar perquè implica a 
tots i a tothom, en aquest món globalitzat, on els 
problemes dels uns són també problemes dels altres.

Així, tenint present les realitats concretes d’ avui, 
els ODS 2030 intenten plantejar fites prou concretes 
a mitjà termini i a escala mundial, involucrant 
persones, associacions, entitats, institucions, 
governs locals i governs nacionals o estatals... fins 
a organismes internacionals o universals que puguin 
existir, amb especial atenció a l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU), que és alhora la capdavantera 

els objectius de desenvolupament sostenible del 2030
RAMON SALICRÚ I PUIG
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dels ODS 2030. Amb compromisos de tot ordre.
Els disset ODS 2030, amb moltíssims subobjectius 

específics, donen pautes d’actuació absolutament 
a tots els habitants del món, a tall individual o 
col·lectiu, visquin a Catalunya, a qualsevol país 
del món !. Val la pena conèixer el document sencer, 
que es troba localitzable per Internet i que ha estat 
publicat en diferents publicacions especialitzades 

Propostes concretes
Davant d’aquesta nova realitat, és més urgent que 

mai...
• Donar a conèixer el document dels ODS 2030, 

ja que la primera lliçó a tenir present és que sigui 
conegut per tothom. Perquè es pugui valorar i fins i 
tot debatre a qualsevol nivell (personal, de grups, de 
col·lectius, d’escoles, d’instituts, d’universitats...), 
tenint sempre en compte, però, que és un document 
oficial ja aprovat per l’Assemblea de les Nacions 
Unides i que suposa un compromís escrit de primer 
ordre. Això no és poc, i convé aprofitar-ho.

• Aprovar declaracions oficials d’organismes 
de tot tipus, de lloc i a qualsevol nivell (Plenaris 
de Parlaments, Acords Municipals, Proclames 
Governamentals...)  de cara a convertir el ODS 2030 
en la línia bàsica d’actuació i un full de ruta a tenir 
present, a termini mitjà. No es tracta de manifestar 
una simple adhesió oficial i protocol·lària al 
document: suposa un pas més, decisiu, d’implicació. 
Per a anar creixent en xarxa, de manera horitzontal, 
sense límits, arribant a tothom.

• Donar a entendre que el nou projecte no és 
només una tasca de determinades associacions 
filantròpiques o entitats de caràcter social (com 
Càritas o qualsevol ONG...)  sinó com una eina de 
treball col·lectiu, amb implicació conjunta de tots 
aquells que a qualsevol lloc del món lluiten per a 
assolir unes condicions de vida dignes per a tot 
ésser humà,  assegurant a la vegada la supervivència 
del mateix planeta. Sense desmerèixer la tasca 
feta per la població civil en matèria d’assistència 
social, som conscients que avui les resolucions als 
grans problemes de la Humanitat han de ser fruit de 
decisions fetes a alt nivell polític.

• Sentir-nos autèntics realitzadors d’aquests 
objectius, anant a les arrels dels problemes 
i denunciant, si cal, les postures passives, la 
intransigència, les deixadeses, la manca de 

compromisos, etc. de qui sigui i d’allà on sigui. 
Cal saber extreure profit de la firma, amb noms i 
cognoms, dels 193 dirigents dels món, per donar 
suport a aquells que ho han signat amb el cor a la 
mà o per desemmascarar les postures d’aquells que 
ho han fet per simple oportunisme. O –el que és 
pitjor encara– per “rentar-se la cara”, després d’haver 
estat aplicant polítiques dictatorials, intransigents o 
retrògrades.

• Comprometre’ns a treballar colze a colze amb 
entitats (polítiques, socials i culturals), associacions 
de diferent caire, confessions religioses, filosofies 
de vida... de casa nostra. Només així –predicant 
amb l’exemple– podrem exigir també compromisos 
rigorosos i seriosos a altres nivells, ja que tots 
formem part de l’ONU i en valorem el seu treball i 
els seus anhels... En aquest sentit, és necessària una 
tasca incommensurable, de dimensió extraordinària.

• Promoure un pla de treball mundial, amb l’ ONU 
al davant, que posi fi al desgavell (econòmic, social, 
polític, cultural, ecològic...) del món d’ avui.  ¿Qui 
pot afrontar, amb autoritat i des de la neutralitat, la 
resolució dels problemes globals del Planeta... si no 
és l’ ONU? Una ONU que, d’altra banda,  haurà d’anar 
afrontant reformes a mitjà termini, per a evitar que 
unes “determinades potències” que tots coneixem, 
portin les regnes de la institució d’acord amb els seus 
interessos o que puguin impedir determinades causes 
mitjançant el seu veto a les reunions del Consell de 
Seguretat. Avui calen compromisos improrrogables 
per part dels que realment tenen poder per a decidir 
polítiques autènticament generals. I diàleg. Molt 
diàleg.

Si el nostre poble ha respost darrerament a 
crides multitudinàries per a qüestions identitàries 
relacionades, per exemple, amb el nacionalisme, 
per què no podem pensar en moviments populars 
similars, autènticament transversals,  per a 
avançar vers els ODS 2030? Fa unes dècades, les 
grans campanyes en favor dels Drets Humans i de 
la Democràcia tingueren gran significat i molta 
repercussió entre nosaltres. Ara és qüestió de 
repetir mobilitzacions i d’avançar en compromisos 
col·lectius propis del segle XXI. Cal treball 
desinteressat i organitzat a tots nivells però també 
exigència i actitud de denúncia per quan sigui 
necessari. q
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Dilluns Dimarts Dimecres3131
Dia de la Reforma protestant
1553: Apareix la primera comunitat negra d’Amèrica Llatina 

que no va experimentar l’esclavitud, a Esmeraldas, 
Equador. El seu líder: Alonso Illescas.

1973: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i companys, 
màrtirs de la solidaritat, Xile. 

Rm 8,18-25 / Sl 125
Lc 13,18-21

Dia universal de l’estalvi

11
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.

Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12aAlfons Rodríguez

1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida per 
Pedro Albizu Campos.

1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical, me-
tal·lúrgic, militant de la pastoral obrera, màrtir dels 
obrers brasilers. 

1983: Raúl Alfonsín és elegit a l’Argentina després de la 
dictadura dels militars.

1987: El Congrés de Nicaragua aprova l’Estatut d’Autonomia 
de les Regions del Carib, primera autonomia multiètnica 
d’Amèrica Llatina. 

1999: Dorcelina de Oliveira Folador, persona amb una dis-
capacitat física, del Moviment Sense Terra, alcaldessa 
de Mundo Novo, Brasil, assassinada. 

Rm 8,12-17 / Sl 67
Lc 13,10-17

3030
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Dijous Divendres Dissabte44 Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93
Lc 14,1.7-11Carles 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. 

55
31è Diumenge del temps ordinari

Mal 1,14b-2,2b.8-10 / Sl 130
1Tes 2,7b-9.13 / Mt 23,1-12

Zacaries i Isabel
1838: Independència d’Hondures.
1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, animadora 

de CEBs de Lima, vinculada a les lluites populars, 
testimoni de la fe. 

1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo, 
militants cristians màrtirs de la resistència contra la 
dictadura a Xile.

33 Rm 9,1-5 / Sl 147
Lc 14,1-6Martí de Porres

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.

22
Fidels Difunts
1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i Minories (Cuzco). 

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6

Plena: 05h23m (UTC) a Taure
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Dilluns Dimarts Dimecres77
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 Guate-
mala. Desaparegut. 

1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscà, màrtir de la 
defensa dels pobres, Guatemala.

Rm 12,5-16a / Sl 130
Lc 14,15-24

88 Rm 13,8-10 / Sl 111
Lc 14,25-33Deodat

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. 

Lleonard
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els esclaus de 

la nació que estiguin disposats a defensar el Brasil a 
la guerra contra el Paraguai.

1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir de la 
fe i del servei a Colòmbia. 

66 Rm 11,29-36 / Sl 68
Lc 14,12-14
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Dijous Divendres Dissabte1111 Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Lc 16,9-15Martí de Tours 

Soren Kierkgaard
1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor filial 

al poble xilè.

1212 32è Diumenge ordinari
Sab 6,12-16 / Sl 62

1Tes 4,13-18 / Mt 25,1-13
Josafat
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de l’eucaristia, 

màrtir de la solidaritat, Guatemala.
2008: El jutge Baltasar Garzón ordena investigar les 

execucions de l’època franquista a Espanya.

1010
Lleó el Gran
1483: Naixement de Luter, a Alemanya.
1969: El govern brasiler prohibeix la publicació de notícies 

sobre indis, guerrilla, moviment negre i contra la 
discriminació racial.

1980: Policiano Albeño, pastor evangèlic, i Raúl Albeño, 
màrtirs de la justícia, El Salvador. 

1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdot indígena páez, 
assassinat a Santander, Colòmbia. 

1996: Jafeth Morales López, militant popular colombià, 
animador de CEBs, assassinat. 

2004: La Comissió Nacional sobre Tortura lliura al president 
de Xile el testimoni de més de 35.000 víctimes de la 
dictadura de Pinochet.

Rm 15,14-21 / Sl 97
Lc 16,1-8 

99 Rm 14,7-12 / Sl 26
Lc 15,1-10Teodor

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. 

Minvant: 20h36m (UTC) a Lleó
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Dilluns Dimarts Dimecres
Albert el Gran
1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, pelegrí 

de la causa indígena.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els con-

queridors, màrtir de la insurrecció indígena a Bolívia, 
esquarterat per l’exèrcit.

1889: Es proclama la República al Brasil. 
1904: Desembarquen marines a Ancón, Panamà.
1922: Més de 100 treballadors assassinats a Guayaquil, 

Equador, per defensar els seus drets laborals.
1987: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels drets 

humans a Colòmbia. 

1414 Sab 2,23-3,9 / Sl 33
Lc 17,7-10Dídac d’Alcalà

1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris i 
mariners, Brasil.

1515 Sab 6,1-11 / Sl 81
Lc 17,11-19 

Sab 1,1-7 / Sl 138
Lc 17,1-6

1313
Leandre
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys, màrtir 

dels moviments d’alliberament del poble uruguaià.
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Dijous Divendres Dissabte
Elsa
1867: El Duc de Caxias escriu a l’Emperador preocupat per 

la possibilitat que els negres que tornin de la guerra 
del Paraguai comencin una guerra interna, pels seus 
legítims drets.

1970: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament 
de terres, La Cruz, Costa Rica. 

1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i Jorge Luis 
Mazo, sacerdot, assassinats pels paramilitars, a 
Quibdó, Colòmbia.

1818 Sab 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Lc 18,1-8

1919 33è Diumenge ordinari
Pro 31,10-13.19-20.30-31 / Sl 127

1Tes 5,1-6 / Mt 25,14-30
Abdies, Crispí
1681: Roque González, primer testimoni de la fe a l’Església 

paraguaiana i els seus companys jesuïtes Juan i 
Alfonso, màrtirs.

1980: Santos Jiménez Martínez i Jerónimo “Don Chomo”, 
pastors protestants, camperols, màrtirs a Guatemala. 

2000: Fujimori, des del Japó, presenta per fax la seva renúncia 
a la presidència del Perú.

1717 Sab 13,1-9 / Sl 18
Lc 17,26-37Isabel d’Hongria

1985: Luís Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe 
a Guatemala.

Margarida, Gertrudis 
1982: Fundació del Consell Llatinoamericà d’Esglésies, CLAI. 
1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i les seves 

dues empleades domèstiques, assassinats a la UCA 
de San Salvador. 

1616

Dia internacional per la tolerància (ONU)

Sab 7,22-8,1 / Sl 118
Lc 17,20-25

Nova: 11h42m (UTC) a Escorpí

Dia internacional de l’aire pur
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Dilluns Dimarts Dimecres2121
Presentació de Maria
1831: Colòmbia es proclama Estat sobirà, dissolent-se la 

Gran Colòmbia.
1966: Fundació de l’Organització Nacional de Dones de 

Chicago.
1975: Matança de camperols per mercenaris contractats 

pels latifundistes a La Unión, Hondures.

2Mac 6,18-31 / Sl 3
Lc 19,11-28

2222 2Mac 7,1.20-31 / Sl 16
Lc 19,11-28Cecília

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.

2020
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
Dia mundial per la industrialització d’Àfrica 

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sl 118
Lc 18,35-43

Dia mundial de la televisió (ONU)
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Dijous Divendres Dissabte2525
Caterina d’Alexandria
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. 
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

1Mac 6,1-13 / Sl 9
Lc 20,27-40

2626
Joan Berchmans
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco, Perú. 

34è Diumenge, Crist Rei
Ez 34,11-12.15-17 / Sl 22

1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46

2424 1Mac 4,36-37.52-59 / Int.: 1Cro 29
Lc 19,45-48Andrés Dung-Lac

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.

2323
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. 

1Mac 2,15-29 / Sl 49
Lc 19,41-44

Creixent: 17h03m (UTC) a Peixos
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Després de la crisi financera del 2007, les 
institucions polítiques i financeres internacionals han 
apostat de manera unànime per l’impuls de grans plans 
d’infraestructures com a via de sortida definitiva a la 
crisi. Aquest consens de l’esfera internacional també ha 
calat en l’àmbit nacional i nombrosos països participen 
activament en la planificació, finançament i execució 
de grans projectes. Ara bé, l’altra cara de la moneda 
són els impactes ambientals, socials i econòmics que té 
aquesta aposta.  

La situació global dels grans plans i estratègies 
d’infraestructures

Els grans plans d’infraestructures comporten severs 
danys col·laterals. Amb relació  a reptes globals com 
el canvi climàtic i la urgent necessitat d’abandonar 
els combustibles fòssils, la dinàmica de la projecció 
de noves megainfrastructures sembla anar en direcció 
contrària. Al mateix temps, els territoris perden 
sobirania i l’esfera financera pren més rellevància. En 
aquest sentit, aquests són els impactes més rellevants:

• L’avenç i aprofundiment de la frontera extractiva, 
caracteritzada principalment per l’exploració i 
explotació dels combustibles no convencionals. Els 
impactes socials i ambientals del Delta del Níger o del 
Yasuní equatorià ara els podem trobar a Dakota del Nord 
(EUA), a Alberta (Canadà) i fins i tot van amenaçar 
Riudaura amb l’inici d’exploració mitjançant fracking 
(Ripollès, Catalunya) i Palamós amb les prospeccions 
marítimes d’hidrocarburs (Baix Empordà).

• Els tractats de lliure comerç com el TTIP, CETA 
són facilitadors i dinamitzadors d’aquest avenç. El 
TTIP podria ajudar a l’exportació de combustibles no 
convencionals des dels EUA a Europa aixecant les 
restriccions imposades després de la crisi del petroli l’any 
1973. Les negociacions del CETA (tractat entre Canadà i 
la UE) ja han posat en dubte la Directiva de Qualitat dels 
Combustibles europea en la seva negociació.

• D’altra banda, l’esperança dels governs de 
Bolívia i sobretot d’Equador, s’ha esvaït. La constitució 
equatoriana reconeix els drets de la Mare Terra i el 
govern va llançar la proposta de deixar el petroli del 
Yasuní en el subsòl, però amb els anys no ha estat 
capaç de canviar la matriu primària exportadora, 
altament depenent de l’exportació de petroli.

• La transformació dels territoris en espais 
d’extracció, de producció, de trànsit, d’intercanvi modal 
i de consum. A nivell global ens trobem amb plans com 
IIRSA a l’Amèrica del Sud, un conjunt de 579 projectes 
d’infraestructures (carreteres, trens, ports, aeroports) 
per vehicular petroli, gas, or i altres matèries primeres 
cap als mercats internacionals. A l’Àfrica es projecten 
51 corredors d’infraestructures per augmentar de sis a 
vuit vegades el trànsit de mercaderies. La Xina prepara 
la ruta de la seda del s. XXI anomenada “One Belt, One 
Road”, un projecte per exportar mercaderies xineses 
per via terrestre i marítima fins a Orient Mitjà, Àfrica i 
Europa. I Europa ha llançat el Pla Juncker, que pretén 
aconseguir 315 mil milions d’euros, principalment 
infraestructures, moltes d’elles energètiques 
contingudes a l’estratègia Unió Energètica. Algunes 
travessen el territori català, com ara el gasoducte 
MIDCAT, la línia de molt alta tensió (MAT) de Girona i 
nous projectes que es poden impulsar.

• Com es financien? Tot aquests plans tenen un 
cost de desenes de bilions d’euros i després de la crisi 
financera no és fàcil trobar crèdit. Actualment s’intenta 
atreure els mercats de capitals, mitjançant l’emissió 
d’accions i/o bons de projecte o amb partenariats 
públicoprivats on l’esfera pública cobreix parcial o 
totalment el risc de la inversió. Aquest fenomen de 
predomini i domini de l’esfera financera l’anomenem 
finançarització i s’està imposant en el món de les grans 
infraestructures.

La resposta al consens de les grans 
infraestructures

El model de grans infraestructures comporta grans 
inversions i grans corporacions que són les úniques 
amb capacitat d’executar aquest tipus de projecte. La 
resposta, doncs, ha de confrontar aquests “megapoders” 
i ha d’endegar dinàmiques que tinguin en compte 
els reptes globals que la humanitat hem d’enfrontar 
conjuntament, com el canvi climàtic. En aquest 
sentit, tenim propostes integrals i sostenibles com el 
decreixement, una proposta que es podria considerar 
com un model de desenvolupament alternatiu que 
proposa una reducció dràstica del consum, un trànsit 
cap als béns relacionals i una revalorització de l’escala 
local com a punt de palanca pel canvi desitjat.

els impactes del consens de les grans infraestructures
alfons pérez

Observatori del Deute en la Globalització
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Quatre anys de carrera universitària dedicats a 
conèixer l’entorn, a interpretar-lo, a valorar-lo, i per 
què no, a estimar-lo. De fet, ja no t’hi llances de cap si 
no és que tens una certa estima per la natura, o si més 
no, sí que cal tenir una mínima consciència ambiental. 
Durant tota una vida he anat alimentant aquesta estima 
i consciència envers el nostre entorn, envers el planeta 
i envers la humanitat. A més, porto més d’un decenni 
dedicat a treballar i desenvolupar projectes de caire nat-
uralista. En resum, han estat anys i panys on la perspec-
tiva ambiental sobre tot allò que ens envolta, ha estat, 
és i de ben segur seguirà essent un dels factors clau que 
guien les meves accions i comportaments respecte del 
món. I la mateixa consciència ambiental no és només un 
leitmotiv, sinó que integra vectors socials i humans. Tot 
està interrelacionat i res és indissoluble. És per això que 
em crema tant per dins: no sóc més que un sac ple de 
contradiccions.

Amb els ulls tancats i amb una pinça al nas, he sortit 
de la botiga d’una de les grans cadenes de moda que 
últimament estan ocupant de manera salvatge els carrers 
comercials de ciutats grans i petites (m’estalviaré dir-ne 
el nom, ja que si fa no fa totes les pràctiques comercials 
i industrials d’aquestes grans empreses van a parar allà 
mateix). I n’he sortit amb uns pantalons nous dins la 
bossa (fabricada i importada de la Xina), el rebut a la 
cartera (fet amb pasta de paper procedent del Brasil, 
molt probablement de la zona de l’Amazones, i imprès 
amb tinta de vés a saber on) i la despesa feta amb la 
targeta de dèbit del segon banc més gran del país (sí, 
aquell implicat en múltiples casos de corrupció, jubila-
cions de directius amb pensions desmesurades i finança-
ment d’empreses armamentístiques amb activitats com 
a mínim sospitoses, etc.). Per no parlar dels pantalons, 
fabricats a Bangladesh, vés a saber en quines condicions 
de fabricació, quins drets laborals tenen els treballadors 
i treballadores de la fàbrica, quina edat tenen o quins 
productes químics s’han utilitzat per als processos de 
neteja i desgast de la roba, etc. De ben segur que molts 
d’aquests productes de tintat o neteja tenen l’ús i la 
comercialització prohibida o restringida a casa nostra, 
però és clar, allà la cosa va diferent. I em retorna a la 

ment aquell fatídic i mediàtic accident de 2013 on més 
d’un miler de treballadors i treballadores tèxtils van 
morir per l’esfondrament de l’edifici on treballaven en 
condicions miserables, tot pel benefici industrial. I seg-
ueix també vigent el record del desastre de Bophal de 
1984...

Així doncs, just havent gastat uns 15 euros en uns 
pantalons nous, tots aquests elements travessen fu-
gaçment la ment, però el meu propi pragmatisme, la 
ignorància i, perquè no dir-ho, la meva pròpia hipocresia 
s’imposen davant d’aquests arguments. I ho fan justi-
ficant un raonament tan simple com fals: “és que són 
realment econòmics, en necessito uns de nous i és clar, 
amb la nòmina que tinc no puc permetre-me’n d’altres. A 
més, aprofitant les rebaixes com a mínim no em costen 30 
euros i total ja estan fets, no s’hi pot fer gaire més ara...”. 

Sóc perfectament conscient de tots els arguments 
que m’impedirien fer aquesta compra per poc cas que 
fes a la meva consciència amb el que conec, que no ho 
és tot però sí suficient.  Tot i disposar d’aquesta infor-
mació però, acabo caient i aparto aquest coneixement 
momentàniament, ignorant-me a mi mateix i silenciant 
les veus interiors i el crit ofegat d’auxili de la conscièn-
cia. Tanca els ulls, apaga el cor i desconnecta el cervell, 
si no, no ho faries. El pes de la culpa és gran i creix 
encara més a cada nova informació que et converteix 
en còmplice del sistema, i no en un simple còmplice per 
ignorància no, en un còmplice per omissió voluntària de 
consciència. I això encara incrementa més el pes de la 
culpa...

Sé que cada vegada que me’ls posi estaré sent còm-
plice del sistema d’una manera o altra, còmplice d’aquells 
qui utilitzen i exploten els recursos i les persones sense 
cap mena d’ètica o moral. Però també sé que tot això 
ho apartaré ràpidament de la ment, i voluntàriament em 
deixaré portar tot fent equilibris sobre la corda fluixa 
de la consciència per acabar essent una baula més de la 
cadena, contribuint a mantenir i alimentar aquest siste-
ma detestable que està destruint aquell raconet d’univers 
que ens ha tocat compartir i cuidar entre tots i on en-
cara hem d’aprendre a fer-ho. 

un sac ple de contradiccions en un raconet de l’univers
david bosch demjen  

Palamós

premi del concurs “opinió escrita ‘2017”
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Dilluns Dimarts Dimecres2828 Dn 2,31-45 / Int.: Dn 3
Lc 21,5-11Caterina Labouré

1975: El FRETILIN, Front Revolucionari per un Timor Est 
Independent, declara la independència del país, que 
era colònia de Portugal.

1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, màrtir de la Causa 
dels pobres, Buenos Aires. 

1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdot, obrer, màrtir de 
les CEBs, El Salvador. 

1980: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El 
Salvador.

2929
Sadurní
1916: Desembarcament massiu de Marines i implantació del 

protectorat a la Rep. Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, Germanet de l’Evange-

li, segrestat i llençat viu al mar en els “vols de la mort”.
2000: Mor a Panamà mossèn Antonio Fernández Ibáñez, 

defensor dels grups ètnics més desprotegits.
Día de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Int.: Dn 3
Lc 21,12-19

Dn 1,1-6.8-20 / Int.: Dn 3
Lc 21,1-4

2727
Virgili
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. 

1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela. 
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Dijous Divendres Dissabte22
Bibiana
1823: Declaració de la doctrina Monroe: «Amèrica pels 

americans».
1956: Desembarcament del Granma a Cuba.
1972: Panamà reconeix el dret dels indígenes a la seva 

comarca.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel i 

Jean Donovan, de Maryknoll, segrestades, violades i 
assassinades. El Salvador. 

1990: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala. 
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)

1r Diumenge d’Advent
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 / Sl 79

1Cor 1,3-9 / Mc 13,33-37

Dn 7,15-27 / Int.: Dn 3
Lc 21,34-36

33
Francesc Xavier
1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de Tenochtitlan.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú. 
2002: Mor Ivan Illich, filòsof i sociòleg de l’alliberament. 

Dia internacional del discapacitat

M
ar

yk
no

ll

11 Dn 7,2-14 / Int.: Dn 3
Lc 21,29-33Eloi

1981: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita d’alliberament 
del seu poble, Colòmbia.

2000: El jutge Guzmán disposa l’arrest domiciliari i el 
processament de Pinochet.
Dia mundial de la lluita contra la SIDA (ONU)

3030 Rm 10,9-18 / Sl 18
Mt 4,18-22Andreu apòstol

1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB) protesta 
contra l’empresonament de sacerdots.

Plena: 15h47m (UTC) a Bessons
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Dilluns Dimarts Dimecres
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

55

Dia internacional dels Voluntaris 
pel desenvolupament (ONU)

66
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. 

Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37

Is 11,1-10 / Sl 71
Lc 10,21-24Joan Damascè, Bàrbara

1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de 
Palmares, Brasil.

44 Is 2,1-5 / Sl 121
Mt 8,5-11

Dia internacional del voluntariat
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Dijous Divendres Dissabte99
Leocàdia, Valeri
1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla per la 

Independència.

2n Diumenge d’Advent
Is 40,1-5.9-11 / Sl 84

2Pe 3,8-14 / Mc 1,1-8

Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 9,35-10,1.6-8

1010
Eulàlia de Mèrida
1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i Filipines 

als EUA.
1948: L’ONU proclama la Declaració Universal dels Drets 

Humans.
1996: Es concedeix el Nobel de la Pau a José Ramos Horta, 

autor del pla de pau per al Timor Est del 1992, i a Carlos 
Ximenes Belo, bisbe de Dili.

1997: El govern socialista francès aprova la reducció de la 
jornada setmanal a 35 hores.

Dia dels Drets Humans (ONU) i dia dels drets dels animals

Concepció de Maria
1542: Las Casas acaba la seva «Brevísima relación de la 

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.

88 Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38

77
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. 

Is 26,1-6 / Sl 117
Mt 7,21.24-27

Minvant: 07h51m (UTC) a Verge
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Dilluns Dimarts Dimecres
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.

1212 1313
Llúcia
1968: La Cambra dels Diputats s’oposa al Govern i és 

suprimida, Brasil.
1978: Independència de Santa Lucía.

Is 40,25-31/ Sl 102
Mt 11,28-30

Zac 2,14-17 / Sl 95
Lc 1,39-45

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

1111
Damas
Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les lluites 

d’alliberament, Nicaragua. 
1994: Primera Cimera Americana, a Miami. Els governs 

decideixen crear l’ALCA, sense la participació dels 
pobles. El 2005 fracassarà.

Día internacional de las montañas
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Dijous Divendres Dissabte1616
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. 

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13

1717 3r Diumenge d’Advent
Is 61,1-2a.10-11 / Int.: Lc 1

1Ts 5,16-24 / Jn 1,6-8.19-28
Joan de Mata, Llàtzer
1819: Es proclama la República de la Gran Colòmbia a 

Angostura.
1830: Mor, víctima de tisi o càncer, prop de Santa Marta, 

Colòmbia, Simón Bolívar, l’Alliberador de Veneçuela, 
Colòmbia, Equador i Perú, i fundador de Bolívia, als 
47 anys d’edat.

2009: Antonio Aparecida da Silva, teòleg negre de 
l’alliberament, brasiler, símbol de la teologia negra 
llatinoamericana. A São Paulo-Marília, Brasil.

1515
Valerià
1975: Daniel Bombara, membre de la JUC, màrtir dels uni-

versitaris compromesos amb els pobres a l’Argentina.
2009: Mor Ronaldo Muñoz, teòleg de l’alliberament xilè, 

exemple de coherència entre fe, teologia i pràctica. 
A Santiago de Xile.

Is 48,17-19 / Sl 1
Mt 11,16-19

1414
Joan de la Creu
Teresa d’Àvila
1890: Rui Barbosa ordena cremar els documents relatius 

a la situació de l’esclavitud al Brasil per esborrar la 
taca de la nació.

1973: L’ONU identifica Puerto Rico com a colònia i afirma 
el seu dret a la independència. 

Is 41,13-20 / Sl 144
Mt 11,11-15
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Dilluns Dimarts Dimecres
Nemesi
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 

1919 Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Lc 1,5-25

2020 Is 7,10-14 / Sl 23
Lc 1,26-38Domènec 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.

1818
Rufus i Zòsim
1979: Matança de camperols a Ondores, Perú.
1979: Matança de camperols a El Porvenir, El Salvador.
1985: João Canuto i fills, líder sindical al Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la corrupció 

de la policia, Río de Janeiro. 
1994: Es recuperen les restes de Nelson MacKay, primer cas 

dels 184 desapareguts a Hondures la dècada dels 80. 
2005: Evo Morales, amb un programa de nacionalització 

dels recursos naturals, és elegit president de Bolívia.
Dia internacional del Migrant (ONU)

Jr 23,5-8 / Sl 71
Mt 1,18-24

Nova: 06h30m (UTC) a Sagitari
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Hermínia i Adela
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels 

quilombos a Sergipe, Brasil.
1896: Mor a Sabadell, Isabel Vilà, primera sindicalista 

catalana.
1925: La llei brasilera passa a garantir 15 dies a l’any de 

vacances a la indústria, el comerç i els bancs.

2323 Mal 3,1-4.23-24 / Sl 24
Lc 1,57-66Joan 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. 

2424
4t Diumenge d’Advent

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88
Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38

(Nit de Nadal:) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14

2222
Francesca X. Cabrini
1815: És afusellat José María Morelos, heroi de la indepen-

dència de Mèxic, després que la Inquisició el desterrés.
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 anys, líder ecologista 

a Xapuri, Brasil. Assassinat pels latifundistes. 
1997: Matança d’Acteal, Chiapas. Paramilitars dels 

latifundistes i del governant PRI maten 46 indígenes 
tzotzils pacifistes, reunits en oració, ja al seu tercer 
dia de dejuni. 

2010: Cadena perpetua per a Jorge Videla, dictador argentí, 
i 16 exmilitars, per crims contra la humanitat.

1Sm 1,24-28 / Int.: 1Sm 2
Lc 1,46-56

2121
Pere Canisi
Tomàs Apòstol
1511: Homilia de Fra Antonio de Montesinos a La Española.
1907: Matança a Santa María de Iquique, Xile: 3.600 víctimes, 

miners en vaga per millors condicions de vida.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdot, solidari amb el seu poble 

en la lluita contra la dictadura, Cuba. 
2009: Lula proposa una Comissió de la Veritat brasilera per 

jutjar els 400 morts, 200 desapareguts, 20.000 torturats 
de la dictadura militar de 1964 a 1985 al Brasil, amb els 
seus 24.000 repressors i 334 torturadors.

Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,39-45

Solstici d’estiu/hivern, a les 16h28m (UTC)
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Dilluns Dimarts Dimecres2626 Ac 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Mt 10,17-22Esteve

1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil, 
Argentina i Uruguai contra Paraguai.

1996: Vaga general a l’Argentina.

2727
Joan evangelista
1512: Promulgació de noves lleis reguladores de “l’enco-

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 
de dones, assassinada per les FARC a Costa de Oro, 
Chocó, Colòmbia. 

2007: És assassinada Benazir Butto, al Pakistan.
2011: José María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Membre del MSTM 

(Mov. Sacerdots per al Tercer Món). Inclaudicable 
en la Causa dels pobres del poble villero. Argentina.

1Jn 1,1-4 / Sl 96
Jn 20,2-8

Is 52,7-10 / Sl 97
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18

2525
Nadal
1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud a 

Cartagena de Indias, profeta i defensor dels negres.
Creixent: 09h20m (UTC) a Àries
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Dijous Divendres Dissabte3030 1Jn 2,12-17 / Sl 95
Lc 2,36-40Sabí

1502: Salpa d’Espanya la flota més gran d’aleshores: 30 
vaixells amb uns 1.200 homes, sota el comandament 
de Nicolás de Obando.

3131
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.

Any 2017, dins dels següents decennis de l’ONU:
2008-2017: Segon Decenni de l’ONU per a l’eradicació de la pobresa
2010-2019: Deceni de l’ONU pels deserts i la lluita contra la desertificació
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
2015-2024: Decenni internacional dels afrodescendents

    www.un.org/en/events/observances/decades.shtml

2929 1Jn 2,3-11 / Sl 95
Lc 2,22-35Tomàs Becket

1987: Més de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabà, 
Brasil, tirotejats al pont del riu Tocantins, atacats per 
la Policia Militar. 

1996: Acords de Pau entre el Govern guatemalenc i la 
guerrilla que posen fi a 36 anys d’hostilitat, més de 
100.000 morts i 44 aldees arrasades.

Dia internacional per la biodiversitat

2828
Sants Innocents
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú.
2001: Edwin Ortega, camperol chocoà, líder juvenil, 

assassinat per les FARC en una assemblea de joves 
al riu Jiguamandó, Colòmbia. 

2010: Govern i Universitat acorden continuar les excavacions 
per trobar reseos de desapareguts durant la dictadura, 
Montevideo.

2012: Detinguts i processats 8 militars per l’assassinat 
de Víctor Jara a Santiago de Xile, 39 anys després.

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Mt 2,13-18

Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12.14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,22-40
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Vaig començar a saber què és l’ecologia als disset 
anys amb un llibret d’en Jaume Terradas, “Ecología, hoy”. 
En el pròleg del 1971 escrit per un altre insigne ecòleg, 
en Ramon Margalef, hi deia que l’espècie humana “no 
forma una part substancialment distinta de la resta de la 
natura i que mentre les utopies somien amb situacions 
estàtiques en el futur, l’ecologia s’ha d’enfrontar amb 
una situació essencialment dinàmica i present”. Uns anys 
més tard, una reflexió d’en Fernando Birri que l’Eduardo 
Galeano ha escampat arreu em va resoldre per sempre 
aquesta aparent contradicció entre somni i realitat. La 
utopia és a l’horitzó i serveix per a caminar. Una mica 
com les comunitats clímax de l’ecologia.

Durant els meus estudis d’enginyeria agrícola 
formava part del grup d’estudiants que ens trobàvem 
còmodes amb la comprensió de l’agricultura des de la 
ciència ecològica. L’any 1989 un seminari a Còrdova ens 
va introduir a l’agroecologia, terme forjat a  partir de la 
investigació i l’estudi de les pràctiques ancestrals de les 
comunitats indígenes de Llatinoamèrica. L’agroecologia 
relliga l’ecologia i les condicions i les expectatives de 
vida de les persones que es dediquen a cultivar els 
nostres aliments, i això ens va agradar. Ens permetia 
transitar pel que volíem que fos la nostra professió sense 
abandonar els nostres somnis.

Aquells anys, els 80, també havia tornat de 
Llatinoamèrica el pare Josep Costa, franciscà, i a les 
nits de Barcelona anava “a la Plaça Reial, a la platja de 
la Barceloneta i a altres llocs on els mateixos malalts 
m’indicaven que hi havia gent delicada. Alguns estaven 
molt greus, tots sols i abandonats. Com que la meva cara 
no és gaire simpàtica alguns em prenien per policia i es 
generava una tensió”. Efectivament, parla de les persones 
afectades per la sida. Allà va néixer el somni del pare 
Costa: crear grups comunitaris on les persones malaltes, 
soles i abandonades poguessin trobar una llar. El 1993 
neixia la Fundació Acollida i Esperança. La seva idea és 
profundament ecològica: l’equilibri, la clímax, només es 
pot assolir en comunitat, on cada element es trobi bé en 
el seu nínxol, la “zona de vida”, segons en Terradas.

L’any 2012 vaig conèixer en Josep Costa al Monestir 

de Santa Clara de Fortià. Aquesta població de l’Alt 
Empordà, vés per on, havia acollit, a Fortianell, una 
escola de formació professional agrària, primer pública 
(1855-1875) i després privada (1909-1919). Però la 
primavera del 2012 jo encara no ho sabia. Ens trobàvem 
al Monestir per engegar un projecte d’horta ecològica 
que permetés aprofitar els seus terrenys i generar 
ocupació per al centre especial de treball de la Fundació, 
Mansol Projectes SL.

Jo provenia de la cooperativa Tarpuna, que treballa 
en agricultura social, és a dir, practicada per persones 
a qui falta agafador. El cultiu de la terra genera un 
vincle, un esglaó des d’on agafar empenta. Tarpuna va 
col·laborar a engegar el que vam batejar com a Horta de 
Santa Clara, el lloc on, per fi, al cap de tants anys, he 
après a portar tractor i on també he fet amistat amb les 
germanes clarisses que hi viuen en comunitat. Aquestes 
dones estupendes van donar la totalitat del Monestir a 
la Fundació, per a les seves finalitats socials. Això els 
permet seguir-hi vivint un cop jubilades i, sobretot, 
veure com allò que elles havien edificat manté el sentit. 
Com diu sor Assumpció “nosaltres estem molt contentes 
que continuï el Monestir de Santa Clara, encara que no hi 
hagi monges”.

La primera reunió la vam fer a la sala capitular, 
que connecta dos àmbits, el de la clausura –que no és 
el mateix que tancament, ja ho he après– i el de fora. 
Al mig, una gran taula. Més endavant, quan els acords 
van ser ferms, van venir les cinc germanes a la sala i 
sor Cèlia, la més gran, va dir amb els ulls brillants que 
pregarien perquè tot anés bé. Vaig sentir que ho volien 
de debò, i vaig pensar: sí, pot anar bé. De nou unides la 
dinàmica del present i la utopia.

Des de llavors han bufat moltes tramuntanes, i cada 
any la ravenissa blanca es va ressembrant i va florint. A 
poc a poc anem aprenent el maneig ecològic, integral, 
de la finca. A Santa Clara la ravenissa ja no és sempre 
una herba per eliminar, sinó una aliada que vesteix el sòl 
i atrau insectes útils, la fauna auxiliar que ens ajuda a 
prevenir les plagues. Durant els seus passejos vespertins, 
sor Assumpció ho copsa tot amb caminar lleuger.

engràcia valls i ribas  
Montagut

q

cercant la comunitat
premi del concurs “opinió escrita ‘2017”
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Us escric des d’un petit país del mediterrani. 
La meva pàtria, Catalunya, està banyada pel 
mar Mediterrani i coronada pels Pirineus, amb 
muntanyes llegendàries de més de 3.000 metres 
d’alçada. És un petit país que té la sort de tenir 
una xarxa d’ecosistemes meravellosos i d’acollir 
una immensa biodiversitat. Despertar-se al matí i 
fer una passejada a la vora d’un riu tot escoltant el 
rossinyol, la cardina o la mallerenga carbonera, és 
un plaer inigualable i aquests petits plaers són els 
que ens haurien d’omplir de goig per la vida.

Però per desgràcia, la cobdícia i el consumisme 
malaltís de la nostra societat capitalista, estan 
arrasant l’entorn que ens envolta i aniquilant les 
espècies d’animals i plantes amb qui compartim 
planeta. Malauradament, els valors líquids i la moral 
tova que guien la nostra civilització prioritzen 
l’acumulació i el consumisme més que no pas el 
respecte i l’amor per la terra  i els ecosistemes que 
ens envolten. Els animals i les plantes amb qui 
compartim veïnatge no es mereixen aquest tracte.

Avui, la reestructuració del capitalisme global 
a escala mundial amenaça la vida del planeta i 
fins i tot la supervivència de la nostra espècie. Els 
grans tractats internacionals per a potenciar encara 
més  el creixement econòmic il·limitat i el control 
dels recursos energètics i les matèries primeres, 
ens aboquen a un escenari de caos climàtic, 
desestabilització ecosistèmica, enormes desigualtats 
socials, col·lapse energètic i pugna creixent pels 
recursos existents.

Un escenari inestable que sens dubte ens hauria 
de fer reaccionar pel bé de les futures generacions 
que han d’habitar el nostre bonic i fràgil planeta. 
Per això ens convé a tots i totes formular un 
missatge d’esperança per reconstruir la nostra 
relació amb la Mare Terra. La defensa de la Mare 

Terra ha motivat fornades de militants ecologistes 
i ha guiat la lluita per preservar ecosistemes arreu 
del món. Ens cal recuperar la memòria de la lluita 
ecologista i la defensa de la terra i, alhora. bastir 
una aliança per la justícia climàtica i social.

Cal una alternativa per la llibertat dels pobles, 
la justícia social i la defensa de la Mare Terra, una 
alternativa i una aliança que ens ha d’ajudar a 
preservar per sempre més el cant de la merla, el 
tronc ferm de l’alzina, el vol del falcó pelegrí, l’udol 
del llop. També el dret de la gent que es dedica a la 
pagesia o a la pesca artesanal a viure d’uns recursos 
naturals fràgils i escassos, que s’han de llegar a les 
futures generacions, que també n’hauran de tenir 
cura. 

L’ecologisme conscient i militant del cap 
Seattle, que va enviar una carta al President dels 
EUA rebutjant diners  i defensant les terres on va 
néixer i viure la seva tribu, o l’exemple preciós 
de l’escriptora i naturalista Rachel Carson, que 
es va enfrontar a la poderosa indústria química 
americana, ens han d’esperonar a desbordar 
d’amor i d’esperança la nostra lluita per la terra 
i els ecosistemes. Persones com José Mújica, 
l’agricultor que va ser president de l’Uruguai, ens 
guien i ens donen força per no defallir. L’alternativa 
ecofeminista de Kobane va fent camí i el seu 
exemple s’estendrà. També sabem del cert que la 
lluita ecologista de Berta Cáceres no serà en va. Els 
màrtirs per l’ecologia són els soldats de pau que 
inspiraran la nostra lluita permanent.

En un món malalt de cobdícia i desigualtats, 
en un món enverinat de residus, energia nuclear 
i fòssil, alcem la poderosa moral de l’ecologia 
integral, fonem-nos amb el nostre entorn i 
reconstruïm la nostra relació amb la Mare Terra.

jordi navarro i morera  
Girona

q

un missate al món: reconstruïm la nostra relació amb la mare terra
premi del concurs “opinió escrita ‘2017”
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1. De què estem parlant
Observem el dia a dia d’una família de treballadors 

(el pare, la mare i els fills), vivint una vida senzilla. És 
probable que el pare s’aixequi ben d’hora i es dirigeixi a 
la feina. I allà busca la manera de mantenir la família. 
És probable que guanyi una misèria i que la família 
hagi de fer enormes sacrificis per alimentar-se amb el 
que ell guanya.

La seva dona també treballa, i molt. Ha de fer tota 
la feina de casa i cuidar els fills. De vegades també 
treballa a fora: o bé durant un cert temps, o bé com 
a dona de fer feines, o bé a temps complet. A casa 
totes les activitats han de ser calculades: les despeses 
de la llum no poden passar d’un determinat preu, així 
com l’aigua, el menjar... La vida moltes vegades és així: 
simple, sense excessos, vivint amb el mímim possible.

La gent que viu així no té només dificultats. Els 
caps de setmana solen reunir-se amb els amics, de 
vegades van a prendre una cervesa o a menjar alguna 
cosa plegats, per més barat i senzill que sigui. N’hi 
que aniran a veure un partit de futbol, miraran la tele 
o jugaran amb el seu mòbil, entraran a internet, etc. 
I encara tindran temps per festejar, per a la intimitat 
amb la parella, per a la vida de l’amor.

Potser col·laboraran en alguna iniciativa per ajudar 
algun amic o veí. O potser prendran part en alguna 
lluita social de la comunitat, del barri o fins i tot pot 
ser que s’interessin per la vida política del país, pels 
problemes del medi ambient o pel destí de la Terra on 
tots vivim.

En fi: la vida, quan és vista simplement com a 
sinònim d’existència, és una totalitat, on cadascuna 
de les parts estan interconnectades sense que 
obligatòriament hàgim de pensar en una en concret. La 
gran majoria senzillament viu la vida.

Per tant, quan parlem d’ecologia integral, potser 
poca gent sap el que vol dir. Però és probable que, si 
pensen en les seves vides, s’acostin moltíssim al seu 
significat. Perquè “ecologia integral” vol dir exactament 
viure la vida fent que cadascuna de les parts s’integri 
en un tot i que cadascuna pugui ser sostenible.

2. Aleshores...
En aquest sentit, l’ecologia integral té, 

obligatòriament, una dimensió econòmica, social, 
ambiental, cultural i, fins i tot, subjectiva. És a dir: el 
cultiu de la interioritat, d’alguna mena d’espiritualitat, 
o simple meditació.

Encara més: aquestes parts o facetes no es poden 
restringir a l’àmbit personal i familiar, sinó que tenen 
necessàriament un abast social més gran, ja sigui 
polític, global, en el qual avui dia estem obligats a 
re-pensar el món econòmic i la seva relació amb la 
societat, la cultura, la política, el medi ambient i altres 
facetes de la vida.

Això vol dir que l’ecologia integral és necessàriament 
una utopia, en el millor sentit del terme, d’un horitzó 
sempre buscat, potser sempre llunyà, però que roman 
sempre com una referència del que és bo, del que és 
millor. Poques persones viuen una ecologia integral 
perfecta, encara més en el món del consumisme i dels 
productes d’un sol ús.

És per aquest motiu que l’ecologia integral, més 
que un concepte, és un estil de vida exigit per les 
circumstàncies del temps que ens toca viure, un estil 
de vida que tothom persegueix, no tan sols pels ben 
informats i capaços de fer raonaments complexos. La 
vida, en si mateixa, és complexa i la gent normal i 
corrent la sap viure.

I aquesta visió xoca frontalment amb la ideologia 
del consum irracional presentat com un model de vida. 
Tanmateix, és fàcil adonar-se de com aquesta ideologia 
ens provoca cada dia, fins i tot en els mitjans perifèrics 
i més pobres.

Només cal que examinem la nostra vida, ni que sigui 
en les capes socials menys afavorides. Les ganes de 
tenir roba nova, l’últim model de mòbil o d’ordinador, 
unes sabates de marca, sovint entra en conflicte amb 
les necessitats més elementals d’una casa digna, de 
les condicions de salubritat mínimes exigides, de la 
salut i fins i tot de l’educació. Tothom ho vol tot, però 
en la societat dels productes d’un sol ús els productes 
que es venen gràcies al màrqueting són més atraients 

ecologia integral: o nou estil de vida

Roberto Malvezzi  
Juazeiro (Bahia), el Brasil

que totes les dimensions de la vida puguin ser sosteniblesIII
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que les necessitats bàsiques. Al Brasil, per exemple, 
hi ha més de 200 milions de línies de mòbils, però 
tan sols el 50% de brasilers té xarxa de clavegueram 
i només en el 35% de la xarxa de clavegueram les 
aigües residuals són tractades abans de tornar als gots 
que es posen a la boca. Això demostra que l’ecologia 
integral és un contrasentit dins el món del consum 
desenfrenat, forassenyat si atenem a la sostenibilitat, 
però perfectament lògic per a la circulació cada cop 
més veloç de l’acumulació de capital.

És per això que, fent servir un llenguatge teològic, 
la recerca d’una ecologia integral és també una 
conversió, tant per part de la persona com de tota la 
societat. No ens enganyem: un model de civilització 
depredador com el que vivim té les seves estructures de 
poder, d’ideologia, fins i tot de violència, per imposar-
se arreu del món. Per tant, aquesta conversió també és 
una actitud profètica, conscient que ha de renunciar al 
món consumista per poder arribar a la sostenibilitat 
general. S’ha de reconèixer, però, que aquesta no és 
fàcil, ja que pot exigir sacrificis personals i actituds 
que confrontin el que està preestablert com a bo amb 
el que és millor per poder viure bé.

A més a més, aquest tipus de civilització porta 
implícites les injustícies socioambientals. Hi ha gent 
que consumeix per deu o mil persones, mentre que n’hi 
ha (i són moltes) que amb prou feines tenen el més 
bàsic per viure una vida digna de l’ésser humà. És per 
això que és tan oportuna la utopia del benviure. No és 
la mateixa realitat del burgès consumista que ignora els 
processos destructius de la natura i de les persones per 
tal que el seu món sigui perfecte. El benviure incideix 
en la qualitat de vida dels altres, del medi ambient del 
qual formem part, de totes les formes de vida.

L’anomenada ecologia integral és, en el sentit del 
pensament més organitzat, tributària de l’altrament 
dit “pensament complex”, on totes les facetes de 
la vida estan integrades, i diferent del pensament 
particularitzat, que és binari com a màxim. Quan el 
pensament és complex, les premisses són diverses i el 
resultat és necessàriament un altre que no pas només 
pensar el món de manera simplista, a la manera de la 
lògica economètrica, que tan sols té ulls per a l’anàlisi 
cost-benefici.

3. El que ens fa rumiar
La proposta cada cop més avançada, més profunda, 

més necessària, de l’ecologia integral no sorgeix 
gràcies a uns quants pensadors i les seves idees 
genials, encara que aquests ens ajudin a entendre què 
coi està passant. Ben al contrari: sorgeix d’uns límits 
concrets que la natura va presentant a l’ésser humà, 
com a resposta a les agressions sofertes, fins i tot com 
a revenja. Aleshores, en un determinat moment, estem 
obligats a admetre que o bé canviem el nostre estil de 
vida i de societat, o bé la catàstrofe humana sobre la 
Terra serà inevitable.

Si abans trobàvem que érem amos i senyors de 
la Terra, avui aquesta ens diu clarament que té el 
comandament. Nosaltres només formem part de la 
cadena de la vida que ella acull. Potser som la seva 
consciència, potser som el seu cor, però no els seus 
amos i senyors. Les agressions d’aquest model de 
civilització al medi ambient té límits i aquests ja estan 
clars per a la major part del món de la ciència i per a la 
major part de la humanitat.

Però si la consciència és clara, ¿per què redimonis 
no canviem? Justament perquè aquest model de 
societat s’alimenta de la destrucció, no sap existir 
sense. Aquesta decisió ja està presa i, per tant, els 
humans que sobrevisquin, la mica de vida que quedi a 
la Terra, haurà de recomençar amb el que és i amb el 
que quedi.

Amb tot, la civilització depredadora i els seus 
sacerdots no estan sols. ¿És possible creure en 
resistències? Tenen algun significat aquells que, 
conscientment, o pels límits del seu model de vida, 
s’acosten més a un altra mena d’estil de vida, un model 
més integral i integrat, més respectuós amb el medi 
ambient i amb la pròpia societat humana? ¿Té cap 
significat, el fet que pobles sencers, agredits des de 
fa segles, no s’hagin rendit a la propietat privada, a la 
depredació i al consumisme?

És en aquesta gent que resideix l’esperança, encara 
que sigui poc visible, sembli fràgil i fins i tot impotent. 
Aquests són els profetes del nou mil·lenni, d’aquest 
nou segle que serà decisiu per al futur de la humanitat 
i de gran part dels éssers vius que viuen a la Terra.

L’ecologia integral és un horitzó per a tots els 
homes i les dones de bona voluntat, independentment 
de les seves conviccions. És en aquesta manera de 
pensar que resideix l’esperança d’una nova humanitat i 
d’una nova Terra. q
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El Papa Francesc ha realitzat un canvi enorme 
en el discurs ecològic en passar de l’ecologia ambi-
ental a l’ecologia integral. Aquesta inclou l’ecologia 
politicosocial, la mental, la cultural, l’educacional, 
l’ètica i l’espiritualitat. Existeix el perill que aquesta 
visió integral sigui assimilada dins del discurs ambi-
ental habitual, no adonant-nos que totes les coses, 
sabers i instàncies estan relacionades. Per exemple: 
l’escalfament global té a veure amb la fúria industri-
alista; la pobresa de bona part de la humanitat està 
relacionada amb la forma de producció, distribució i 
consum; la violència contra la Terra i els ecosistemes 
deriva del paradigma de dominació que hi ha a la 
base de la nostra civilització dominant des de ja fa 
quatre segles; i l’antropocentrisme és conseqüència 
de la il·lusió que som propietaris de les coses i que 
aquestes només tenen sentit en la mesura que ens 
serveixen. 

Com superar aquesta ruta perillosa? El Papa re-
spon: “amb un canvi de rumb”, i encara més, amb la 
disposició a “delinear grans camins de diàleg que ens 
ajudin a sortir de l’espiral d’autodestrucció en la qual 
ens estem enfonsant” (163). Si no fem res, estem 
anant cap al pitjor. 

Però el Papa confia en la capacitat creativa dels 
éssers humans, que junts podran formular el gran 
ideal: “un sol món en un projecte comú” (164). Ben 
diferent és la visió imperant i imperial present a la 
ment dels que controlen les finances i els rumbs de 
les polítiques mundials: “un sol món i un sol imperi” 
(globalització). 

El Papa proposa l’ecologia “integral”. I li dóna el 
fonament correcte: “Atès que tot està íntimament 
relacionat, i que els problemes actuals requereixen 
d’una mirada que tingui en compte tots els factors 
de la crisi mundial, proposo que ens aturem a pensar 
en els diferents aspectes d’una ecologia integral, 
que incorpori clarament les dimensions humanes i 
socials” (137). 

El pressupòsit teòric es deriva de la nova cosmo-
logia, de la física quàntica, de la nova biologia, en 

una paraula, del nou paradigma contemporani que 
implica la teoria de la complexitat i del caos (destruc-
tiu i generatiu). En aquesta visió, ho repetia un dels 
fundadors de la física quàntica, Werner Heisenberg: 
“tot té a veure amb tot, en tots els punts, en tots 
els moments; tot és relació, i res existeix fora de la 
relació”. 

Aquesta lectura la repeteix el Papa innombrables 
vegades, formant el tonus firmus de les seves ex-
posicions. Segurament la més bella i poètica de les 
formulacions la trobem en el número 92: “Tot està 
relacionat, i tots els éssers humans estem junts com 
a germans i germanes en una meravellosa peregri-
nació, entrellaçats per l’amor que Déu té a cada una 
de les seves criatures i que ens uneix també, amb 
tendre estima, al germà Sol, a la germana Lluna, al 
germà riu i a la mare Terra”. 

Aquesta visió existeix des de ja fa gairebé un 
segle, però no ha aconseguit d’imposar-se ni en la 
política ni en l’orientació dels problemes socials i 
humans. Continuem essent ostatges del vell paradig-
ma, que aïlla els problemes i en cerca una solució 
aïllada per cada un, sense adonar-se que aquesta 
solució pot ser nociva per a la resta de problemes. 
Per exemple, tractar la infertilitat dels sòls amb 
nutrients químics que penetren a la terra i arriben 
al nivell freàtic de les aigües dels aqüífers em-
metzinant-los és contraproduent, contradictori.  

L’encíclica pot servir com una eina educativa per 
ajudar a assumir aquesta visió inclusiva i integral. Per 
exemple: “Quan es parla de medi ambient, s’indica 
una relació, la que existeix entre la natura i la soci-
etat que l’habita; això ens impedeix entendre la na-
tura com a quelcom separat de nosaltres, o com a un 
mer error de la nostra vida; nosaltres estem inclosos 
a la natura, en som part” (139).

Si tot és relació, aleshores la salut humana depèn 
de la salut de la Terra i dels ecosistemes. Totes les 
instàncies s’entrellacen per bé o per mal. Aquesta és 
la visió de l’ecologia integral. 

No ecologia ambiental, sinó ecologia integral

Leonardo Boff
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entendre que tot està interrelacionat i que som part d’aquest tot
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El temps corre en contra nostre i urgeix la neces-
sitat del canvi de mentalitat. Tots els sabers han de 
ser ecologitzats, és a dir, posats en relació els uns 
amb els altres i orientats vers el bé de “la Comunitat 
de vida”. Així mateix, totes les tradicions espirituals 
i religioses estan cridades a fer que la consciència 
de la humanitat desperti a la seva missió de ser 
la cuidadora d’aquesta herència sagrada rebuda de 
l’univers i del Creador que és la Terra viva, l’única llar 
que tenim per viure. Juntament amb la intel·ligèn-
cia intel·lectual ha de venir la intel·ligència sensible 
i cordial i sobretot la intel·ligència espiritual. 

Una notable contribució prové del conegut psi-
coanalista Carl Gustav Jung (1875-1961), que en la 
seva psicologia analítica concedeix gran importància 
a la sensibilitat, i va sotmetre a dures crítiques el ci-
entifisme modern. Per a ell, la psicologia no reconeix 
fronteres entre cosmos i vida, entre la biologia i l’es-
perit, entre el cos i la ment, entre allò conscient i 
allò inconscient, entre individual i col·lectiu. La psi-
cologia té a veure amb la vida en la seva totalitat, 
en la seva dimensió racional i irracional, simbòlica i 
virtual, individual i social, terrenal i còsmica, i amb 
els seus aspectes ombrívols i lluminosos. 

Va saber articular tots els sabers disponibles, 
descobrint connexions ocultes que revelaven dimen-
sions sorprenents de la realitat. És conegut el diàleg 
que Jung va mantenir el 1924-1925 amb un indígena 
de la tribu Pueblo a Nou Mèxic (EUA). Aquest indí-
gena creia que els blancs estaven bojos. Jung li pre-
guntà per què estarien bojos els blancs. I l’indígena 
va respondre-li: “Diuen que pensen amb el cap”. 
“I és clar que pensen amb el cap”, va contestar-li 
Jung, “com penseu vosaltres?”. L’indígena, sorprès, 
respongué: “Nosaltres pensem aquí”, i va senyalar 
el cor (Recuerdos, sueños, pensamientos, p. 233). 
Aquest fet va transformar el pensament de Jung: va 
entendre que l’home modern havia conquerit el món 
amb el cap, però havia perdut la capacitat de pensar 
i de sentir amb el cor i viure a través de l’ànima. 

Per descomptat que no es tracta d’abdicar de la 
raó –la qual cosa seria una pèrdua per a tothom– 
sinó de rebutjar la limitació de la seva capacitat 
de comprendre. Cal tenir en compte allò sensible i 
cordial com a elements centrals de l’acte de coneix-
ement. Permeten captar valors i sentits presents en 
la profunditat del sentit comú. La ment sempre està 
immersa en un cos; per això està sempre impregnada 
de sensibilitat, i no només cervellitzada. 

A les seves Memòries, Jung diu: “hi ha tantes 
coses que m’omplen: les plantes, els animals, els 
núvols, el dia, la nit i allò etern, present en els 
homes. Com més insegur de mi mateix em sento, 
més creix en mi el sentiment del parentesc amb el 
tot”. 

El drama de l’ésser humà actual és haver perdut 
la capacitat de viure un sentiment de pertinença, 
quelcom que les religions sempre garantiren. Allò 
que s’oposa a la religió no és pas l’ateisme o la neg-
ació de la divinitat. Allò que s’hi oposa és la inca-
pacitat de lligar-se i relligar-se amb totes les coses. 
Avui les persones estan desarrelades, desconnectades 
de la Terra i de l’ànima, que és l’expressió de la sen-
sibilitat i de l’espiritualitat. 

Si no rescatem avui la raó sensible, que és una 
dimensió essencial de l’ànima, difícilment arribarem 
a respectar el valor intrínsec de cada ésser, a estimar 
la Mare Terra amb tots els seus ecosistemes, i a viure 
la compassió amb els patidors de la natura i de la 
humanitat. 

El Papa cita el commovedor final de la “Carta de 
la Terra”, que resumeix bé l’esperança que diposita 
en Déu i l’afany dels éssers humans: “Que el nos-
tre temps sigui recordat pel despertar d’una nova 
reverència davant la vida, per la decisió definitiva 
d’assolir la sostenibilitat, per la intensificació de la 
lluita per la justícia i la pau, i per l’alegre celebració 
de la vida” (núm. 207). 

sentir amb el cor i viure a través de l’ànima

Leonardo Boff
servicioskoinonia.org

una intel·ligència sensible i cordial, i una intel·ligència espiritual, també ecològiques
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La destrucció del nostre “cos major” està 
en íntima relació amb la destrucció de cossos 
individuals i col·lectius. Aquesta afirmació, sense 
haver descobert la sopa d’all, s’està reactualitzant al 
Brasil no tan sols a través de l’anomenat desastre de 
Mariana (a Minas Gerais), on el fang tòxic desbordat 
de les preses va assolar diferents ciutats i va arribar 
fins al mar. Recentment estem convivint amb la 
preocupació per les malalties provocades pel mosquit 
Aedes Aegypti. Entre aquestes malalties destaco la 
microcefàlia, constatada en molts nadons, sobretot 
de les àrees pobres del nord-est del Brasil. El nombre 
d’afectats és esgarrifador i sembla créixer cada dia.

Una observació atenta ens pot dur a constatar 
que, de forma imperceptible als ulls de molta gent, 
les dones han sigut considerades transmissores del 
desenvolupament de les noves plagues que ens 
afecten. Més ben dit: molt sovint se’ls ha atribuït 
la responsabilitat de tenir cura dels nens petits, dels 
malalts i fins i tot de la interrupció de la propagació 
de les malalties a través del combat contra el 
mosquit. Intentem imaginar-nos alguns escenaris 
abans de concedir credibilitat a aquesta afirmació 
provinent d’una mirada personal sobre certes àrees 
perifèriques brasileres.

La senyora Concepció cultiva diverses espècies 
de flors en testos, al voltant de la paret forana de 
casa seva. Gairebé cada setmana rep la inspecció 
i amonestació per part dels agents de la salut 
pública, que es queixen dels testos i encara ruixen 
amb insecticida les plantes i les flors. No hi han 
trobat mai les larves del perillós mosquit, però 
s’entesten a examinar els testos i a repetir els seus 
advertiments. Els agents, però, curiosament, no 
van pas ni al comerç de la cantonada on venen i 
arreglen pneumàtics, ni al bar del costat, ni tan sols 
al dipòsit d’aigua mineral que hi ha al mateix carrer, 
per veure si hi ha alguna larva en alguna garrafa 
buida d’aigua, en un pneumàtic o en un recipient de 
llauna qualsevol...

La Luiza tenia pensat quedar-se embarassada 

aquest semestre, per tal de tenir el seu fill per Nadal. 
El metge del Centre d’Atenció Primària li va dir que 
esperés un any perquè pogués ser vacunada, ja que 
les dones estaven tenint fills amb microcefàlia. 
Estava provat que eren les dones, quan eren picades 
pel mosquit, tenien fills o filles amb microcefàlia. 
La sospita requeia fins i tot sobre la llet materna, 
tan important per a la salut del nadó, però perillosa 
si s’infectava amb el virus del Zica. La solució és 
senzilla i tot depenia d’ella. Ara bé, ¿i si fos l’home 
que transmetés el virus del Zika a través del semen o 
de la saliva? Res o gairebé res s’ha dit sobre aquesta 
hipòtesi, tot i les sospites a partir d’estudis de 
laboratoris europeus...

¿Què es pot dir de les acusacions contra les 
dones que viuen a la Rua das Ninfas, un barri 
perifèric i perdut, absent fins i tot dels mapes de 
la ciutat... Allà el servei de recollida d’escombraries 
és quasi inexistent, i les dones estan obligades a 
posar les escombraries en un dipòsit improvisat 
que s’omple d’aigua quan  plou, amb la qual cosa es 
converteix en un niu de mosques i mosquits. És per 
aquest motiu que són “acusades” de propagadores 
del virus, tot eximint de responsabilitat els homes 
de la casa i els polítics, que comencen a “arreglar la 
teulada quan la pluja ja ha inundat la ciutat”. Fins 
i tot la propaganda de prevenció del Ministeri de la 
Salut per al carnaval d’aquest any s’ha fet també a 
través d’una “marchinha”, que convida les dones a 
no treure l’ull dels testos i els recipients de llauna...

No vull tenir cap obsessió feminista ni mirar les 
coses sense els matisos, diferències i variacions de 
la vida. Només vull mirar, observar el que salta a 
la vista i preguntar per què, potser sense adonar-
nos-en, es culpabilitza sobretot les dones pel fet de 
quedar-se embarassades, de tenir fills i d’embrutar el 
medi on el mosquit prolifera. No tan sols això: en els 
casos de malaltia, i especialment de microcefàlia, 
són elles les que han de buscar recursos per cuidar 
del nadó a les cues dels centres de salut i hospitals 
públics. I el cas és que no es tracta de dones 

Dengue, chicungunya, Microcefàlia i dons: clamor ecològic
Ivone Gebara  

Recife (Pernambuco), el Brasil
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qualsevol, sinó de les més pobres i de les que viuen 
en les zones més depauparades del país.

Em fa l’efecte que la primera reacció emocional 
d’alguns lectors serà: “tu veus coses que no 
existeixen”, o bé “no és ben bé així...”. És possible, 
però no costa gens parar atenció en el dia a dia i 
aguditzar la nostra sensibilitat.

A la Laudato si, el Papa Francesc diu que “tot 
està interconnectat. Si l’ésser humà es declara 
deslligat de la realitat i es constitueix com a 
dominador absolut, s’ensorra la pròpia base de la 
seva existència...”  Dir que tot està interconnectat 
és una afirmació d’una seriositat i profunditat que 
encara no arribem a capir. No aconseguim acceptar, 
per exemple, les nostres responsabilitats envers el 
que ens envolta. En canvi, transferim a les dones la 
responsabilitat de netejar el món que s’ha embrutat. 
I la d’oferir bon menjar, la d’oferir salut als nounats 
i la d’evitar que neixin fills malalts. I les acusem 
quan les coses fugen del nostre control idealment 
establert.

Si tot està interconnectat, també hi ha “una 
relació íntima entre els pobres i la fragilitat del 
planeta”, i una relació íntima entre la responsabilitat 
dels homes i la de les dones a l’hora de cuidar de la 
vida de cada dia. Aquesta relació, interconnexió i 
interdependència és gairebé sempre oblidada. No és 
una qüestió menor. Acostumats a una determinada 
divisió del treball, no ens imaginem que podria 
ser diferent. Acostumats a la producció de les 
més diverses tecnologies i a l’excés d’embalatges 
per als aliments, a la introducció de conservants, 
edulcorants i altres productes químics (fins i tot a la 
producció d’artefactes de tota mena per a la indústria 
i el comerç), els homes no han creat articles efectius 
per a la neteja de la “brutícia” que produeixen. No 
tenen en compte les escombraries quan produeixen 
productes de neteja. Han relegat aquesta tasca al 
món domèstic, és a dir, al món considerat menys 
important. Un món que no dóna prou diners, el món 
del manteniment de la llar i de l’espai liderat per les 
dones. Aquesta tan poca visibilitat més enllà d’allò 
que és útil per al consum i a una economia de coses 
d’usar i tirar.

Els homes fabriquen els productes de neteja, 

els plàstics que els contenen, els embalatges, les 
propagandes, i no pensen que allò que sembla que 
netegi, en realitat el que fa és embrutar. Neteja i 
embruta la casa, sobretot la dels pobres, en la 
mesura en què els grans abocadors es construeixen 
en terrenys a prop dels habitatges dels més 
vulnerables. El que es produeix per netejar produeix 
igualment gasos tòxics que acaben per afectar la 
salut dels més pobres, dels que treballen amb la 
neteja, sobretot les dones la feina de les quals encara 
és majoritàriament en aquesta àrea. La necessitat 
d’aigua potable també ha passat a ser un problema 
femení, sobretot en els llocs més necessitats. ¿Qui 
pensa en l’aigua per beure, dutxar els fills i rentar 
la roba?

Mirant d’evitar qualsevol fonamentalisme 
feminista us convido a mirar la feminització no tan 
sols de la pobresa, sinó la percepció de la feminització 
dels efectes nefastos dels impactes ambientals. La 
destrucció de la biodiversitat, la comercialització de 
l’aigua i l’afavoriment dels negocis agrícoles cap a 
l’exportació, han provocat efectes perniciosos per a 
moltes vides i sobrecarregat la d’un munt de dones 
en el seu dia a dia contra el creixent deteriorament 
de la qualitat de vida de les persones.

El capitalisme individualista en què vivim, la 
recerca de l’estar bé només amb un mateix no permet 
que gaires persones sentin en la seva pell els danys 
que el projecte econòmic i social que nosaltres ens 
imposem ve provocant o accentuant. La proliferació 
del dengue, la chicungunya, la microcefàlia (per 
esmentar només les malaties amb més ressò als 
mitjans de comunicació del nostre país i del món), 
són en part conseqüència d’aquesta postura.

Intentar sortir de la zona de confort. Mirar el 
món des d’una altra perspectiva, un altre sexe, un 
altre gènere o transgènere, una altra classe, una 
altra ètnia, una altra edat... Obrir-se a d’altres 
interpretacions del món i de la vida. Acollir el que 
és diferent de mi, el que em convida a escoltar una 
altra llengua, a tastar un altre menjar, a sentir altres 
cançons, a sospesar altres raons, a plantar altres 
flors... Coses tan senzilles com aquestes obren el 
camí per sortir de la crisi ecològica i repensar els 
nous sentits del Bé Comú. q
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Els afrodescendents, d’ahir i d’avui, han revelat 
la seva cosmovisió a través de l’oralitat més que no 
pas amb els escrits, i han aportat significativament 
amb la seva vida a allò que avui anomenem ecologia 
integral. 

L’africà va venir esclavitzat a Amèrica, desposseït 
de tot. Les condicions de desigualtat jurídica entre 
els esclaus i els esclavistes s’estenia a la possessió 
de la terra. L’esclavitzador i propietari ho era tot, 
tenia la terra, les mines, els rius, l’aigua. Als esclaus 
negres fugitius, el règim els considerava rebels que 
vivien de manera salvatge en regions inhòspites. 
Ben al contrari, pertanyia als colonitzadors el món 
“civilitzat” on es tractava els negres i els indis com 
a animals.  

Malgrat tot, els seus descendents van aconseguir 
resistir i conservar trets fonamentals de la seva 
forma de viure, sentir i pensar, les seves creences 
i déus, la manera de relacionar-se amb la natura 
i el món. Els esclavitzats van enriquir-nos amb el 
profund concepte de la seva dignitat i llibertat, en 
fugar-se com a cimarrons a les selves on fundaren 
pobles lliures, anomenats palenques. Allà el govern 
era compartit, la propietat era col·lectiva, i la seva 
relació amb la natura obeïa a les creences i energies 
ancestrals que els van permetre viure com a persones 
lliures. 

El problema de la propietat i distribució de 
la terra va aguditzar-se amb la independència 
dependent i les conseqüències es paguen fins avui 
dia a diversos països. Hi ha polítiques que generen 
riqueses a companyies estrangeres, com les mineres 
i palmeres, mentre a les comunitats tradicionals les 
deixen més pobres, amb els seus territoris devastats 
per la maquinària i els seus rius contaminats amb 
mercuri i productes químics. El papa Francesc va 
dir als indígenes de Mèxic: “entre els pobres més 
abandonats i maltractats, hi ha la nostra oprimida i 
devastada terra, que gemega i pateix dolors de part”. 

Joan Pau II, reprenent la paraula de Pau VI a 
Kampala, va reconèixer els rics valors espirituals 
dels pobles africans en sol·licitar: “Doneu-nos 

els dons de la Negritud”, fonamentals per a una 
visió ecològica integral de respecte a la terra, com 
a do de Déu per a tot el grup familiar, per a la 
comunitat, per al poble. En aquesta línia, el papa 
Francesc ens anima a “acudir a les diverses riqueses 
culturals dels pobles, a l’art i la poesia, a la vida 
interior i a l’espiritualitat” (LS 63). Les cultures 
tradicionals han influenciat el pensament i el sentir 
llatinoamericà que és a la base d’alguns documents 
dels bisbes del continent i del mateix papa Francesc. 
Com suggereix Boff, considerem l’ecologia integral, 
ambiental, social i mental, tal com és viscuda per les 
Comunitats Tradicionals Afroamericanes: 

– L’afroamericà es considera cuidador i part 
de l’ambient que l’envolta: selves, riu i mar a les 
costes atlàntiques i pacífiques, muntanyes i erms 
dels Andes a l’Equador, Perú i Bolívia. No obstant, 
els afroamericans i els indígenes encara estan 
considerats com els últims. 

L’estreta vinculació d’alguns grups afro a la 
terra la demostra “llombrigolada”, una pràctica 
d’origen africà. Segons l’antropòleg Jaime Arocha, 
es desenvolupa en dos moments: “quan algú neix 
la mare enterra la placenta i el cordó umbilical 
a sota de la llavor d’algun arbre escollit per ella 
i conreat... Abans de realitzar el ritus, els pares 
escullen un animal, planta o mineral les qualitats del 
qual passaran al nen/a; s’aniran incorporant a partir 
que s’escampin les respectives pólvores sobre la 
cicatriu umbilical. Per això, és usual que en observar 
algú la gent intenti inferir com va ser llombrigolat” 
(www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/
omblig/18.htm). 

No oblidem que la majoria de la població 
afroamericana ha migrat als suburbis de les grans 
ciutats del Continent. Els motius principals són la 
violència de les forces il·legals, la invasió de colons, 
els megaprojectes governamentals i la penetració de 
les multinacionals. A la ciutat els afros s’ubiquen en 
sectors marginats, titllats sovint com a “barris de 
negres”, i s’estableix alguna forma de relació d’allò 
social amb la territorialitat. Les organitzacions de 

Afroamericans i ecologia integral
Rafael Savoia  

Centre Afrocolombià d’Espiritualitat, Bogotà, Colòmbia
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barri tenen una relació entre si i amb les altres pel 
que fa a allò cultural, religiós, la feina, l’educació, 
etc. i aporten una vitalitat nova a través del seu 
estil de vida, de la seva música i de les seves 
especialitats culinàries i artístiques: “L’afroamericà 
no necessita un lloc especial per trobar-se amb Déu, 
perquè Déu ho comprèn tot i tot es mou gràcies a 
ell. De manera que els diversos moments de la vida, 
com treball, esport, família, reunions, música... 
estan impregnats d’aquesta energia vital, de l’esperit 
de Déu, que anima totes les coses” (Pastoral Afro, 
Quito). 

• La filosofia de les comunitats tradicionals 
negres, pel que fa a allò social, estan en sintonia 
amb l’ecologia integral. El papa Francesc afirma: 
“tot plantejament ecològic ha d’incorporar una 
perspectiva social que tingui en compte els drets 
fonamentals dels més postergats”. 

La terra no és pas només per a un, és de la 
comunitat, en consonància amb la màxima africana 
“jo sóc, perquè som”, que va permetre i permet una 
supervivència col·lectiva en comunió. Al respecte, el 
Consell Comunitari Major de l’Associació Camperola 
Integral de l’Atrato (Colòmbia) afirma que: “les 
comunitats negres defineixen el seu territori com 
una part fonamental de la vida; per això l’hem 
defensat i conservat, a tal punt que se’ns dóna la 
categoria d’autoritat”. 

• Pel que fa a l’ecologia mental, alguns experts 
parlen d’ansietat per inferioritat. Tot i que han 
passat segles, a molts d’afroamericans se’ls crea 
ansietat en el seu exercici en diferents àrees, a 
causa del prejudici d’inferioritat que existeix sobre i 
contra ells, el que ha donat origen a estereotips que 
distorsionen l’imaginari col·lectiu. 

Els afroamericans prenen l’ecologia en un sentit 
integral, del que en brota també la necessitat 
d’organitzar-se per obrir-se camí i ser protagonistes 
en una societat globalitzada i hostil. 

• Una expressió del poble és el moviment negre 
llatinoamericà, que lluita perquè els governs de 
torn, especialment els que es defineixen a les seves 
constitucions com a multiètnics i pluriculturals, 
respectin els territoris ancestrals i els sabers 
tradicionals pel que fa a les formes de transmetre 
cultura, de conrear, pescar, caçar i treballar a la 

mineria. No es tracta d’idealitzar les comunitats 
tradicionals afro, sinó de fer el possible per 
enfortir el seu actuar polític i la seva autonomia 
en la presa de decisions davant els processos que 
els afecten i ens afecten a tots. Una preocupació 
especial mereixien els processos impulsats per dones 
afrodescendents, ja que en alguns països no es 
compta amb un enfocament ètnic i diferencial. Tots 
units davant dels ‘enemics’ de la vida, del bon viure, 
de les petites comunitats. 

Els savis afros es pregunten amb el ‘joglar major’ 
Benildo de Tumaco, Colòmbia: Per què venen el que 
és de tots? En el pensament afro no hi cap aquesta 
forma d’actuar i, per això, els Consells comunitaris 
de les comunitats negres, com a guardians del 
territori, s’oposen als governs que miren només 
els acords amb el capital forà. A l’ambient ferit 
li correspon una humanitat ferida, que corromp i 
destrueix la natura. Els territoris afro i indígenes 
són els més ambicionats, perquè han estat més ben 
conservats i, per tant, encara mantenen les més 
grans reserves forestals, que constitueixen el pulmó 
de la humanitat. 

A la cultura del poble afro, les expressions 
artístiques i religioses relacionades amb l’ecologia 
integral descobreixen a l’occidental una altra 
manera de viure la quotidianitat, d’acceptar la vida 
(els chigualos) i la mort (els alabats), i els sants 
protectors amb els arrullos, amb la música de vent i 
de corda. 

Les coses van canviant perquè els nous actors 
afro i indígenes i les dones –que han preservat 
territoris a través de la diferent visió del món, de la 
pràctica d’una ecologia integral– proposen un altre 
món possible, en el que, de la força vital, emanen 
l’aire, la terra, el foc, les plantes, els animals i el 
propi ésser humà. Motivats a viure en un equilibri 
saludable i amb un desenvolupament sostenible 
mercès a una contemplació agraïda de la natura 
poblada d’orixàs, els afrodescendents es lliuren a la 
feina, el cant, l’alegria, la solidaritat, l’amor i la pau. 
Han contribuït amb el seu ric patrimoni espiritual a 
la recuperació dels valors de l’ésser humà –encara 
que ho reconeguem tard– i són part de la revolució 
cultural, humana i ecològica promoguda pel papa 
Francesc, que la Mare Terra i la Humanitat visquin. q
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Ara per ara, la humanitat ha pres el camí de la 
no-sostenibilitat, i camina ràpidament per convertir 
la Terra en un planeta inhabitable: estem talant els 
arbres a una velocitat increïble, la nostra aigua dolça 
es fa servir en quantitats molt per sobre de la seva 
capacitat de reposició i està sent contaminada per 
l’absència de sanejament, l’ús d’herbicides i pesticides, 
i per la mineria. D’altra banda, l’escalfament global i 
la sequera provoquen la fosa de les fonts d’aigua dolça 
que són les geleres, els glaciars i els casquets polars, 
fet que tornarà la vida molt difícil en innumerables 
llocs del món. Els nostres aliments estan cada vegada 
més enverinats pels agrotòxics. El Brasil, des de l’any 
2008, és el més gran consumidor mundial d’aquestes 
substàncies, per davant dels Estats Units. Els brasilers 
els ingerim en quantitats petites, però fent-ho con-
tínuament, dia rere dia, aquests verins ens provoquen 
malalties.

La principal font d’energia utilitzada pels éssers 
humans és, des de fa més de dos-cents anys, consti-
tuïda per combustibles fòssils (carbó, petroli i gas). 
Són els causants de l’escalfament global, altament 
contaminants i perjudicials per a la salut humana. A 
mesura que els automòbils s’han convertit en el prin-
cipal criteri del desenvolupament econòmic, les ciu-
tats han passat a ser construïdes en funció d’aquest 
vehicle individual. El Papa Francesc, a l’encíclica 
publicada el 2015 sobre la Cura de la Casa Comuna, ha 
cridat l’atenció cap a la gravetat de la situació:

“Hi ha un consens científic molt consistent que 
indica que ens trobem davant d’un preocupant 
escalfament del sistema climàtic. (...) La humani-
tat és cridada a prendre consciència de la neces-
sitat de canvis d’estils de vida, de producció i de 
consum, per poder combatre aquest escalfament o, 
si més no, les causes humanes que el provoquen o 
l’accentuen. (...) Nombrosos estudis científics indi-
quen que la major part de l’escalfament global de 
les últimes dècades és provocada per l’alta concen-
tració de gasos amb efecte hivernacle (...) emesos 
sobretot per l’activitat humana. (...) Això s’agreuja 
sobretot pel model de desenvolupament basat en 
l’ús intensiu de combustibles fòssils, que es troba 

en el centre del sistema energètic mundial.”
El nostre sistema econòmic, per tal de generar 

beneficis, necessita incessantment produir i vendre: 
les nostres societats s’han convertit en societats de 
consum, perquè cal que les persones consumeixin 
sense parar. Els productes no són fets per durar sinó 
per tornar-se ràpidament obsolets (“obsolescència 
programada”), de manera que hi hagi necessitat de 
comprar-ne un de nou. Tot plegat exigeix un consum 
enorme de recursos naturals, a més de generar una 
quantitat ingent d’escombraries, d’un volum superior a 
la capacitat del medi ambient per poder-lo absorbir.

En conseqüència, els béns naturals del planeta 
estan desapareixent. N’hi ha que no són renovables i, 
en un moment donat, deixaran d’existir. D’altres són 
renovables, però la velocitat amb què es fan servir i 
la no-sostenibilitat del seu ús no dóna prou temps 
perquè puguin regenerar-se. El capitalisme és suïcida, 
ja que no pot mantenir-se sense destruir les condi-
cions que necessita la humanitat per sobreviure: clima 
equilibrat, béns naturals disponibles a llarg termini i 
alimentació assegurada.

És el moment, més que mai, de pensar en un mo-
del de desenvolupament centrat en les necessitats 
humanes, que garanteixi la reproducció de la natura, 
eviti el malbaratament i no esgoti els béns que ne-
cessitem per viure. Un desenvolupament que pivoti 
sobre la vida i no sobre la maximització del benefici. 
Cal plantejar una altra concepció de desenvolupament, 
centrat en la satisfacció d’aquestes necessitats. Des-
envolupament no és sinònim de creixement econòmic, 
tal com afirma la teoria econòmica dominant, difosa 
pels grans mitjans de comunicació; desenvolupament 
no és sinònim de “productivisme-consumisme”. Desen-
volupament és desdoblar les potencialitats existents 
en les persones i en la societat perquè tingui vida i 
puguin viure bé.

“Essencialment, són aquests els desafiaments con-
ceptuals que presenta un paradigma tan diferent 
d’aquell que predomina avui dia: un és el de rede-
finir el desenvolupament com un procés de desdo-
blament conscient de tots els potencials inherents 
a tots i cadascun dels éssers humans (ja siguin 

repensar la societat a partir del paragidma ecològico-còsmic
Ivo Lesbaupin

Rio de Janeiro, el Brasil
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individus, famílies, comunitats, nacions o bé l’es-
pècie humana com un tot). Un desenvolupament 
humà integral, i no tan sols un desenvolupament 
material. Convertir el desenvolupament econòmic 
en un mitjà i no en un fi, per tal de servir al des-
envolupament possible i sostenible. Distingir entre 
desenvolupament i creixement, refusar la febre 
consumista i productivista i “prendre el poder” de 
definir les nostres pròpies necessitats i desitjos. 
Limitar conscientment la demanda i el consum de 
béns materials. Restablir una relació harmònica 
i amorosa amb els boscos, els mars i els rius, els 
sòls, l’atmosfera, la mare Terra, ja que és d’ella de 
qui obtenim els nostres aliments, la nostra nutrició 
i vida (Marcos Arruda, Tornal real o possível, Petró-
polis, Vozes, 2006: 216).
Aquesta és la preocupació de l’economista Hoan 

Martínez Allier (1998). Segons aquest autor –el punt 
de partida del qual és el pensament de Georgescu 
Roegen–, l’economia ecològica “és una economia que 
utilitza els recursos renovables (...) amb un ritme que 
no excedeix la seva taxa de renovació, i que fa servir 
els recursos esgotables (...) amb un ritme no superior 
al de la seva substitució per recursos renovables (...)” 
(Da economia ecológica ao ecologismo popular, Blume-
nau, Ed. da Furb, 1998: 268).

Un altre autor, Lester Brown, va publicar el 2001 
l’obra Eco-economia: construint una economia per a la 
Terra, i el 2009 Plano B 4.0 - Mobilització per salvar la 
civilització, llibre que actualitza cada any. Són obres 
on proposa un altre tipus d’economia: des del canvi 
de la matriu energètica fins al tipus  d’indústria que 
hauríem de tenir, d’agricultura, de transport, etc. 
En aquest últim llibre, exposa tant els elements que 
comproven la degradació dels béns naturals com les 
experiències sostenibles que hi ha un xic pertot arreu, 
i que permetrien evitar el desastre si es tornessin 
polítiques públiques.

Com superar el model productivista-consumista
¿Què cal per aconseguir aquest béns? Com obte-

nir el que necessitem sense destruir les condicions 
que ens permeten viure a la Terra, sense acabar amb 
l’aigua, els peixos, els animals, la terra cultivable, els 
boscos i la diversitat biològica?

Cal que canviem la matriu energètica: cal fer la 
transició de l’energia basada en combustibles fòssils i 

de la nuclear cap a energies renovables. Tenim estudis 
que demostren la viabilitat tècnica a l’hora d’obtenir 
tota l’energia que necessitem a través de l’energia 
solar, l’eòlica, l’oceànica, la geotèrmica i d’altres. Al 
Brasil no necessitem centrals hidroelèctriques per 
generar energia. Tenim un nivell d’irradiació solar molt 
més gran que la majoria dels països: amb l’energia 
solar es pot prescindir de tals obres. I contràriament 
al que es diu normalment, no sortiria més cara: Jeremy 
Rifkin demostra que, entre el 2002 i el 2008, els sub-
sidis federals als Estat Units per a la indústria de com-
bustibles fòssils van totalitzar més de 72 bilions de 
dòlars; per a les energies renovables van ser inferiors 
a 27 bilions. Segons aquest autor, hem de passar cap 
a l’energia elèctrica produïda de manera descentralit-
zada, de fonts locals. Rifkin demostra que totes les 
edificacions residencials, comercials i públiques poden 
convertir-se en microcentrals generadores d’energia, 
a partir de fonts renovables (solar, eòlica i fins i tot 
geotèrmica).

La tecnologia d’internet pot ser usada per trans-
formar la xarxa elèctrica de tot un continent en una 
xarxa de repartiment d’energia que actua com inter-
net. Quan milions d’edificacions generen una petita 
quantitat d’energia, aquestes poden passar l’excedent 
cap a una xarxa i repartir electricitat entre els seus 
veïns continentals.

“A més de resoldre un problema d’oferta d’energia, 
aquestes xarxes donen lloc a una nova forma de 
poder: deixa de ser jeràrquic i passa a ser distribu-
tiu, col·laborador, en xarxa. No es tracta només de 
substituir la centralització de les energies fòssils, 
de l’energia nuclear i de les grans hidroelèctriques 
per immenses unitats solars o eòliques. El més 
important és promoure l’oferta desconcentrada i 
compartida d’energia.” (Ricardo Abramovay, “O 
poder é partilhado na revolução do século XXI”. 
Jornal Valor Económico, 23/01/2012).
Si continuem amb el model actual de desenvolu-

pament –suposadament inevitable, inexorable, irre-
versible–, destruirem les condicions que ens permeten 
viure: la selva amazònica, responsable de les pluges, 
el cerrado, font dels nostres rius i, per tant, essencials 
per a les nostres aigües.

És possible canviar, és possible construir una altra 
societat, una altra economia i, si ens afanyem, acon-
seguirem revertir el procés. q
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En els fòrums internacionals per a pronòstics de 
canvi climàtic, les projeccions del futur es limiten 
a unes poques dècades, vers l’any 2050 o 2100. 
No obstant, la supervivència humana i planetària 
mereix majors horitzons. Una visió profunda del 
temps facilitarà la superació de la crisi sistèmica 
o malaltia planetària que patim. L’insostenible 
enfocament a curt termini en els actuals sistemes 
politicoeconòmics, ens ha conduït a aquesta 
desafiant cruïlla. 

Urgeix reorientar-nos vers el nou camí, emprant 
com a brúixola la nova comprensió del món o 
cosmovisió. L’exposem en 7 punts.
1. Planeta viu i saludable

La teoria Gaia és l’explicació més actual sobre 
l’evolució de la vida a la Terra. El seu autor, el metge 
i astrobiòleg James Lovelock, ha anat descobrint 
des de l’any 1979 evidències científiques del fet 
que formem part d’un sistema biològic planetari 
autoregulat o Planeta Viu. A més de la clàssica 
selecció natural, que permet l’adaptació dels éssers 
vius al seu ambient, aquesta nova teoria evolutiva 
mostra la capacitat de la biosfera per canviar i 
adaptar l’ambient planetari, generant les condicions 
favorables que permeten la continuïtat de la vida, 
protegint-se del progressiu augment natural de 
la radiació solar. La geofisiologia, a través dels 
cicles biogeoquímics del carboni i de la resta de 
bioelements, connecta funcionalment biosfera 
amb atmosfera, hidrosfera i litosfera amb l’efecte 
termoregulador del clima, sempre que les alteracions 
ambientals no siguin massa intenses. 

Aquesta nova cosmovisió coincideix amb 
diverses tradicions ancestrals; des de Gaia a l’antiga 
Grècia i Gea a la Roma clàssica, essent prefix dels 
termes geografia i geologia; fins a Pachamama dels 
pobles originaris d’Abya Yala o Amèrica; resorgint 
actualment com a Mare Natura o Mare Terra. 

De la vida i salut de Gaia en depèn la vida de 
tota la humanitat. La Mare Terra s’ha de mantenir 
saludable per mantenir-nos amb vida; però té 

símptomes de febre atmosfèrica o escalfament 
climàtic, amb greus sequeres i inundacions, huracans 
de màxima intensitat destructiva, acidificació dels 
mars que mata els coralls i pèrdua de biodiversitat 
amb extinció irreparable d’espècies de flora i fauna. 

Les causes d’aquesta amenaçant malaltia 
planetària són conegudes per la ciència: l’excessiva 
emissió de gasos d’efecte hivernacle, com el diòxid 
de carboni (CO2) del fum de combustible fòssils, a 
més d’incendis, cremes agropecuàries, desforestació 
i conreus excessius. Aquestes alteracions ambientals 
d’origen humà, han sigut massa intenses des de fa 
més d’un segle, superant ja la capacitat planetària 
d’autoregulació climàtica. La calor fon glaceres i sòls 
congelats, alliberant a l’atmosfera grans quantitats 
del gas metà (CH2) que estava atrapat sota el gel, 
amb un efecte hivernacle major que el del CO2, 
accelerant-se encara més l’escalfament. 
2. Energia renovable i neta

No és pas casualitat que els combustibles fòssils 
hagin estat durant milions d’anys a les profunditats 
del subsòl; és per la geofisiologia terrestre que 
manté la salut planetària. En captar-se CO2 
atmosfèric per fotosíntesi es produeixen compostos 
orgànics que es van acumulant i aprofundint 
en desguassos de carboni lluny de l’atmosfera, 
refrescant així el clima. 

Però encara hi ha massa addicció al petroli, 
gas natural, carbó mineral i altres combustibles 
més contaminants en la seva extracció (sorres 
bituminoses i petroli de trencament hidràulic o 
fracking), provocant conflictes i guerres per usupar-
los als països que els tenen. 

Per recuperar el clima fresc i estable, cal 
deixar en el subsòl les actuals reserves mundials 
de combustibles fòssils, reorientant els esforços 
científics, tecnològics i financers al desenvolupament 
de les diverses fonts d’energia renovable i neta; 
evitant a més l’energia de fissió nuclear, pels seus 
residus radioactius indestructibles i els seus riscos 
de contaminació per accident, com el de Txernòbil 

nova cosmovisió ecològica per al tercer mil·lenni
Andreu Pol Salom

Palacagüina, Nicaragua
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(Ucraïna) o el de Fukushima (Japó). 
3. Agroecologia com a medicina planetària

L’agricultura industrial i l’exportació d’aliments a 
llarga distància, originen del 30 al 50% dels gasos 
que escalfen el clima, per consumir petroli i oxidar 
matèria orgànica del sòl, augmentant així el CO2 
atmosfèric; a més erosionen sòls, perden varietats 
locals, contaminen l’ambient i intoxiquen aliments. 

L’agroecologia és el remei o medicina que mitiga 
la febre planetària, produint aliments en aliança 
amb la Pachamama, mitjançant diàleg entre ciència 
ecològica i saviesa ancestral de famílies rurals 
i urbanes, equitat de gènere, defensa de drets 
camperols, conservació in situ d’agrobiodiversitat 
comunitària amb llavors criolles o locals; evitant 
varietats transgèniques o biologia sintètica 
per precaució davant els seus riscos sanitaris, 
ambientals, econòmics i culturals. Refrescant el 
clima amb ús eficient d’aigua, energia renovable, sòls 
orgànics fèrtils, sense agrotòxics; amb integració 
agro-silvo-pastoril, benefici mutu entre finques 
agroecològiques i el seu entorn silvestre, producció i 
comerç local per a la sobirania alimentària integral.  
4. Economia ecològica i solidària

L’actual economia globalitzada és degradant, 
injusta, insostenible i incompatible amb la vida 
humana i planetària. La seva visió unidimensional 
concentra riqueses i capital en grans corporacions 
mundialitzades, empobreix les grans majories, 
fomenta el consumisme, danya ecosistemes, altera 
climes, causa guerres destructives i sagnants, 
fomenta la indústria militar amb el seu comerç 
internacional d’armes i sotmet a la inseguretat tota 
la humanitat. 

Però economia i ecologia són ciències 
etimològicament germanes, dedicades a administrar 
i a cuidar la casa comuna. Per això l’economia només 
podrà mantenir-se a llarg termini si és ecològica i 
solidària, imitant la Natura, amb el seu ús eficient 
de recursos i distribució equitativa entre persones 
i entre nacions, assegurant l’estabilitat social i la 
pau mundial. La comptabilitat econòmica inclourà 
els costos i beneficis ambientals i socials, tractant 
de Reduir el consum innecessari, Reutilitzar els 
productes, Reparar els danys, Reciclar els materials, 
Reflexionar sobre les causes dels problemes, per 

Rectificar amb solucions apropiades i Reconciliar 
l’economia amb l’ecologia. 
5. Salut integral

Un planeta malalt arrisca la salut i la vida dels 
seus habitants. Cuidar la salut humana exigeix cuidar 
la salut del Planeta. És urgent aplicar tractaments 
per mitigar la febre climàtica, procurant mantenir 
saludable la Terra a llarg termini. Amb energia 
renovable, agroecologia i economia ecològica, 
obtindrem aire pur, aigua neta, aliments saludables, 
medicina natural preventiva i curativa per tothom.  

Però el planeta no creix i tampoc podrà 
créixer indefinidament la població humana, ja 
que la superpoblació té greus conseqüències 
com apilotament, epidèmies, pobresa, emigració, 
degradació ambiental, fam i guerra. La salut 
reproductiva pot prevenir aquests mals, planificant 
famílies petites, amb 1 o 2 fills. 
6. Educació holística

Molts sistemes educatius encara consideren 
l’ésser humà com a amo de la Natura, en comptes 
de veure’l com a part seva. A més, es manté 
una percepció fragmentada de la realitat, amb 
coneixements desconnectats els uns dels altres. 

La nova cosmovisió és integradora de tota 
la realitat. L’educació de les noves generacions 
serà holística, per comprendre la interconnexió i 
interpendència entre tot el que existeix; amb èmfasi 
especial en la unitat funcional de tota la vida sobre 
la Terra, incloent tota la humanitat en convivència 
harmoniosa amb la Natura. 
7. Consciència ecològica

La malaltia planetària s’origina en ments malaltes 
per ambició de riquesa i poder, cercant acumular 
molt més enllà de les necessitats vitals humanes. 
Les seves accions irresponsables mostren menyspreu 
per la vida, provocant encara més patiment social i 
destrucció ambiental. 

En resposta, moltes ments sanes ja estan 
emergint al nivell superior de la consciència 
ecològica. Sorgeixen nous lideratges que difonen 
la reconciliació entre Humanitat i Natura. S’activa 
la protecció i l’expansió de la vida de l’únic –per 
ara– Planeta Viu conegut, transcendint vers nous 
horitzons mentals, culturals i còsmics. q
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cura del planeta i ecoespiritualitat
José María Vigil 

Panamà, Panamà

Les “obres de misericòrdia” tradicionals que el 
catecisme ens ensenyava als catòlics eren catorze, 
–ho recordeu?, set de corporals i set d’espirituals. 
Les corporals eren: “donar menjar a l’afamat, donar 
beure a l’assedegat, hostatjar els pelegrins, vestir 
els despullats, visitar els malalts, socórrer els presos 
i enterrar els morts”. No n’hi ha cap (tampoc de les 
espirituals, cf. google) que es refereixi a l’ecologia: 
la natura, les plantes, els animals, l’aigua, l’aire... 
no són objectes de misericòrdia, segons la visió 
tradicional. Només l’ésser humà seria un subjecte 
digne de misericòrdia. 

És important destacar-ho: en la visió cristiana 
tradicional, l’amor cristià (la virtut central) és cec 
davant la natura; aquesta, com si no existís, o com 
si no comptés. L’amor, els sentiments, la relació 
espiritual... només es concep entre els humans i 
amb Déu. Tota la resta és escenari. Les plantes, les 
muntanyes, els animals, l’aigua, l’aire... són “coses”, 
no tenen ànima ni sensibilitat, no poden inspirar 
misericòrdia... ni amor ni espiritualitat. Així, la vida 
cristiana, el cristianisme tradicional, s’ha pogut viure 
d’esquenes a la natura, totalment al marge de l’amor 
i la cura del planeta. 

Abans del Concili Vaticà II, el paradigma cristià 
per excel·lència era la “salvació de l’ànima”, per anar 
al cel després de morir. Allò important era “viure en 
gràcia de Déu” per tal que la mort ens sorprengués 
en aquest estat, i així salvar l’ànima. Per això, “el 
món” era considerat el primer “enemic de l’ànima”. 
I dir que una persona era “mundana”, o “amant del 
món”, no era dir-ne res de bo, cristianament parlant. 
Del món, com més lluny millor, com els anacoretes, 
els monjos, els religiosos... apartats del món i 
reclosos en la seva “clausura”. 

De l’únic que calia preocupar-se era de la 
pròpia ànima, i per tant de la vida interior, la vida 
espiritual, la vida d’intimitat amb Déu... i de viure 
conseqüentment amb això, practicant les obres de 
misericòrdia, sempre centrades en els éssers humans, 
principalment els necessitats. 

A l’Església catòlica s’han fundat milers 

d’associacions de fidels i de congregacions religioses, 
totes amb un objectiu o “carisma”, que ha estat 
gairebé sempre una obra de misericòrdia. Per cada 
obra de misericòrdia hi ha desenes o centenars 
de congregacions o ordes religiosos que hi estan 
compromesos. Però, curiosament, no hi ha cap 
congregació dedicada com a objectiu o carisma a 
una “obra de misericòrdia ecològica”, per exemple, 
a atendre i curar la Terra, el planeta, la puresa 
de les seves aigües, l’estabilitat del seu clima, la 
neteja de la seva atmosfera, la recuperació de la 
capa d’ozó, la contenció de la desertificació, de 
l’acidificació de les aigües de l’oceà, l’escalfament de 
la temperatura del planeta... De tot això en poden 
tenir notícia els religiosos/es, però és quelcom al 
marge de la seva vocació, quelcom que cau fora de 
les seves obligacions: ells/es només han descobert 
les obres de misericòrdia “antropocèntriques”, 
centrades en l’ésser humà. La resta de criatures... 
no tenen categoria humana. Descartes deia –i sens 
dubte això ens ha arribat a nosaltres en l’educació– 
que les plantes i els animals no eren res més que 
“màquines”... sense ànima; que es podia ventar 
una cossa a un gos petaner sense llàstima, perquè 
no pateixen, no tenen sentiments, només són 
“màquines”, encara que sembli que es queixen.  

¿Com s’explica que una religió pugui passar per 
la vida sense mirar la natura, només preocupada 
pels seus congèneres humans, per la salvació de les 
seves ànimes i pel seu benestar econòmic i social 
aconseguit precisament mitjançant l’explotació 
sense misericòrdia de la natura, sense llàstima, 
sense atenció a les destrosses que causa, ni als 
desequilibris que ja es deixen veure arreu? 

Sens dubte una causa ha estat la “visió” que hem 
tingut de la natura, la idea de la seva inferioritat, 
que és un mer afegit d’objectes i materials, quelcom 
sense ànima, sense consciència, sense subjectivitat i 
sense dimensió espiritual... destinada exclusivament 
a servir-nos, i considerada a més com a infinita, que 
no té límits ni necessita temps per recuperar-se del 
que extraiem per al nostre servei. 
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Una altra causa ha estat el nostre analfabetisme 
ecològic: la immensa majoria de la humanitat 
és totalment ignorant dels processos naturals, 
de la seva complexitat, de la seva profunda 
interrelacionalitat, de la seva tendència cap a dalt 
i cap a dins, cap a la complexitat, la consciència i 
l’esperit. “Com més cerco en la matèria, més trobo 
l’Esperit”, deia Teilhard de Chardin. La majoria de 
nosaltres, fins i tot gent culta, ben just si sap res de 
totes aquestes dimensions que la nova ciència ens 
revela avui dia. 

Actualment sabem que les religions del temps 
agrari van desacralitzar el món sagrat de la Natura 
(Pachamama) en el qual vam viure durant tot el 
Paleolític, un món màgic per l’encanteri de la Gran 
Deessa Mare. Les religions “agràries” van destronar-
la, i van entronitzar el Déu masculí “creador”: la 
natura va deixar de ser divina, i va passar a ser 
només una obra de Déu, que va crear-la per posar-
la al nostre servei... Això va incapacitar-nos per 
continuar sentint la natura com a divina, sagrada, 
i va facilitar-nos cossificar-la i depredar-la, com 
quelcom profà, sense rellevància espiritual. 

Però tot això està canviant:
• La ciència ens descobreix avui una nova imatge 

del món: un món complexíssim, ple de biodiversitat 
autogestionada, “emergent”, realment inspirat 
i inspirador; ens descobreix una matèria que és 
energia, que tendeix a la vida, a la complexitat, a la 
consciència... filtrada per la ment...

• Cada vegada més persones accedeixen a 
una sensibilitat ecoespiritual. Arriben a captar el 
missatge, la vibració espiritual que ens transmet 
la natura, la sacralitat del misteri diví que es 
transparenta en aquest cosmos inabastable, en 
aquesta Mare Terra a la qual cada vegada més sentim 
que pertanyem, el sentit sobresaltat d’experiència 
espiritual transcendent dins de la natura. 

• Molts de nosaltres estem recuperant la visió 
de la natura com el nostre veritable temple, la llar 
natural de les nostres millors experiències religioses, 
la nostra placenta espiritual. 

• Ara ens sentim membres de la “Comunitat de 
la Vida” que ha emergit d’aquest planeta, aquesta 
multitud d’éssers vius amb els quals formem un 
mateix i únic arbre genealògic, una mateixa família, 

amb els quals compartim el nostre mateix ADN. 
Sense fantasia, amb total realisme, ens sabem 
germans de les plantes, els animals, els minerals... 
tots formant un mateix cos viu, Gaia!

• Ara ens sentim orgullosos de pertànyer a la 
Terra, perquè sabem que amb el llarg procés evolutiu 
de la vida en aquest planeta, amb el conjunt dels 
éssers vius la Terra arriba a sentir, a pensar, a 
venerar, a extasiar-se de bellesa i agraïment. 

• Cada vegada més persones tenen experiències 
espirituals profundes en la seva relació/comunió 
amb la natura. Viuen espiritualment l’amor, la cura 
i la misericòrdia envers la Mare Terra i amb la seva 
Comunitat de la Vida, com una experiència de 
sacralitat. Ja no necessiten llocs separats com a 
“temples”, fora de la natura. Un nombre creixent 
de persones, de cristians, de religioses... fan “retirs 
d’espiritualitat ecològica”, i viuen amb profunda 
experiència espiritual l’amor, la cura de la natura, de 
l’ambient, de la Mare Terra... 

Com va declarar el 2012 la Comissió Teològica de 
l’EATWOT, Associació Ecumènica de Teòlegs/es del 
Tercer Món (servicioskoinoia.org/relat), han estat les 
religions principalment les que ens han inculcat la 
visió que ens ha posat d’esquenes a la natura, i en 
contra seu. No deixarem d’explotar-la i destruir-la 
mentre la major part de la població no descobreixi 
el caràcter sagrat-diví de la natura, i mentre no ens 
descobrim a nosaltres mateixos com a pertanyents 
a la natura, mentre no descobrim els animals i tots 
els éssers vius com a literalment germans nostres, 
units tots i interrelacionats d’una forma tan profunda 
com inextricable, en una infinita xarxa de sistemes 
ecològics que ens fan totalment interdependents, 
lligats absolutament per al bé i per al mal. 

Els cristians diem que necessitem una “conversió 
ecològica”... En llenguatge del carrer, el que 
necessita amb urgència la societat mundial és 
una “revolució cultural ecològica”: un recentrar-
ho tot –però tot– on realment ha d’estar centrat, 
en la natura, en la vida, en la xarxa de sistemes 
que formen el nostre oikos, la nostra llar còsmica i 
espiritual. Només una societat que estigui marcada 
profundament per la cultura ecològica serà capaç, 
potser, d’aturar el problema del canvi climàtic. Sense 
revolució cultural ecològica, no serà possible. q
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Considerant que tot animal té drets,
Considerant que la ignorància i el rebuig d’aquests 

drets han conduït i segueixen conduint l’home a cometre 
crims contra la naturalesa i contra els animals,

Considerant que el reconeixement, per part de 
l’espècie humana, dels drets a l’existència d’altres 
espècies d’animals serà la clau de la coexistència de les 
espècies al món,

Considerant que l’espècie humana comet genocidi i 
existeix l’amenaça que segueixi cometent-lo, 

Considerant que el respecte cap als animals per part 
de l’home està lligat al respecte dels humans entre ells 
mateixos,

Considerant que l’educació ha d’ensenyar, des de la 
infantesa, a observar, comprendre, respectar i estimar 
els animals,

Article. 1r Tots els animals neixen iguals davant la 
vida i tenen el mateix dret a l’existència.

Article. 2n Tot animal té dret al respecte. L’ésser 
humà, com espècie animal, no té dret d’exterminar o 
explotar altres animals, ni violar aquest dret. L’ésser 
humà té l’obligació de posar els seus coneixements 
al servei dels animals. Tots els animals tenen dret a 
l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part de l’ésser 
humà.

Article. 3r Cap animal serà sotmès a maltractaments 
i es prohibeixen els actes cruels envers els animals. En 
cas que la mort de l’animal sigui necessària, aquesta 
ha de ser instantània, sense dolor i no ha de generar 
angoixa.

Article. 4t S’estableix el dret a la llibertat dels 
animals salvatges i el dret dels domèstics a viure i 
créixer al ritme i en les condicions pròpies de la seva 
espècie, i a viure en el seu medi natural, ja sigui 
terrestre, aeri o aquàtic, a reproduir-se i a poder complir 
el seu cicle natural de vida. Tota privació de llibertat, 
encara que sigui amb finalitats educatives, és contrària 
a aquest dret.

Article. 5 Tot animal que pertanyi a una espècie que 
visqui tradicionalment en l’entorn humà, té dret a viure i 
créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat 
que són pròpies de la seva espècie. Tota modificació 
d’aquest ritme o condicions que sigui imposada per 
l’home amb finalitats mercantils, és contrària al susdit 

dret.
Article. 6 Tot animal que l’home hagi acollit com a 

company té dret  que la duració de la seva vida sigui 
conforme a la seva longevitat natural. L’abandonament 
d’un animal és un acte de crueltat i degradant.

Article. 7è Tot animal de treball té dret a gaudir d’un 
límit en el temps i la intensitat del seu treball i a una 
alimentació adequada i al repòs. 

Article. 8è Es condemna tota experimentació 
científica amb animals que impliqui un patiment, 
tant físic com psicològic, puix que el patiment és 
totalment incompatible amb els drets de l’animal, 
ja es tracti d’experiments mèdics, científics, 
comercials o de qualsevol naturalesa. Han de ser 
utilitzades i desenvolupades tècniques alternatives a 
l’experimentació animal.

Article. 9è Quan un animal és criat per a 
l’alimentació, ha de ser nodrit, allotjat, transportat i 
sacrificat sense que res no li produeixi ansietat o dolor.

Article. 10è Cap animal ha de ser explotat per 
divertiment de l’ésser humà. Es prohibeixen els 
espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat 
de l’animal.

Article. 11è Tot acte que provoqui la mort 
innecessària d’un animal és un crim contra la vida, és a 
dir un biocidi.

Article. 12è Tot acte que provoqui la mort d’un gran 
nombre d’animals salvatges és un genocidi, és a dir, un 
crim contra l’espècie. La contaminació i la destrucció de 
l’ambient natural conduiran cap al genocidi.

Article. 13è Un animal mort ha de ser tractat amb 
respecte. Les escenes de violència en què els animals 
són víctimes han de ser prohibides en el cinema i la TV, 
a no ser que serveixin per mostrar els atemptats contra 
els drets dels animals.

Article. 14è Els organismes de protecció i 
salvaguarda dels animals han de ser representats a 
nivell governamental. Els drets de l’animal han de ser 
defensats per la llei com ho són els drets dels humans.

Ecologia integral: Drets dels animals
  

Londres, 23 de setembre de 1977
declaració universal dels drets de l’animal

Comenteu aquests drets en el grup, a la comunitat, 
a la família. Algú que defensi aquesta oposició. Un altre 
que la critiqui. Debatre entre tots. Confrontar amb les 
experiències conegudes. Aportar altra documentació, si es 
pot. Prendre alguna decisió entre tots... q
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7 dies: He complert 7 dies. Quina alegria néixer a 

la vida!
1 mes: La meva mare em cuida molt bé.
2 mesos: Avui estic trist, m’han separat de la meva 

mare. Ella, em va dir adéu, amb els ulls, desitjant-me 
que la meva nova “família humana” em cuidi tan bé 
com ella.

4 mesos: Tot em crida l’atenció. Els nens de la 
casa són com els meus germanets, m’estiren la cua i 
jo els mossego jugant.

5 mesos: Avui m’han renyat. La meva mestressa 
s’ha empipat perquè he fet pipí a la casa, però no 
m’han ensenyat mai on he de fer-lo. A més, dormo a 
la cambra... ja no m’aguanten!

8 mesos: Sóc feliç! Tinc l’escalfor d’una llar, em 
sento estimat i protegit. Crec que els meus amos 
m’estimen: quan estan menjant em conviden. El pati 
és només per mi. No m’eduquen mai. Tot allò que faig 
ha d’estar bé. 

12 mesos: Avui he complert un any. Els meus amos 
diuen que he crescut més del que ells pensaven.

13 mesos: Em trobo fatal!... El meu germanet 
m’ha tret la pilota, així que li he pres, però les meves 
mandíbules s’han tornat molt fortes i li he fet mal 
sense voler. Per això m’han encadenat, gairebé sense 
poder-me moure; al sol. Diuen que em tindran en 
observació i que sóc un malagraït. No entenc res.  

15 mesos: Ja res és igual... visc a la terrassa sense 
sostre i quan plou em mullo. Em sento molt sol... la 
meva família ja no m’estima. A vegades s’obliden que 
tinc gana i set. 

16 mesos: Avui m’han baixat del terrat, pensant 
que m’havien perdonat, he saltat d’alegria. I encara 
això. M’han dut a passeig amb ells. Ens hem enfilat 
per una carretera i de cop s’han aturat. Han obert la 
porta i jo he baixat feliç. Ràpidament l’han tancat i se 
n’han anat... Espereu-me, he bordat... us oblideu de 
mi!... He corregut rere el cotxe amb totes les meves 
forces. La meva angoixa ha anat creixent i creixent 
fins adonar-me que M’HAVIEN ABANDONAT... 

17 mesos: He intentat en va de tornar a casa. 
Trobo gent bona que em veu amb tristesa i em dóna 
menjar. Jo els ho agraeixo des de l’ànima amb la 
mirada. Voldria que algú m’adoptés, però només 
diuen: pobre gos, s’haurà perdut. 

18 mesos: He passat per una escola i grup de 
nens, rient, m’ha apedregat; una pedra m’ha tocat un 
ull i des d’aleshores amb aquest no hi veig. 

19 mesos: Sembla mentida, quan estava més maco 
es compadien de mi. Ara que estic prim, brut i he 
perdut un ull la gent més aviat se’m treu de sobre a 
cops d’escombra quan cerco refugi. 

20 mesos: Avui al carrer un cotxe m’ha atropellat. 
Crec estar en un lloc segur anomenat “cuneta”, però 
mai oblidaré la cara de satisfacció del conductor 
que fins s’ha desviat per colpejar-me. Tant de bo 
m’hagués mort, però només m’he dislocat el maluc. 
El dolor ha estat terrible, les meves potes posteriors 
no em responen i m’he arrossegat amb dificultat 
a una vora del camí. Porto deu dies sota el sol, la 
pluja i sens aigua ni menjar. Ja no em puc moure. El 
dolor és insuportable. Em trobo molt malament... ja 
gairebé estic inconscient; però la dolçor d’una veu 
m’ha fet reaccionar. Pobre gos, deia..., al seu costat 
hi havia un senyor, que ha dit: Ho sento. Aquest gos 
ja no té remei, és millor que deixi de patir. Ella ha 
assentit amb llàgrimes als ulls. Com he pogut, he 
mogut la meva cua i l’he mirat agraint-li que m’ajudi a 
descansar. Només he sentit la punxada de la injecció 
i m’he adormit per sempre pensant per què vaig haver 
de néixer si ningú m’estimava.

“Dóna’m un pa, i jo et donaré, amo meu, tota la 
meva lleialtat. Si saps del dolor de la vida i el teu cor 
sagna silenciós, m’aproparé humilment a tu, i com 
que no sé parlar mouré la meva cua i lleparé les teves 
mans. 

Viu segur de la teva heretat, de la teva casa, del 
teu mas de la muntanya, perquè han de matar-me 
abans de permetre que ningú prengui res teu.

Si un altre amo com tu, se’m volgués endur amb 
ell, no l’obeiré, i si em violenta, fugiré del seu costat 
i et cercaré per tot el món. Porta’m amb tu, de cacera, 
a la mina, a la muntanya, a la teva feina o a la guerra 
i posaré les meves forces, la meva astúcia, el meu 
valor i la meva vida si calgués per servir-te fins al 
final. 

Sisplau, no m’abandonis mai, encara que em 
castiguis, lleparé les teves mans, i si la vida em falla 
aniré a morir als teus peus. 

Si em fereixes, udolaré de dolor llarga estona 
abans que atacar-te, perquè per mi ets, més que 
un rei, i si demà tu mors en el desert o a la guerra, 
ploraré al teu costat fins a morir”.

Plegària del gos

q

q

diari de la vida d’un gos
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L’emergència de la consciència ecològica en l’espai 
públic es dóna just després de la II Guerra Mundial. 
Unes dades sobre l’extinció d’espècies, l’avanç dels 
deserts i la contaminació de l’aire i de les aigües han 
conscienciat les societats desenvolupades sobre el 
desequilibri ambiental que aquestes han provocat. 
Tal com passa normalment, en aquell primer moment 
molt poca gent va donar al problema l’atenció que es 
mereixia. Jo mateix, un cop passada l’adolescència i la 
joventut, vaig descobrir els grans temes polítics i so-
cials de la Nostra Amèrica –subdesenvolupament, lluita 
contra el colonialisme, risc de guerra nuclear, desigual-
tat social, oposició entre capitalisme i socialisme– no 
donava cap importància a les qüestions ambientals. 
Va ser l’Eco-92, a Rio de Janeiro, que va obrir els ulls 
de la meva generació sobre el desequilibri ecològic 
com una qüestió tan important com les lluites socials 
i polítiques d’aquell moment. Va ser amb retard que la 
meva generació va despertar a una consciència ecolò-
gica.
Consciència ecològica

Prendre consciència d’una realitat és la primera 
condició per a l’acció social, sigui quina sigui. Els 
moviments socials –operari, pagès, de dones, de ne-
gres, de pobles indígenes, LGBT i d’altres– es basen 
en el procés de presa de consciència que arrenca de 
l’autoconeixement: ¿qui som nosaltres? ¿en què som 
diferents d’altres persones o grups? ¿què és el nostre 
món? ¿quins són els nostres anhels i aspiracions? 
Prendre consciència implica: 1) fer la crítica de la visió 
del món rebuda per les generacions anteriors, i 2) 
elaborar un altre sistema de coneixements i valors per 
guiar l’acció social. És, doncs, un procés de conversió 
del pensament i de la pràctica social. Aquesta engega 
un procés dialèctic en el qual l’acció social, en ser 
críticament reflectida, incideix sobre la consciència i 
la du a millorar els seus punts de vista, fet que al seu 
torn incidirà en l’acció social i li imprimirà uns nous 
rumbs i una major amplitud.

Va ser el que va passar amb la consciència ecològi-
ca: en el moment de trencar amb l’antiga concepció de 
la Terra com un recurs que s’ha d’explotar, es va passar 

a entendre-la com un gran sistema de vida l’equilibri 
de la qual és bàsic per a l’espècie humana. Aquest 
canvi en el pla de la consciència també va canviar el 
comportament social. Tenir cura del medi ambient ha 
passat a ser un dels principis ètics del segle XXI. Així, 
un cop passat mig segle després del seu sorgiment fora 
del restringit món acadèmic, la consciència ecològica 
es va escampar fins al punt de tenir una acceptació 
general com a norma de comportament humà en re-
lació al medi ambient. Un referent d’aquest procés va 
ser la Carta de la Terra (UNESCO, 2000).
La Carta de la Terra

Tot i no tenir caràcter oficial equivalent a la Decla-
ració Universal dels Drets Humans, la Carta de la Terra 
també estableix un marc teòric de valor universal. La 
Carta va ser elaborada per un grup que, en nom dels 
Pobles de la Terra, va mirar de recollir i expressar els 
seus anhels i sentiments més nobles i assumir la de-
fensa de la comunitat de vida del Planeta com a com-
promís ètic prioritari d’aquest segle.

El text s’organitza a partir del postulat ètic de 
“respectar i tenir cura de la comunitat de vida”, que 
tot seguit és aplicat a diferents àrees: 1) el medi 
ambient (“respectar la Terra i la vida en tota la seva 
diversitat”); 2) els éssers vius (“tenir cura de la comu-
nitat de vida amb comprensió, compassió i amor”; 3) 
la humanitat (“construir societats democràtiques que 
siguin justes, participatives, sostenibles i pacífiques”); 
i 4) el futur (“garantir la generositat i la bellesa de la 
Terra per a les generacions actuals i futures”).

A l’hora d’abordar aquests temes, la Carta de la 
Terra abandona l’antropocentrisme modern, que veu 
l’espècie humana com un ens amo i senyor de les al-
tres espècies vives, i passa a entendre que els humans 
formen part de la gran comunitat de vida. Aquesta va 
més enllà de la consciència ecològica i permet que la 
Humanitat es vegi com un dels molts components del 
complex sistema de vida de la Terra. Un component 
que pensa, parla i de manera diversa expressa la seva 
consciència –i que en fer-ho es diferencia de tots els 
altres–, però que no per això pot arrogar-se el dret de 
imposar la seva veritat sobre els altres. És per aquest 
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motiu que a l’espècie home sapiens li toca la noble 
funció de manifestar l’autoconsciència de la Terra. 
A partir d’aquesta nova consciència del lloc de l’ésser 
humà a la Terra, la consciència ecològica evoluciona 
cap a dues vessants que es complementen entre si: 
una, amb èmfasi ètica i espiritual, constitueix l’ecolo-
gia integral que és el tema principal d’aquesta Agenda; 
l’altra, amb l’accent posat en la política, ha estat ano-
menada consciència planetària. Sobre aquesta darrera 
tracta la segona part d’aquest text.
Consciència planetària

Es pot parlar de consciència planetària a l’hora de 
designar el conjunt d’idees i valors que intenten crear 
una forma de sociabilitat humana en harmonia amb la 
gran comunitat de vida del nostre planeta. La sociabi-
litat es pot definir com el conjunt de relacions socials 
(econòmiques, polítiques, de parentiu i altres àrees 
de comportament) inscrites en la cultura: la identitat 
cultural d’un poble o societat és definida per la forma 
de sociabilitat que aquesta construeix i reprodueix al 
llarg de la seva història.

La forma de sociabilitat avui predominant al món 
és aquella que s’origina a Europa al voltant del segle 
XVI. Es fonamenta en l’economia capitalista de mercat, 
es recolza en el desenvolupament de les ciències i de 
la tecnologia i en la concepció antropocèntrica (do-
mini sobre les altres espècies i sobre la Terra) i indivi-
dualista (la superioritat de la persona individual sobre 
la societat) de l’ésser humà. Des d’aleshores aquesta 
forma que anomenem moderna ha colonitzat les for-
mes de sociabilitat d’altres cultures o civilitzacions. 
Aquesta globalització de la sociabilitat antropocèntri-
ca i individualista, basada en la manera de producció 
i consum capitalista, provoca la disminució de la 
diversitat que caracteritza l’espècie humana des del 
moment en què aquesta va iniciar les grans migracions 
d’Àfrica cap als altres continents, fa com a mínim 
20.000 anys. Aquesta pèrdua de sociodiversitat equi-
val, per a la humanitat, a la pèrdua de la biodiversitat 
que apuntala la xarxa biològica de la vida. A aquesta 
globalització unilateral i reductora de la diversitat 
humana s’hi oposa avui la consciència planetària, amb 
la proposta d’una altra forma de sociabilitat.

Com a fenomen recent, ja que tan sols a mitjans 
del segle XX comença a prendre forma, la consciència 
planetària encara es troba en estat embrionari. Estu-
diar-la, per tant, és un gran desafiament metodològic: 

en l’actualitat s’observa que hi ha alguna cosa diferent 
en el camp del pensament, de la cultura, de la ciència 
i dels valors, amb la intenció d’assenyalar l’aparició 
d’un altre “paradigma de civilització”. En estat em-
brionari, la consciència planetària és un ideari obert 
a diferents formulacions, d’acord amb l’índole dels 
moviments socials que s’hi inspiren per construir una 
sociabilitat en harmonia amb la comunitat de vida de 
la Terra. En una visió de conjunt, es destaquen alguns 
principis. Indico tot seguit els més innovadors:

• Superació gradual dels estats nacionals sobirans 
per la creació d’un sistema de “governança mundial” 
responsable de tenir cura de la Terra, combinada amb 
una major autonomia de cada poble en el seu respec-
tiu territori. Això afavoreix la sociodiversitat i la cura 
del planeta.

• Equiparació dels drets dels Terra amb els drets 
humans, i compromís general per al seu estricte com-
pliment. Això inclou el dret de supervivència per a tots 
els éssers vius i el dret de trobar la seva essència per a 
totes les espècies sensibles.

• Superació de l’economia capitalista per l’econo-
mia solidària també en àmbit mundial, fet que implica 
l’ús de la moneda exclusivament com a mitjà d’inter-
canvi que no es converteix en capital.

És evident que la consciència planetària necessita 
fer-se forta per superar la concepció antropocèntrica 
i individualista, encara dominant. Aquesta té al seu 
favor la percepció de la insensatesa de l’expansió 
il·limitada del mercat, el creixement del qual posa en 
perill la sostenibilitat de la Terra. Cada dia augmenta 
la seguretat que l’economia fonamentada en el procés 
d’extracció > transformació > consum > rebuig provoca 
la degradació dels sòls, les aigües, l’aire i el clima, i 
que és imperiós trobar una altra forma d’atendre les 
necessitats vitals de la humanitat sense imposar tant 
de mal al planeta.

També creix la convicció que és viable una socia-
bilitat integrada en la comunitat de vida  de la Terra, 
i tractar les altres espècies com a companyes en la 
gran i complexa xarxa de vida que converteix el nostre 
planeta tan bonic i diferent dels altres. Cal abandonar 
l’antropocentrisme i entendre que som una part de la 
Terra i que tenim un paper molt important per exercir 
perquè la Terra continuï evolucionant, diversificant-se 
i fent-se cada cop més bonica, fins al moment en què, 
com qualsevol ésser viu, morirà.

q
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La història humana ja ha passat per diverses 
crisis, però avui viu, en aquest moment crucial de 
l’anomenada “civilització global”, una de les situa-
cions més tràgiques, que pot ser identificada per la 
sortida de la “zona de confort” en camps delicats com 
ara el de l’escalfament global, els canvis climàtics i 
la pèrdua de biodiversitat. I s’anuncien altres riscos, 
relacionats amb l’ús de l’aigua dolça, l’acidificació dels 
oceans i el canvi en l’ús de la terra (DANOWSKI; VI-
VEIROS DE CASTRO, 2014, 20-21). L’ésser humà, amb 
la seva “vocació ecocida”, deixa de ser únicament un 
agent biològic per convertir-se en una força geològica 
capaç de transformar radicalment la fesomia del pla-
neta, i comprometre amb la seva acció no tan sols les 
altres espècies i éssers vius, sinó també a si mateix. 
Som en el temps de l’Antropocè, amb tots els riscos 
que això comporta.

En la seva fantàstica encíclica Laudato si, el papa 
Francesc denuncia amb vigor aquesta deterioració del 
medi ambient, i assenyala que els més perjudicats són 
“els més fràgils del planeta” (48). El Sant Pare trenca 
una llança en favor d’una nova solidaritat i de la de-
fensa de la terra com a “casa de tots”. Davant de les 
previsions catastrofistes, fa una crida: “¿Quina mena 
de món volem deixar als nostres descendents, als nens 
que es van fent grans? (160). I altres líders religiosos, 
com el patriarca Bartomeu I i el monjo budista Thich 
Nhat Hanh ajunten les seves forces per recordar-nos 
que tots nosaltres “som terra”, que el nostre cos “és 
constituït pels elements del planeta”.

En diversos camps del saber es reprèn avui una 
discussió sobre les pretensions humanes d’entendre’s 
com a espècie animal o llombrígol del món. En reali-
tat, l’ésser humà ja no en té prou amb si mateix, com 
a espècie solitària i autosuficient; la societat i el medi 
ambient formen part d’un mateix itinerari (DESCOLA, 
2013). Segons l’antropòleg Lévi-Strauss, aquesta rei-
vindicació d’excepcionalitat per part de l’ésser humà 
ha acabat provocant una nefasta història d’exclusió:

“Nosaltres vam començar per considerar-nos es-
pecials en relació als altres éssers vius. Això va ser 
el primer pas perquè, tot seguit, alguns de nosaltres 

comencessin a creure’ns millors que d’altres éssers hu-
mans. I aquí va començar una història maleïda en què 
la persona va excloent cada cop més (...). Primer és 
l’excepcionalitat humana, després la dels blancs, dels 
cristians, dels occidentals... La persona va excloent, 
excloent, excloent... fins que acaba tot sol, mirant-se 
al mirall de casa seva.” (BRUM, 2014)

El camí que ara s’anuncia va en una altra direcció. 
Ja no es dirigeix cap a l’excepcionalitat, sinó cap a la 
interrelació. Tendeix a créixer la percepció que “tota 
l’esfera de l’´ésser viu té un valor intrínsec”. Més enllà 
de la necessària defensa dels drets humans, s’hi suma 
la defensa dels “drets característics” de les diferents 
formes de vida.

En realitat, l’ésser humà no en té prou amb si 
mateix, sinó que forma part del món dels éssers vius. 
D’aquí prové l’èmfasi en la interconnexió i en la in-
terrelació: “Tot està interrelacionat. Si l’ésser humà 
es declara independent de la realitat i es constitueix 
com a dominador absolut, la pròpia base de l’exis-
tència s’ensorra” (Ls 117). Importants antropòlegs, 
com ara Philippe Descola i Tim Ingold, han insistit en 
una “ecoantropologia relacional”, on la idea de xarxa, 
malla i filat tenen un significat peculiar. L’ésser humà 
és sobretot un nexe singular i creatiu, obert i atent a 
la cadència del món. No hi ha ruptura entre natura i 
societat, sinó vincle mòbil, que apunta cap a un ritme 
diferent del simple “habitar”. Tot és un camí de rein-
serció de l’ésser humà “a l’interior de la continuïtat 
del món de la vida” (INGOLD, 2015, 26).

Aquest debat sobre l’antropocentrisme ve de bra-
cet amb la represa de les cosmologies antigues i les 
seves respectives inquietuds. Com molt bé assenyala 
el xaman yanomami Davi Kopenawa, “¡al bosc l’eco-
logia som nosaltres, els xapiri, els animals, els arbres, 
els rius, els peixos, el cel, la pluja, el vent i el sol! 
El mateix xaman ens llença un desafiament: “somiem 
la terra” copsem el seu ritme vital. La terra és un 
organisme viu, sempre nova i humida, encara que els 
blancs, malauradament, no puguin sentir com es la-
menta. L’alenada de vida del bosc és “molt profunda”, 
mentre que la dels humans “és molt curta” (KOPE-
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NAWA; ALBERT, 2015, 480, 468 i 472). És d’aquesta 
alenada vital que prové la dinàmica que pot propiciar 
la sustentació i la cura, però per a això cal provocar 
un nou enamorament. Cal ampliar el concepte de 
“nosaltres”, estendre les seves malles de manera que 
embolcalli de veritat tot allò que brilla en el medi am-
bient (VIVEIROS DE CASTRO, 2008, 257). Cap criatura 
és supèrflua en aquesta xarxa: el que hi ha és una 
comunió que integra la humanitat amb l’animalitat, la 
vegetalitat i la mineralitat.

L’obertura de compàs de la mirada, de tal manera 
que pugui captar aquesta comunitat de vida que en-
ronda la dinàmica de l’ambient és un procés que té 
a veure amb un altre ritme contemplatiu. L’escriptor 
Octavio paz va mostrar amb propietat com es dóna 
aquesta transformació de l’actitud davant del món 
natural. El que abans era una cosa aliena o fins i tot 
hostil, passa a ser percebut de manera distinta, tan 
bon punt s’esdevé la transformació interior. La natura 
passa a tenir a veure amb el ritme vital de les perso-
nes: “I d’aquest sentir-nos no res passem, si la con-
templació es perllonga i el pànic no s’ensenyoreix de 
nosaltres, a l’estat contrari: el ritme del mar s’adapta 
al compàs de la nostra sang; el silenci de les pedres 
és el nostre propi silenci; caminar a la sorra és com 
caminar per l’extensió de la nostra consciència, il·lu-
minada com la mateixa sorra; els sons del bosc al·lu-
deixen a nosaltres mateixos. Tots nosaltres formem 
part d’un Tot. L’ésser emergeix del no-res. Un mateix 
ritme ens fa moure, un mateix silenci ens envolta 
(PAZ, 2012, 160-161).

Això és el que els pobles indígenes capten amb 
una freqüència natural. Una de les líders brasileres 
més importants, Ailton Krenak, subratlla que la natu-
ra és una cosa que existeix i brilla en cadascuna de 
les cèl·lules del seu cos. Tot el que ens envolta té el 
to i la fragància del Misteri. Com molt bé indica, el 
sagrat “pot ser tot allò en què reposem els ulls; tan 
sols depèn dels ulls amb què mirem el món”. No hi 
ha cap motiu per veure en les muntanyes només el 
seu potencial mineralògic, o en els rius el seu capital 
energètic. S’ha de descobrir la dimensió del Misteri 
que s’amaga darrere de la seva aparença superficial 
(KRENAK, 83 i 231-232). 

La Carta de la Terra remarca la importància 
d’aquesta preservació dels coneixements tradicionals i 
de la saviesa espiritual present en les diverses cultu-

res. Són coneixements ancestrals que contribueixen de 
forma essencial a la protecció ambiental i al benestar 
de la gent (BOFF, 2002, 154). El restabliment de la 
pau ve donada per la instauració de noves relacions, 
positives i constructives, del subjecte amb si mateix, 
amb els altres, amb les diferents cultures, amb la 
Terra i amb el Misteri sempre més gran. Per tal d’acon-
seguir-ho és necessari un camí d’interiorització. Cal 
ampliar aquest espai interior per poder reparar les ma-
lles essencials de tot plegat. Com molt bé ha demos-
trat el Papa Francesc, “la pau interior de les persones 
té molt a veure amb la cura envers l’ecologia i el bé 
comú, perquè, autènticament viscuda, es reflecteix en 
un equilibrat estil de vida aliat amb la capacitat d’ad-
miració que du a la profunditat de la vida”. (LS, 225). 
El patriarca ecumènic, Bartomeu I, en sintonia amb el 
Sant Pare, ha assenyalat la centralitat d’aquest camí 
espiritual: fer més silenci per poder escoltar la veu 
de la creació (BARTOMEU I, 2015, 35). Es tracta d’un 
aprenentatge singular heretat dels sants de l’església 
oriental antiga, és a dir, aquells que busquen la per-
fecció a través de la purificació del cor, que busquen 
un cor pur, són capaços de percebre amb naturalitat 
l’estret lligam que agermana l’ésser humà amb la 
totalitat de la creació. No és una cosa simplement 
emocional, sinó de profunda densitat espiritual, tant 
pel que fa a la seva motivació com pel que fa al seu 
contingut.
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La Terra és un gran meravellós organisme viu, 
amb una llarga història de processos d’evolució. Som 
part d’aquesta complexa i rica xarxa de relacions que 
fan possible i mantenen la gran diversitat de vida al 
nostre planeta. El nostre cos  mateix ens recorda el 
vincle profund que tenim amb la Terra, pel fet d’estar 
constituït pels elements del planeta. A la Terra tot 
està relacionat i les relacions ecològiques es caracte-
ritzen per la interacció i interdependència per al bé 
del conjunt. 
Opció pels pobres i justícia ecològica

L’ecologia integral ens sensibilitza del fet que el 
maltractament de la vida de les persones i de la Terra 
té una mateixa arrel, una actitud violenta envers la 
vida. Brota del cor humà que és un de sol. Per això 
la lluita contra la pobresa i la marginalització de les 
persones, el compromís ferm per fer valdre la digni-
tat de cada persona i cada poble, i la lluita per supe-
rar l’empobriment de la Terra i cuidar-la com la Casa 
Comuna que cohabitem amb la resta d’éssers vivents, 
van de la maneta. 

La crisi ecològica és principalment espiritual. 
Té la seva arrel en una concepció molt errònia del 
que és el nostre lloc a la Terra i la nostra relació 
amb ella. Amb la industrialització es va imposar la 
visió de la cultura dominant en el món occidental, 
és a dir la visió de la Terra com un gran magatzem a 
lliure disposició dels éssers humans, “amos” amb ple 
dret de subjectar i dominar la Terra, no només per 
satisfer les seves necessitats, sinó també els seus 
desitjos, en un consum descontrolat de tants produc-
tes superflus. Com podem constatar a molts de llocs, 
la creixent depredació de la Terra i el consegüent 
canvi climàtic el pateixen sobretot les persones i 
els pobles empobrits i vulnerables. Per això la soli-
daritat amb aquestes persones i l’opció preferencial 
pels pobres exigeix avui també el nostre compromís 
ecològic. 
La creació, un projecte d’amor de Déu

La religió cristiana, amb les seves tradicions bí-
bliques conté recursos valuosos per inspirar i animar 
una espiritualitat i una ètica ecològica. A la cosmo-

visió hebrea, per exemple, la natura no és un objecte 
o matèria morta, sinó que està plena d’alè, de vida, 
d’”ànima”; es té una visió molt més integral de l’és-
ser humà, sense dualisme entre cos i ànima, matèria 
i esperit. La tradició judeocristiana, en dir “creació”, 
està expressant que la Terra és un projecte de l’amor 
de Déu que possibilita el desenvolupament del pro-
cés còsmic en tota la seva complexitat. I Déu ens 
ha confiat aquesta Terra per tenir-ne cura i ajudar a 
que pugui continuar evolucionant, desplegant el seu 
potencial. No som propietaris sinó administradors 
i cuidadors de la Terra i “tot el que l’omple” (Sal 
24,2). Hem de reconèixer que l’ordre de “dominar” la 
terra a Gn 1, 28 moltes vegades s’ha mal interpretat 
i instrumentalitzat per justificar la seva explotació 
desenfrenada. S’ha de llegir aquesta ordre juntament 
amb Gn 2, 7-15, que recorda la nostra vocació de 
“conrear i custodiar” la Terra en el seu conjunt. La 
Bíblia correctament entesa “no dóna lloc a un antro-
pocentrisme despòtic que es desentengui de la resta 
de criatures” (LS 68).
Ecologia integral implica una actitud contempla-
tiva

La visió d’ecologia integral ens motiva a fomentar 
la contemplació de la gran diversitat de vida de la 
Terra, i la capacitat de sorprendre’ns davant aquesta 
meravellosa obra que és el nostre planeta. Ens ajuda 
a descobrir en la creació els signes de la presència de 
Déu i del seu gran amor. En assumir una actitud con-
templativa, a més, ens alliberem d’una actitud mera-
ment instrumental envers els altres éssers vius que 
només mira si hi ha res d’útil per a nosaltres, inca-
paços de percebre el valor propi de la resta d’éssers 
vius. Apreciar i estimar la creació ens motiva a saber 
més sobre els seus misteris i sobre la seva Vida. 
Els pobles indígenes: tot està relacionat

Des de fa anys estic en contacte amb dos pobles 
indígenes, els awajun i els wampis, a l’Amazònia 
peruana. La seva cosmovisió del bon viure resulta 
profètica en aquest moment històric crucial. Ens 
inspiren i interpel·len a mi i a molts dels meus ger-
manes i germans amb qui comparteixo el caminar 

una conversió ecològica que és una revolució cultural
Birgit Weiler

Santa María de Nieva i Lima, Perú
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amb aquests pobles. Atès que els awajun i wampis 
tenen una visió integral del món perceben el cosmos 
com un teixit complex de relacions en el qual les 
diferents parts interactuen contínuament. Per a ells 
no existeix res com “matèria morta”... Tot és part 
d’un gran sistema d’energia, que a més dels éssers 
humans inclou les muntanyes, els boscos, els rius, la 
terra, les roques i els minerals. La seva cosmovisió 
és profundament relacional. Recordem que una de les 
possibles etimologies de religió és religare, vincular. 
Per a aquests pobles la vida es viu en vincle amb 
tot, incloent els altres éssers vius (no humans). Se-
gons la seva comprensió del món, la societat inclou 
no només els éssers humans sinó també els éssers 
vius de la natura. Això amplia el nostre concepte de 
societat: podem aprendre d’aquests pobles a “viure 
en socionatura”, com en diu l’antropòleg Guillermo 
Delgado. 

En la concepció del bon viure dels pobles indíge-
nes s’expressa una gran saviesa, ja que el bon viure 
no es genera per ell mateix sinó que és fruit d’una 
acció cultural. És un ideal vers el qual tant les perso-
nes individuals com les comunitats s’han d’encaminar 
una i altra vegada. Els awajun i wampis saben que 
el bon viure requereix sentit comunitari, reciproci-
tat –també en relació envers la natura–, solidaritat, 
valoració de la diversitat i participació activa, gene-
rositat i respecte. No s’identifica amb un estil de vida 
fixat principalment en poder adquirir cada vegada 
més per consumir al màxim. Significa un benestar 
modest, que permet una vida digna; un estil de vida 
que no depreda la terra. Observem en la convivència 
que per a molts indígenes allò prioritari no és pas el 
màxim guany a través d’una feina remunerada, sinó 
poder gaudir del treball amb els altres i guardar un 
equilibri entre treball intens i temps gratuït. Per als 
pobles indígenes és una lluita contínua ser coherents 
i perseverants en la pràctica del bon viure davant la 
influència creixent de la cultura de consumisme, de 
guanys a qualsevol cost i amb el seu fort individua-
lisme. 

Des de la seva visió del bon viure moltes comu-
nitats i organitzacions indígenes estan en contra de 
l’extractivisme (mineria, explotació de gas i petroli, 
de fusta noble, etc.) que es fixa només en el màxim 
rèdit a curt termini sense mirar curosament les con-

seqüències negatives en els diversos ecosistemes, 
especialment a l’Amazònia, i en la vida i la salut de 
les persones. Reclamen davant dels estats el dret a 
ser incloses en les decisions sobre els projectes d’un 
suposat desenvolupament com els megaprojectes de 
mineria i els monoconreus per a l’agrocomerç, etc., 
que tindran impactes forts en les seves vides i en els 
ecosistemes de la seva regió. Necessiten el nostre 
decidit suport solidari.   
Conversió ecològica que és una revolució cultural

Estem cridats a promoure juntament amb altres 
actors de la societat una “ciutadania ecològica” (LS 
211). La nostra fe ens impulsa a posar tot el nostre 
afany en què la Terra continuï essent un espai de 
vida per a les generacions presents i futures, i per 
a tots els éssers vius. L’actual situació crítica de la 
Terra ens exigeix una conversió ecològica que és una 
revolució cultural (LS 114), és a dir, una transforma-
ció profunda de les nostres societats. Urgeix un canvi 
radical en el nostre estil de viure, d’entendre i practi-
car l’economia, el progrés i el desenvolupament. 

La pràctica neoliberal de l’economia predomi-
nant està contribuint molt a la degradació social i 
ambiental. Necessitem una transformació ecològica 
de les formes de produir i consumir a la societat. Els 
pobles indígenes que viuen a les perifèries dels cen-
tres de poder, ens aporten una visió revolucionaria 
que ens obre nous horitzons. 

Tots estem cridats a contribuir a aquesta trans-
formació amb accions quotidianes, com, per exemple: 
reduir al màxim l’ús d’articles de plàstic i paper i la 
generació de deixalles, practicar el reciclatge, ser 
curosos en l’ús de l’aigua i de l’energia elèctrica, im-
pulsar a les nostres societats l’ús d’energia generada 
amb recursos renovables, tractar els altres éssers vius 
amb cura, i juntament amb altres defensar l’Amazò-
nia com el sistema viu més gran del planeta...

Totes aquestes accions són expressions del nos-
tre amor a Déu, a la Terra que és la seva creació i al 
nostre proïsme. Visquem amb el cor obert a l’Esperit 
que ens fa partícips de la seva gran creativitat per 
generar una cultura nova, compromesa amb els em-
pobrits, amb la vida en la seva gran diversitat i amb 
la Terra com la nostra Casa Comuna. q
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Per a molts activistes socials llatinoamericans, 
el tema de l’ecologia ha quedat relativament aliè. 
Alguns entenien que l’ambientalisme era un afer 
de classe mitjana, o només dels països industrialit-
zats. Avui dia ens anem adonant que no és pas així: 
el canvi climàtic, sobretot, està provocant morts, 
violència armada i patiment intolerable en més i més 
regions del planeta. 

Un cas dramàtic ha estat la cruenta guerra civil 
a Síria. Tots hem vist imatges de ciutats destruï-
des, dones i nens víctimes i el drama dels centenars 
de milers de refugiats que han arribat en massa a 
les platges europees. Entre les causes fonamentals 
d’aquesta guerra hi ha el canvi climàtic: una catas-
tròfica sequera agreujada per l’escalfament global. 
Els anys recents aquesta sequera ha desplaçat més 
d’un milió i mig de camperols de les seves terres an-
cestrals, forçant-los a refugiar-se a les perifèries de 
les ciutats, sense possibilitat de treball ni de futur. 
Aquesta situació va ser clara en l’esclat del conflicte 
armat. 

Tots som conscients del paper de les grans cor-
poracions multinacionals en l’agudització de la crisi 
ambiental, amb la seva producció extractivista i les 
seves emissions contaminants. També ens adonem de 
l’impacte del consumisme, combinat amb l’augment 
exponencial del nostre apoderament tecnològic. Són 
pocs, això no obstant, els que s’adonen d’un ingre-
dient menys visible però omnipresent: la nostra cos-
movisió moderna. Com a gent “moderna” compartim 
una sèrie de supòsits, un “sentit comú”, íntimament 
relacionat amb la cruïlla que afrontem. 

Un primer component d’aquesta mentalitat és 
l’antropocentrisme: es dóna per fet que el valor 
suprem és el benestar i el progrés humans. El món 
natural, en contrast, és vist com a essencialment 
passiu, sense intel·ligència ni sentir. No té dignitat 
ni drets: és el mer escenari o teló de fons del gran 
drama humà. La natura és per a l’ús humà: l’extracció 
de recursos naturals, la producció agrícola, el lleu-
re... 

Aitals supòsits, combinats amb el poder de la 
nostra tecnologia, tenen completament a veure amb 
la crisi ambiental que hem generat. Sobretot quan 
permeten l’acceptació generalitzada de processos 
d’industrialització basats en l’explotació sense límit 
de la Terra: l’explotació il·limitada de petroli, mine-
rals, fusta i altres elements. 

Sense adonar-nos-en, hem patit d’una mena d’au-
tisme en relació al món natural: una incapacitat de 
sentir i valorar el seu vigor autoorganitzador, la seva 
insondable complexitat, les seves múltiples i subtils 
interconnexions vitals. Difícilment reconeixem la 
nostra pertinença, el nostre innegable parentesc amb 
tot allò vivent. Aïllats, en gran part, dels grans cicles 
naturals, hem anat perdent la nostra connexió afec-
tiva amb la resta d’éssers vivents. I sovint allò que 
n’ha quedat és la trivialitat, el buit, el sense sentit. 
Ens hem tornat, en gran mesura, orfes espirituals. 
I tal vegada pitjor: ni tan sols hem sabut plorar la 
nostra pèrdua. 

Les esquerres polítiques i socials no estan 
exemptes d’aquesta tràgica situació. Les lluites so-
cials i sindicals de l’era industrial s’han basat tot 
sovint en una concepció hiperracional i estretament 
economicista. Les seves exigències s’han limitat a 
una distribució més equitativa dels productes de la 
indústria i la tecnologia modernes, i rara vegada han 
qüestionat el model extractivista i contaminant que 
ens dóna accés. Un exemple històric d’això pot ser 
la Unió Soviètica, el model industrial de la qual va 
accelerar enormement l’explotació dels recursos na-
turals i els processos industrials contaminants. Però 
una mentalitat no gaire diferent es pot notar en el 
nostre continent mateix. 

L’esquerra llatinoamericana ha insistit poc en 
polítiques amigables envers la Terra. Ara, ¿qui és que 
no celebra les xifres sobre reducció de l’extrema po-
bresa sota els governs de Brasil, Veneçuela, Equador 
i Bolívia? No obstant això, cap dels seus governants 
reformistes o d’esquerra ha qüestionat seriosament 
els processos extractius i contaminants que generen 

sense canvi de cosmovisió, el nostre activisme serà inútil
David Molineaux

Santiago de Xile
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els excedents repartits. 
Aquí, direu, es tracta de ser realistes... El proble-

ma és que allò real està definit per la seva cosmovi-
sió, la qual continua essent essencialment antropo-
cèntrica. I aquesta cosmovisió és la responsable, en 
gran part, de la catàstrofe ecològica que ens ame-
naça. Aquí convindrà recordar el molt esmentat afo-
risme d’Albert Einstein segons el qual “no és possible 
solucionar un problema amb la mateixa mentalitat 
que va originar-lo”. 

No es tracta, de cap manera, d’abandonar les llui-
tes per la justícia econòmica i contra el poder acla-
parador de les grans empreses i l’enriquiment obscè 
d’una petita minoria, però amb aquest activisme no 
n’hi ha prou. Si no van acompanyades d’un canvi 
radical de cosmovisió, les nostres lluites estan des-
tinades a fracassar. Necessitem una mena de “revolu-
ció copernicana”, ni més ni menys que una conversió 
col·lectiva capaç de despertar-nos del nostre trànsit 
modernomecanicista i percebre amb ulls nous el món 
vivent que ens envolta. El mateix Papa Francesc in-
voca una “valent revolució cultural”, el primer pas 
de la qual serà “reduir la marxa, per mirar la realitat 
d’una altra manera” (Laudato Si’, 114). 

En el cas dels que portem molts anys en els mo-
viments socials, és probable que estiguem actuant 
des d’un paradigma gairebé inconscient, que hau-
rem d’abandonar a favor d’una visió i una praxi que 
ens permetin relacionar-nos d’una altra manera amb 
la Terra i els sistemes vivents que ens envolten. 

És important adonar-nos del que la ciència actual 
ens va revelant: que ben lluny de ser inert i passiu, 
el món natural és emergent. Que des de les galàxies 
fins a les partícules subatòmiques, l’univers és una 
dinàmica xarxa d’éssers interconnectats, autoorga-
nitzadors, i en permanent procés evolutiu. Lluny de 
ser una mera col·lecció d’objectes, s’assembla a una 
comunió de subjectes. 

I en segon lloc, haurem d’anar redescobrint la 
dimensió sagrada del món natural. 

Per això, simplement perquè som americans, dis-
posem d’una incomparable font de visió i saviesa: el 
patrimoni espiritual i religiós dels pobles indígenes 
del nostre continent. Es tracta d’una expressió his-
tòrica única, integral, reconeguda per eminents tes-

timonis com una de les grans tradicions espirituals 
del món. Els primers indígenes van arribar al territori 
americà fa més de 10.000 anys, i en anar poblant 
aquest immens continent van anar creant una pro-
funda relació de reverència i comunió amb tot allò 
que els envoltava: amb les muntanyes, els rius, i els 
boscos, i amb la seva esplèndida diversitat d’animals 
i plantes. 

Aquests pobles crearen una gran varietat d’ex-
pressions simbòliques i estètiques en les quals 
interpenetraven allò còsmic, allò humà i allò diví. En 
aquest context elaboraren en ritual i dansa els grans 
temes arquetípics de l’inconscient col·lectiu: la Mare 
Terra, el viatge sagrat, la personalitat heroica i la 
renovació còsmica; i els van donar expressió concreta 
en cerimònies de guariment i iniciació com el temaz-
cal, la cerca de visió, el machitún, i la dansa del sol. 

Les cultures indígenes continuen presents de 
forma subtil en les vides de tots els països ameri-
cans: no només en els aliments bàsics que consumim 
i la munió de mots que esquitxen el nostre llenguat-
ge quotidià, sinó en empremtes mentals que amb 
prou feines percebem. Carl Jung, el gran pioner suís 
de la psicologia, va analitzar molts nord-americans 
d’origen europeu, i va dir que sovint hi trobava trets 
psíquics indígenes. 

Tal vegada el guariment del planeta, com a mí-
nim d’aquest hemisferi, passarà per redescobrir-nos 
com a americans. Per percebre aquest continent i 
entendre’ns a nosaltres mateixos a través dels ulls 
dels que millor l’han conegut, millor l’han estimat, 
i millor l’han cuidat. De fet, es nota un creixent 
interès per les tradicions indígenes com a fonts 
d’ensenyament i eines de transformació. 

Sospito que només a partir d’un profund redes-
cobriment de la dimensió sagrada del món vivent 
del qual som part –una autèntica conversió personal 
i col·lectiva– podrem avançar amb èxit en els nos-
tres moviments per la justícia i l’equitat. I pel plane-
ta sostenible que mereixen les generacions futures. 

Sospito, també, que només així podem anar-nos 
alliberant de l’orfandat espiritual de la modernitat 
tardana i retornar a les nostres vides el sentit 
profund que enyoren les nostres ànimes. q
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quatre llibres de ciència assequible poden ajudar-nos

Sense informar-nos sobre la nova visió científica 
sobre el cosmos i la natura, només  podrem continuar 
sentint-nos en el mateix “món precientífic” en el qual 
van viure les generacions passades... Per assumir la 
nova visió integralment ecològica cal apropar-se a 
obres divulgatives de la visió científica actual, per 
canviar amb això tant la nostra visió intel·lectual 
com la nostra sensibilitat cordial envers la natura i el 
cosmos. 

Amb alegria presentem quatre obres, generosa-
ment regalades enguany als lectors de l’Agenda pels 
seus autors i editorials. Les quatre són plenament 
recomanables, tant per a la lectura individual com per 
a prendre-les com un text base sobre el qual debatre 
en grup, a la comunitat... un capítol a cada sessió. 
Presentem una visió general de cadascuna.

Polvo de estrellas. David MOLINEAUX. Edició 
original de Casa de la Paz, Santiago de Xile. Edició 
digital de l’Agenda Llatinoamericana, refosa i 
actualitzada, 2016. 

L’autor es proposa presentar-nos el nou relat 
del cosmos, és a dir, la nova visió de la història de 
l’univers que la ciència moderna ha aconseguit el 
darrer segle. En capítols successius ens presenta el 
desplegament del cosmos, des de la gran explosió 
inicial, la formació de les estrelles i les galàxies... 
fins a l’aparició del sistema solar i la nostra terra; 
el sorgiment de la vida, les primeres bactèries, els 
organismes multicel·lulars, la vida animal en el 
mar, la seva sortida de l’aigua, la seva conquesta de 
la terra ferma...; la visió actual de la Terra com un 
organisme vivent, autoregulat, i l’Univers sencer com 
una xarxa d’éssers emergents i autoregulats. 

Un capítol nou d’aquesta edició digital presenta 
l’aportació de Darwin, imprescindible per comprendre 
el món en la seva dimensió intrínsecament dinàmica, 
en contraposició a la visió estàtica i fixista pròpia de 
l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, tan arrelada i que tant 
ens costa d’abandonar. 

Un altre capítol aborda la decisiva pregunta sobre 
nosaltres mateixos: què som?, què és humà? És un 

tema candent en la reflexió científica antropològica 
actual. La resposta actual és molt diferent a aquella 
que van donar-nos quan érem infants, i que encara 
avui és vigent en la majoria de nosaltres; d’aquí la 
necessitat urgent d’abordar-la i revisar-la. 

D’una manera narrativa, plena de dades 
sorprenents, amb un llenguatge accessible i una base 
científica de total garantia, el lector es va adonant 
que el món que avui coneixem per la ciència és 
molt diferent al rellotge admirable o a la màquina 
cartesiana amb la qual ens representava el món la 
cosmovisió materialista i reduccionista heretada de 
la ciència de la primera modernitat. L’aproximació a 
aquesta visió científica hauria de ser imperativa per a 
qualsevol ésser humà actual. 

El llibre està pensat també per ser utilitzat com a 
manual de lectura en grup, capítol per capítol, amb 
un guió de preguntes després de cada secció per 
guiar el debat. Complementada aquesta lectura amb 
algun dels molts materials existents sobre el tema 
(powerpoints, vídeos a youtube, extractes d’altres 
lectures...), la sessió de treball de grup resultarà 
interessant i realment transformadora. 

En el principio era el sueño. El cosmos y el 
corazón humano. David MOLINEAUX. Edició 
original de Sello Azul, Santiago de Xile. Edició 
digital de l’Agenda Llatinoamericana, corregida i 
actualitzada, 2016.

Aquest segon llibre de David Molineaux, s’enfoca 
més específicament a la dimensió interior del sentit, 
del somni o, diguem, de l’espiritualitat. 

El món antic i medieval va suplir la seva 
ignorància científica mitjançant el recurs a la 
imaginació religiosa i al mite. Plató i Aristòtil van 
donar forma acabada a una representació del món 
plena de misteri, de forces divines, d’explicacions 
mítiques plenes d’encant i poesia, fins al punt que 
les mateixes religions van fer seva aquella explicació 
precientífica del món. 

Amb l’arribada de la revolució científica, un 
a un van anar caient aquells misteris i creences 

un obsequi de les seves editorials i autors als lectors de l’agenda
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mítiques, exigint a tots la submissió al mètode 
científic experimental que només entén de proves 
palmàries i contundents. Els coneixements científics 
moderns van fer innecessaris els àngels que es creia 
que movien cadascuna de les esferes en que Aristòtil 
deia que es desplaçaven els astres. Les fórmules 
newtonianes de la gravetat passaven a explicar tots 
els moviments dels astres. El món va decantar-se: 
tot es podia explicar amb fórmules algebraiques, 
per més complexes que fossin. L’Occident sencer va 
quedar penetrat per aquesta visió cientifista, que tot 
ho reduïa a la matèria i les seves forces, sense lloc 
per a cap altre dimensió que no fos la material i la 
racional. 

La nostra generació és hereva d’aquesta visió 
mecanicista del món, matemàtica, purament 
racionalista, sense cabuda per a l’encant i el 
misteri. El món indígena, ben al contrari, allunyat 
de la civilització tècnica capitalista occidental, ha 
mantingut la seva visió encantada del cosmos, d’un 
món amb ànima, poblat per una munió d’esperits i 
somnis. 

En el principi era el somni, però l’autor sosté 
que el somni sembla estar present en el mateix 
desenvolupament del cosmos: a les estrelles, 
les galàxies, els forats negres, els vegetals, els 
microorganismes... al llarg de tot el desplegament 
del cosmos. A la llum de la ciència actual, el cosmos 
s’assembla cada vegada més no pas a una màquina 
–com se’ns ha dit–, sinó a una ment... Descobrim la 
presència de la intel·ligència, de la interioritat, del 
projecte profund que condueix al desenvolupament 
còsmic, és la intenció del llibre. La seva lectura 
ens obre una nova visió del cosmos, integralment 
ecològica, plena d’encant i d’interioritat, 
profundament espiritual.  

El universo és un dragón verde. Un relato cósmico 
de la creación. Brian SWIMME. Editat en paper 
per Sello Azul, Santiago de Xile. Edició digital 
de l’Agenda Llatinoamericana, corregida i 
actualitzada, 2016. 

Swimme és director del Centre de la Història de 
l’Univers, a San Francisco, Califòrnia, productor de la 
sèrie de vídeos “Càntic del Cosmos”. Diu ell: 

Actualment s’està produint un fenomen 
impressionant: la transformació radical de la imatge 

del món que va produint el relat còsmic del nostre 
origen i desenvolupament, en la mesura en que va 
penetrant la consciència humana. I aquesta imatge 
més àmplia de l’Univers ens permet i ens obliga a 
reinventar allò humà, ara com a part del nou relat 
còsmic. Hem de comprendre allò humà com a part 
de la dinàmica intrínseca de la Terra; sense això, no 
sabem què som com a espècie. L’única manera de 
comprendre el nostre rol en el seu sentit més ampli és 
reinventar allò humà com una dimensió d’un Univers 
en desplegament constant. 

L’autor ho aconsegueix, transportant-nos a punts 
de vista possibilitats ara per la immensa ampliació 
del coneixement del cosmos. Aquest llibre de ciència 
és alhora un llibre de meditació, d’ecoespiritualitat; 
un llibre tant per estudiar com per sentir i per resar. 
L’animador que el prengui com a text base per al 
seu grup, haurà d’estar atent a acollir explícitament 
aquesta dimensió espiritual. Serà un complement 
ideal per a la necessària reconversió ecocèntrica 
també de la nostra espiritualitat. 

Gracias, Tiburón. Un viaje por la evolución del 
Universo. Manuel GONZALO. Edició original 
d’Editorial SB, Buenos Aires. Oferta digital de 
l’Agenda Llatinoamericana, 2016.

Sobre l’esquema literari de la dissecció d’un tauró 
al laboratori de biologia de la universitat, l’autor 
fa una presentació completa sobre el panorama de 
l’evolució biològica. El relat està ple de dades, de 
reflexions i, sobretot, d’admiració i d’empatia. El 
lector adquireix una visió completament nova sobre 
l’escenari evolutiu en què estem i del qual en som 
resultat, amb el que, inevitablement, acaba amb 
una satisfactòria sensació interior de pertinença a 
aquesta meravella que és l’evolució de la vida. Dos 
annexos finals presenten la nova relació entre la 
fe religiosa i la ciència cosmològica i biològica. En 
resum, un llibre accessible, excel·lent per fer-se 
amb la visió i l’espiritualitat ecocentrades pròpies de 
l’ecologia integral. 

Els quatre llibres estan disponibles a la “Página 
de información y materiales complementarios” de 
l’Agenda: latinoamericana.org/2017/info Aneu-hi, 
mireu-vos-els, i decidiu quins llegireu, estudiareu en 
grup, recomanareu a d’altres persones...

q
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Publicacions de la Universitat de València, 
València, 2012]

4. Josep Peñuelas (1993) El aire de la vida. 
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Barcelona, 2002]
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Van tornar a veure la seva terra després de molts 
anys a l’exili. El revolt del camí, ja reconegut de 
feia estona, va assenyalar-los que eren a prop de la 
parcel·la on algun cop van ser feliços. En Manuel 
va acaronar el cap del seu fill mentre mirava els ulls 
melancòlics de la Martha, intentant encomanar-li 
aquella esperança que avui no obstant es dibuixava 
tan sols com una promesa. Caminaven lentament, 
com intentant descaminar les passes que la violèn-
cia els havia obligat a fer abandonant tot allò que 
posseïen.  

Feia ja un any que la guerra s’havia acabat. La 
pau es va signar entre els aplaudiments d’uns, i 
la indiferència i l’escepticisme d’altres. El perdó i 
l’oblit van imposar-se per decret. Es va parlar molt 
de víctimes i de reparació. Milers d’homes i dones 
van omplir les oficines del govern cercant que l’es-
tat els reconegués els seus morts i els tornés la 
terra que feia molt temps els poderosos els havien 
pres. 

- Des d’aquí ja queda poc per arribar al rancho. 
Primer de tot haurem d’arreglar la tanca; recordo 
que abans ens entraven molt els animals del compa-
re José i ens espatllaven les plantes.

- Estic cansat i tinc gana.
- No et preocupis Esteban, tan bon punt arribem 

la teva mare ens prepararà menjar; millor que pugis 
al cavall i ens ajudis a menar la restar del bestiar.

La Martha va alçar els ulls i va veure la seva 
antiga casa al final del corriol. Només era una ruï-
na. Quatre parets es mantenien dempeus enmig 
d’una terra grisa que donava testimoni de temps 
de violència i de mort. Van lligar els cavalls i les 
mules, i entraren, respirant llargament, com aquell 
qui desperta d’un terrible somni i ara només vol 
reconèixer-se en el món dels vius.

- En aquesta habitació és on vas néixer tu...
La Martha i en Manuel acariciaven les parets, i 

hi apropaven l’orella, com volent que els recone-
guessin i els donessin la benvinguda. 

- Aquí, en aquest pati, van matar el teu germà 
Julián; li van disparar tres trets. 

Van aturar-se mirant un arbre mort, abraçant-se 
i sabent que allò que seguia era el més dur; recu-
perar la terra també és enyorar els morts, continuar 
endavant malgrat la tristesa.  

Al matí en Braulio i en José van saludar des del 
tombant del camí. Van trobar la família entre eines, 
reparant el sostre i descarregant les darreres coses 
que havien dut. 

- Compare aquesta terra està malalta. Ja no hi 
creix res. Els de l’oficina del govern ens diuen que 
és millor vendre-la. 

En Manuel es mirava un grapat de terra que hi 
havia sota els seus peus. La va agafar amb les mans 
intentant de flairar-la.

- Els darrers quinze anys van sembrar palma, 
el senyor que va comprar tot això tenia molts de 
quartos, va dur maquinària, treballadors i molts de 
químics. La terra s’ha esgotat i ara és un grapat 
de cendra. Només cendra, Manuel, només van do-
nar-nos això. 

- Aleshores, què fareu vosaltres?
- La cosa està molt fotuda, Manuel. Amb uns 

quants més, hem decidit vendre; veníem a dir-t’ho, 
per veure si essent molts ens paguen una mica més. 

- I els nostres morts? I els que van matar-nos? 
Aquesta terra és nostra i no la deixarem.  

- Compare, no és cosa de morts, és cosa de vius; 
si ens quedem aquí serà per morir-nos de gana. 

En Manuel va sentir que el sol castigava el seu 
cos. Mirava amb pena la seva família, però amb més 
pena i dolor els dos homes que ara només parlaven 
de vendre-ho tot i tornar a una ciutat que no els 
pertanyia, que sempre els havia tractat com a es-
tranys. 

- Gràcies, compares, però jo em quedo. Si algú 
us pregunta digueu-li que prefereixo la gana aquí a 
la meva terra que en els tuguris de la ciutat. Sí, per 
mi aquella fam és pitjor. 

aquesta terra que habitem
Álvaro Lozano Gutiérrez*

Bogotà, ColòmbiaPremi del Concurs de
«Conte Curt llatinoamericà’2017»
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Les setmanes següents van ser terribles. Efec-
tivament la terra esgotada s’havia convertit en un 
munt de cendra i sal. Primer van sembrar les llavors 
que els havia donat el govern, però ni un brot feia 
entrellucar que la situació canviaria. Ara només els 
quedava el blat de moro, el mateix que la Martha va 
recollir en un pot el dia que van matar el seu fill, el 
dia que ho van abandonar tot. 

En Manuel i el seu fill van agafar les aixades i 
van cavar tan fondo com van poder. Al fons, la pro-
mesa d’una terra negra i fèrtil no els va esperar mai. 
Tot era igual, un sutge que s’estenia fins on arribava 
la mirada. Aquella tarda una pick-up luxosa va apar-
car fora del rancho. A dins, un home gras i una dona 
jove que a l’Esteban li va semblar bonica, els mi-
raven amb menyspreu i llàstima. No van baixar del 
vehicle, no van parlar amb ningú; només esperaven 
com voltors que la família caigués, per apoderar-se 
del miserable terreny que habitaven. 

– Jo crec que no és pas la sal el que va matar 
aquesta terra; va ser la sang de tants morts. La sang 
del fill teu i meu que van matar-nos en aquest pati 
mateix. 

Van sembrar el blat de moro, el van regar, duent 
aigua de molt lluny, perquè fins i tot els rius es 
negaven a donar el consol de l’aigua. Els dies van 
passar i només es veia el mateix paisatge trist. 
Quan l’aliment va esgotar-se van saber que potser 
havien tornat a aquella terra per morir. 

- Martha, amor, què ens queda?
- Un grapat de farina i unes cullerades de cafè. 
- Doncs ha arribat l’hora; prepara el sopar, des-

prés només ens queda morir-nos. 
Van menjar amargament. No van dir res. Només 

es miraven, pensant que la vida s’havia acarnissat 
amb ells, que eren els condemnats de la terra...

Van sortir del rancho i van contemplar les es-
trelles. Van estirar-se al mig del camp i van esperar 
així que Déu els tanqués els ulls.

Quan es van despertar, els primers brots s’alça-
ven orgullosos. Havien vençut.  

* Colombià, membre del col·lectiu literari «Surgente». 
Filòsof de la Universitat Pontifícia Bolivariana. Expert en 
filosofia hermenèutica. Codirector del cine club Caldo Diojo. 
Col·laborador habitual del TJER (Taller de Jormación Estudiantil 
Raíces). Promotor cultural a la localitat quinta d’Usme, Bogotà.

Premi del Concurs de
«Conte Curt llatinoamericà’2017»

José Fernando Orpí Galí* 
Santiago, Cuba

miracle

Molts anys després, davant l’escamot que forma-
ven els seus companys d’investigació i a l’acte on el 
condecorarien, va tornar a veure aquells ulls. I en 
el calor del matí, l’aleteig d’aquella papallona groga 
com les que acompanyaven en Mauricio Babilonia. 
Pressentia que aquells ulls, ja retornats a la norma-
litat, des d’algun lloc l’escrutaven. Va empassar en 
sec. No volia mostrar torbament davant el públic 
assistent i va introduir les mans a les butxaques de 
la bata. Doctor, vostè creu que pugui veure-li la cara 
algun dia? Amaranta es deia aquella pacient que ell 
mai va poder oblidar perquè la pell desprenia una 
inquietant olor d’alfàbrega i li recordava la seva àvia 
materna. A través de la pluja la va veure arribar un 
dia a la consulta, escortada per dues noies escan-
yolides com figures retallades d’un àlbum vell. Va 
experimentar un lleuger tremolor en escoltar que 
l’anomenaven i es va haver d’adreçar al centre de la 
tribuna per rebre un diploma i un ram de flors. Va 
respirar altre cop l’olor d’alfàbrega. Una de les flors 
tenia pètals grocs que semblaven ales i sobresortia 
de la resta amb arrogància. Des d’allà l’Amaranta 
semblava que el contemplés sobre el jardí agrest 
d’un país llunyà. Ulls-cel. Ulls-llum. Sempre el recor-
daré, doctor. Vostè és un sant. La senyora que col·lo-
cava en el seu pit la medalla li va tornar un rostre 
conegut, borrós per la pluja i les cataractes de la 
infelicitat. Aleshores va sentir en el peu la mossega-
da i va veure’s a la deriva, sense forces, arrossegat 
per l’ocre remolí del riu. Una abella, atreta pel fulgor 
de les flors li havia enterrat el fibló mentre ell re-
cordava lectures d’adolescència a l’agredolç rusc de 
la història. Doctor, puc ajudar-lo en res? La veu va 
arribar-li clara i precisa i va sentir l’estremiment pri-
migeni. Quan va girar el cap ja era tard. L’Amaranta 
es perdia entre la munió de persones, amb una flor 
groga que aletejava en el seu cabell blanc. 

* Cubà, poeta, narrador i escriptor per a nens, col·laborador 
de la revista «Viña Joven» del Centre Cultural Claret de Santiago.

q
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Premi del Concurs de
«Pàgines Neobíbliques 2017»

María de las mercedes Rodríguez Puzo 
Santiago de Cuba, Cuba

dona, d’on véns i on vas?
Gen 16 i 21

La mar embravida els esquitxa. La Carmen 
intenta abrigar el petit amb la tovallola blava. 
La llanxa salta i sotraga, pot bolcar en qualsevol 
moment. Ella tem per ambdós. Va asseguda entre 
dos homes prims, l’embarcació està plena a vessar. 
El vaivé de les onades li provoca basques; es mareja, 
intenta girar-se per vessar fora de la nau el líquid 
groguenc. Agafa el nen amb la mà dreta, l’esquerra 
s’aferra a la vora. Un bot brusc els sacseja i el petit 
cau a l’aigua. 

Crits d’auxili, desesperació de la Carmen. El 
conductor torna al lloc del fet, miren a l’aigua i res, 
ni rastre de la criatura. La mare clama per la vida 
del seu fill. Una altra cubana li diu: “Ho sento, l’hem 
perdut, es deu haver ofegat”. La llanxa continua 
rumb a Panamà.  

Un cop a terra són detinguts per la policia, els 
encanonen, els obliguen a desvestir-se, cerquen els 
seus passaports –sagrats per tot aquell que desitja 
arribar als Estats Units. Els guardes toquen amb 
lascívia les dones. Ella no sent fàstic com la resta 
mentre la grapegen, el seu cos hi és, però la seva 
ment s’ha extraviat. 

Un dels homes proposa negociar: “Us paguem 
el que demaneu, deixeu-nos continuar”. Acorden el 
peatge i continuen endavant, creuant fronteres. Això 
va passar prop del 20 d’octubre de 2015.

Una de les tantes històries que els cubans 
lacerats per la migració prefereixen callar. La Carmen 
és conterrània meva, també podria dir-se Jessènia i 
estar fugint de les decapitacions i degollaments que 
realitzen els gihadistes a Síria. Podria ser la Laura, 
una mare colombiana, que prefereix arriscar-se en 
la immensitat de la selva per evitar que la guerrilla 
segresti el seu fill. Podria tractar-se d’Agar, la 
serventa egípcia.  

Una dona anomenada Agar ja va viure una 
situació semblant. Explica la Bíblia que Agar 

(Gènesi 16 i 21) va ser una dona que va fugir. Dona 
cossificada pel sistema patriarcal, una mare en 
dificultats disposada al que sigui procurant per la 
seva descendència. Davant dels seus propietaris, 
la Bíblia no registra ni una sola paraula dels valors 
d’Agar, l’esclava. Agar va ser presa pel seu amo 
Abraham en qualitat de mare substituta degut a 
l’esterilitat de la seva mestressa Sarai. 

La ràbia envaeix l’esclava i comencen els 
maltractaments de la més forta, com en una lluita 
de poders. 

L’egípcia, embarassada i dolguda, escapa al 
desert, pensa en la seva dignitat, encara que corri 
el risc de morir. I va a trobar-la l’àngel de Jehovà 
al costat d’una font d’aigua i li diu: Agar, serventa 
de Sarai, d’on véns tu, i on vas? (Gn 16,8). Déu la 
crida pel seu propi nom i li ofereix un pacte: si ella 
torna amb els seus amos, ell beneirà el seu fill. Ella 
accedeix. 

En el capítol 21 s’esdevé la segona sortida 
d’Agar al desert, encara que succeeix en un context 
diferent de l’anterior. Abraham, a suggeriment de 
Sarai, expulsa el seu hereu i l’egípcia, trencant 
amb aquesta acció la seva esclavitud. La dona 
presenteix la imminent mort del petit a causa de la 
deshidratació, alça la seva veu i plora. Déu l’escolta, 
li dóna alè i un pou d’aigua, pou que es converteix 
en una ruta en el desert. 

El passatge d’Agar té “aparentment” un final 
feliç: ella i el seu fill van habitar en el desert de 
Paran; Ismael va créixer i fou tirador d’arc, i la seva 
mare li va prendre muller de la terra d’Egipte. Així 
assumim que va complir-se la promesa de Déu feta a 
Abraham a Gn 17,20, que Ismael engendraria dotze 
prínceps, formant una gran nació. Dic “aparentment” 
perquè la Bíblia no ens ofereix detalls d’aquesta 
vida en el desert, i si apliquem el mètode de la 
sospita en base a l’experiència sobre la immigració 
apareixerien moltes preguntes. 
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Per a una mare soltera i sense recursos 
econòmics en un sistema social que validava només 
la figura masculina com a cap de la casa, com 
seria la subsistència? Què va fer Agar mentre el fill 
adquiria l’edat i habilitats suficients per mantenir-
los i representar-los a tots dos? Amb quina cultura 
va identificar-se Ismael durant el seu creixement, la 
del seu pare que va abandonar-lo, la de la seva mare 
–una esclava egípcia–, o l’existent en el desert de 
Paran? No li portaria això conflictes interns?  

Sens dubte, els problemes d’Agar avui poden ser 
els mateixos de la Carmen, la Jessènia, la Laura i 
altres milers de fèmines que troben en la migració 
l’única opció per sortir d’una situació de violència 
i/o trobar millors condicions de vida. Poden venir 
de contexts i nacions dissímils, amb raons diverses, 
però totes deixen enrere la terra dels seus morts, 
la seva casa, parents i amics, la cultura en la qual 
s’han format, per intentar materialitzar la idea d’un 
futur millor.  

Lamentablement, la realitat ens mostra que en 
el trajecte cap als països anhelats les dones queden 
exposades –en major mesura que no pas els homes– 
a violacions, la tracta de persones, el robatori i 
transplantament d’òrgans, el narcotràfic, el segrest 
de fills, la prostitució, i fins i tot la mort. 

Ara bé, suposem que les emigrants tenen sort 
i fan un viatge segur. En arribar a la nova terra 
s’enfronten al dret legítim de l’estat a regular 
l’ingrés, la permanència i la sortida d’emigrants, 
dret que permet a l’estat de declarar-les il·legals, 
perseguir-les, tancar-les a la presó i deportar-les als 
seus països d’origen. 

En cas de ser declarades legals, refugiades 
polítiques o acollir-se a la Llei d’Ajustament Cubà, 
qualsevol que sigui el seu estatus, els queda el 
gran repte de lluitar contra la inequitat de gènere 
en l’accés a la propietat i els recursos, existent a 
nivell mundial. Aconseguir feina és una necessitat 
imminent. Com a mares solteres desesperades moltes 
acceptaran feines sota condicions d’explotació 
laboral, que potser posin en risc la seva salut. 

La vida no és de color de rosa per als emigrants; 
el somni americà i l’estil de vida occidental no 
el realitza ni l’assoleix la majoria. Encara que si 
aconsegueixen una economia familiar sostenible i 

garanteixen un futur segur i pròsper per als seus 
fills, sempre els quedarà el conflicte de la identitat 
cultural; mai seran del nou lloc i probablement mai 
tornaran a pertànyer als seus llocs de procedència. 

Els silencis bíblics al voltant d’Agar i la seva vida 
al desert de Paran no s’han de repetir quan algú 
escrigui o narri històries com les de la Carmen, la 
Jessènia, la Laura...

Coincideixo amb Leonir Chiarello i tantes altres 
autores i autors en una urgent i necessària definició 
de polítiques migratòries justes i incloents basades 
en el reconeixement i respecte de la dignitat i els 
drets humans més enllà de fronteres geogràfiques 
nacionals, que advoquin per la ciutadania universal 
de tots els membres de la família humana. Tot i que 
preferiria que no hi haguessin raons per emigrar 
i que Déu no hagués de preguntar, potser cridar: 
“Dona, d’on véns i on vas?” (Gn 16,8). 

Patrocinats per aquesta «Agenda Llatinoamericana»

http://servicioskoinonia.org

Serveis Koinonía

- RELaT: Revista Electrònica Llatinoamericana de 
Teologia
- Servei Bíblic Llatinoamericà. En tres idiomes.
- Calendari litúrgic 2000-2036. També en anglès
- Martirologi Llatinoamericà
- La Pàgina de Monsenyor Romero. I les seves homilies.
- La Pàgina de Pere Casaldàliga: els seus llibres, cartes...
- La columna setmanal de Leonardo Boff. Cada 
divendres.
- La Pàgina de Cerezo Barredo: el dibuix de cada 
diumenge
- «Pàgines Neobíbliques». Relectura de la Bíblia.
- Contes Curts Llatinoamericans. Una antologia.
- Biblioteca. Sales: general, teològica, bíblica i pastoral.
- LOGOS: articles curts variats.
- Llibres Digitals Koinonía. Gratuïts i imprimibles.
- Col·lecció «Temps axial»: tiempoaxial.org
- Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana
- Totes les Agendes, des de 1992, en format digital, 
recolliu-les, a: latinoamericana.org/digital

TOTS ELS NOSTRES SERVEIS SÓN GRATUÏTS

q
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Geydis E. Fundora  Nevot 
L’Havana, Cuba

distribució sostenible: subjectes individuals o col·lectius?
Premi del Concurs

«Perspectiva de gènero’2017»

Com moltes altres dones joves, negres, des-
cendents de família de tradició obrera i de serveis, 
d’un país del Sud en la geopolítica hegemònica, no 
sóc propietària de terres, vivenda o altres recursos 
econòmics i financers. 

Fa set anys, la narrativa de la meva lluita reivin-
dicativa hagués tingut els drets personals d’accés a 
vivenda, feina, propietat, etc., com a principi bàsic. 
Això no obstant, les actuals lectures sobre el balanç 
en els resultats de processos distributius, les con-
verses amb dones beneficiàries de projectes i progra-
mes de desenvolupament per a l’apoderament, i les 
trobades vivencials amb els mecanismes de repro-
ducció del sistema actual de dominació, provoquen 
l’efímera existència de certeses social i personalment 
construïdes.  

¿Lluitar per garantir l’accés als recursos, impli-
ca automàticament la garantia del seu control i ús 
efectiu amb resultats sostenibles? ¿Quant i com po-
dria sostenir la meva vivenda pròpia, el meu crèdit, 
les meves terres i altres recursos, si ens hem d’en-
frontar a mecanismes de poder androcèntric cultural 
i estructural en l’àmbit familiar, local, nacional i 
transnacional?

Avui penso, sento i intueixo que formar part 
d’una col·lectivitat conscient i materialment pro-
pietària em faria jugar en millors condicions en 
la correlació de forces que existeix en els mercats 
immobiliaris, de producció d’aliments o d’altres que 
estructuren els nostres sistemes actuals. Si avui em 
donessin l’opció de formar part de programes i po-
lítiques de desenvolupament de la propietat, basats 
en l’apoderament atomitzat o el col·lectiu, escolliria 
formar part d’una cooperativa de vivendes, de terres 
comunals, d’una cooperativa de  producció o serveis, 
etc.

La propietat individual femenina té menys pro-
babilitats de sobreviure i apoderar que la col·lectiva 
femenina, en un món patriarcal i capitalista on hi 
ha una acumulació històrica de recursos i normes 
socials i culturals que col·loquen les dones en po-

sicions desavantatjoses. Tenir a títol personal nous 
recursos, voler gestionar-los i saber com fer-ho 
són passos bàsics, però no en faríem prou per a un 
procés d’apoderament sostenible de les dones en el 
context actual.  

Els relats d’avaluacions de diversos programes 
d’apoderament es repeteixen en diferents latituds. 
Processos de sensibilització i formació d’incuba-
dores, processos d’entrega de recursos i acompan-
yament inicial, i després de vàries transformacions 
personals, començar a arriar en espais on les trans-
formacions estructurals, culturals i dels altres indivi-
dus no han anat als mateixos ritmes. 

I es repeteix la història de marits, esposos, pa-
res, germans, oncles i fills que acaben controlant i 
gaudint de la vivenda, la terra, el sou molt més alt 
que les dones. I es repeteix la història d’emprene-
doria amb altes taxes de mortalitat, o sobrevivint 
en el mercat informal o perifèric, pels desavantat-
ges historicoespacials de les dones en l’accés a les 
xarxes d’informació, les cadenes de valor, el crèdit, 
les xarxes socials per al màrqueting, els mecanismes 
de comerç, etc., acompanyats de la reproducció de 
la representació social masculina de les figures de 
comerciants, productors, venedors, etc. Enfrontar-se 
a transnacionals, estats, immobiliàries, mitjans de 
comunicació, funcionals al sistema capitalista i 
patriarcal, redueix i vulnera sempre la real sosteni-
bilitat de la propietat personal d’una casa, una par-
cel·la de terra o un petit negoci.  

Fins i tot, en un context sociocultural com el que 
visc, on s’han assolit transformacions estructurals 
considerables en l’equitat de gènere per polítiques 
d’accés universal a l’educació, la salut, l’ocupació, 
etc.; amb una organització no governamental es-
tructurada i integradora en funció dels interessos de 
les dones i sistemes de quotes com a mecanisme de 
promoció d’igualtat en el sistema polític i en alguns 
espais empresarials... més de 50 anys després, circu-
len pels carrers molts cotxes que encara que siguin 
propietat de les dones, els continuen conduint les 



245

seves parelles. En un procés recent de reforma en la 
política econòmica i social, amb foment de la pro-
pietat personal i privada, l’oportunitat d’accés a la 
terra, a la vivenda, als cotxes, al desenvolupament 
d’emprenedoria, etc., va ser més ben aprofitada pels 
homes i els referents d’èxit continuen tenint una 
cara predominantment masculina. D’un sistema amb 
hegemonia de la propietat col·lectiva –principal-
ment estatal–, en la qual el supòsit de la superació 
de desigualtat de gènere va reforçar dinàmiques 
patriarcals, hem transitat cap a un sistema on a 
la dinàmica anterior s’hi integren noves formes de 
propietat privada i propietat col·lectiva (cooperati-
ves no agropecuàries) que reforcen les desigualtats 
de gènere ja existents.  

Viure dinàmiques d’economia social, des del 
foment de la propietat col·lectiva femenina, con-
tribueix a crear millors condicions per disputar els 
diferents mecanismes de distribució desigual de 
poder, des dels estructurals fins als sentits comuns. 
Permetria crear un marc de seguretat per assolir mi-
llors resultats en els altres nivells de l’apoderament 
femení com el voler, el poder i el saber. Es canvia 
el mapa del subjecte dominant, en desdibuixar-se 
les fronteres dels espais de poder configurats en 
la seva cosmovisió, en el guió que coneix, en les 
seves estratègies de conservació del seu rol. Les 
eines de submissió de la dona, la filla, l’empleada, 
perden la seva efectivitat en emergir un nou sub-
jecte col·lectiu femení integrat per diverses formes 
de ser, pensar, sentir i viure la feminitat en la seva 
relació amb les/els altres. 

Les desigualtats de gènere s’han d’emmarcar 
en una lluita sistèmica. Si fomentem la propietat 
individual, es lluita contra el patriarcat, però no 
pas contra l’essència del sistema de dominació ac-
tual que va reproduint formes de dominació d’uns 
sobre d’altres; i així va legitimant, naturalitzant 
les desigualtats en el sentit comú. Amb propietats 
col·lectives femenines, es lliuren dues batalles que 
recíprocament es condicionen: la lluita contra el 
sistema de dominació patriarcal i la lluita de domi-
nació del capital. Per això somio, crec, penso i faig 
per apoderar-nos integralment (incloent propietat i 
recursos), des d’una lògica de la col·lectivitat.

Colecció «temps axial»
Patrocinada per aquesta «Agenda lLatinoamericana

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. J. S. SPONG, Un cristianismo nuevo para un 

mundo nuevo.
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana.
16. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. 

Implicaciones espirituales de la nueva física.
17. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí 

arriba.
18. J. S. SPONG, Por qué el cristianismo tiene que 

cambiar o morir.
19. J. S. SPONG, Vida eterna.

Astoreu-vos amb els preus, només explicables pel 
caràcter voluntari i gratuït del treball de la col·lecció. 
També es poden adquirir 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
q
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qui és qui

Només alguns; els altres no necessiten presentació per als nostres lectors...
Entre els autors d’aquesta agenda

José ARREGI nascut a Azpeitia (Euskadi) el 1952. 
Va doctorar-se en Teologia a l’Institut Catòlic de 
París. És professor a la Facultat de Ciències Socials i 
Humanes de la Universitat de Deusto. L’any 2010 se 
li va retirar la llicència canònica per a l’ensenyament 
de la teologia i va abandonar l’Orde franciscana i el 
sacerdoci. És fundador d’HEMEN, revista de pensament 
religiós en euskera, així com coordinador d’una 
col·lecció de textos fundacionals de les diverses 
religions en euskera. Entre les seves darreres obres 
destaquen: ¿Qué dices de Dios? 40 escritores vascos de 
hoy responden, (Universitat de Deusto, Bilbao 2010); 
Cristianismo. Historia. Mundo moderno, (Nueva Utopía, 
Madrid 2011); Jesús siglo XXI, Feadulta, Madrid 2011; 
Invitación a la esperanza (Herder, Barcelona 2015).

Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil, 
1944, d’una família catòlica d’obrers pobres. Biblista, 
coordinador de l’Associació de Teòlegs del Tercer 
Món a Amèrica Llatina, 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. 

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 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 
interreligiós. 

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. 

Manuel GONZALO. «Vaig néixer a Sant Sebastià 
(Euskadi) el 1946 i als 25 anys vaig anar-me’n a 
treballar a Colòmbia com a marianista. Vaig ordenar-
me als 33 anys i he estat treballant a Colòmbia durant 
32 anys. Des de fa anys em preocupa el tema de la 
relació entre fe i ciència. Vaig créixer en una família 
en la qual el meu pare era metge i anava a missa. La 
meva experiència és que no hi ha contradicció i que 
es pot viure en harmonia entre la fe i la ciència. El 
2004 vaig venir a treballar a l’Argentina i el desembre 
del 2009 vaig patir un accident cardiovascular que va 
deixar-me tres mesos en cadira de rodes i sense poder 
parlar. A poc a poc m’estic recuperant».

Fernando GUZMÁN, Llicenciat en Treball Social, 
amb especialització en Organitzacions de la Societat 
Civil (FLACSO) i DH (PLED). Coordinador laic de 
l’àrea de Justícia, Pau i Integritat de la Creació dels 
Missioners Claretians a Argentina, Xile, Paraguai i 
Uruguai. Des d’aquest espai i juntament amb l’ONG 
PROCLADE, treballa en l’articulació d’iniciatives i 
projectes que cerquen promoure els DH i els dels 
Pobles en diferents comunitats d’aquests països. 
Treballa a Constitución, un dels barris més empobrits 
de la ciutat de Buenos Aires.

Luis INFANTI DE LA MORA (Udine, Itàlia, 1954). 
En 1978 professà com a religiós servita. Actual Vicari 
apostòlic d’Aysén (Patagònia xilena). El seu radical 
compromís amb la causa de l’Evangeli, s’ha manifestat 
durant tot el seu pontificat en la defensa de la Vida, 
no només humana, també de la biodiversitat. S’ha 
distingit en la defensa de l’aigua com a dret humà, 
especialment a Xile, on està tota privatitzada i es 
preparen gegantins projectes hidroelèctrics a la seva 
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regió, com Hidroaysen (vegeu a internet la seva carta 
pastoral El Agua de cada día dánosla hoy).

David MOLINEAUX. Educador i escriptor, establert 
a Xile des de fa molts anys. En porta 20 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.

Ivo LESBAUPIN es sociòleg, professor jubilat de 
la UFRJ, coordinador de l’ONG Iser Assessoria, i del 
projecte «Nous paradigmes de desenvolupament: 
pensar, proposar, difondre» (Abong – Associação 
Brasileira de ONGs - e Iser Assessoria).

Diego PEREIRA, 36 anys, laic, casat, docent de 
Religió i Filosofia. Viu a Montevideo, Uruguai, treballa 
a l’educació. Membre del Grup Missioner Itinerant 
Colibrí, d’Amerindia Uruguai, i col·laborador a Obsur 
en la seva Carta Digital. També participa en el Centre 
d’Estudi i Difusió de la Doctrina Social Cristiana 
(CEDIDOSC). Actualment continua estudis filosòfics 
de professorat i llicenciatura a la Universitat de 
Montevideo. Publica articles sobre filosofia i teologia 
en reconegudes plataformes, com Umbrales, Reflexión 
y Liberación, Amerindia en la

Red, Eclesalia, Carta Digital Obsur, Revista Ariel de 
Filosofía, Atrio, Lago Merín, Redes Cristianas, Adital... 
És corresponsal d’Uruguai per a Religión Digital. Escriu 
una columna setmanal en el diari Lagunamerin.net 
de Río Branco, i una altra al diari digital Sociedad 
Uruguaya de Montevideo.

Juan Pablo ORREGO, xilè, fundador i 
coordinador del Grup d’Acció pel Biobío, grup que 
va organitzar una sèrie de protestes en defensa de 
les comunitats pehuenches a la regió i contra els 
danys mediambientals que produiria la construcció 
de centrals hidroelèctriques en el riu Biobío, inclosos 
els projectes Pangue i Ralco. Aquesta tasca el feu 
mereixedor del Premi Goldman per al medi ambient 
el 1997, i del Premi a l’Aliment Ben Guanyat el 1998, 
considerat com el Premi Nobel Alternatiu. Des del 
2006 participa en la campanya Patagonia sin represas, 
en contra del projecte HidroAysén. És president de 
l’ONG Ecosistemas, i director de International Rivers 
des de juliol del 2014.

Andreu POL SALOM. Biòleg des de 1982. 
Doctor en biologia (Universitat de les Illes Balears, 
1992). Investigador de pastures, silvopastoreig, 
fitomillorament participatiu i agrobiodiversitat. 
Resideix a Nicaragua des de 1992. Participant en 
Projectes de Cooperació amb els Països del Sud 
(PROSUD 1992 a 1998). Coordinador de l’Escola 
Camperola Manel Bonfill a Palacagüina (2004-
2005). Assessor en llavors i biodiversitat (Programa 
Campesino a Campesino, Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos). Des del 2007 col·labora 
amb l’Alianza Semillas de Identidad, en defensa de 
la sobirania alimentària. Des del 2013 és professor 
de doctorat en agroecologia (Universitat Nacional 
Agrària, UNA Managua) i membre de la Societat 
Científica Llatinoamericana d’Agroecologia (SOCLA).

Rafael SAVOIA, missioner combonià, compromès 
amb les comunitats tradicionals negres des de la seva 
arribada a Esmeraldas (Equador) el 1968. Llicenciat en 
evangelització i catequesi a l’Institut Lumen Vitae de 
Brussel·les (1973-1975). Va assumir el secretariat de 
catequesi del Vicariat d’Esmeraldas el 1975, dedicat 
sobretot a la formació dels guies de les comunitats 
afro. El 1981 li van encarregar d’iniciar i donar 
seguiment al Departament de pastoral afroequatoriana 
de la Conferència Episcopal de l’Equador (DPA), fins 
1999. Va fundar el Centro Cultural Afro Ecuatoriano 
el 1981 i alhora el Movimiento Afro Ecuatoriano 
Conciencia (MAEC). Fundador també del Centro Afro 
Colombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral 
(CAEDI), continua al servei de la pastoral afronacional 
i internacional des de Bogotà.

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. 

Altres referències:
www.marcelobarros.com
pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivone_Gebara q
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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
Molinillo, 1
09002 BURGOS
%  947 203 727
% 667 251 337 / 639 611 258
burgos@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Paseo Marítimo, 30, 6º H
11011 CÁDIZ
% 856 07 90 35  
cadiz@comitesromero.org

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

Gipuzkoako O. Romero Solidaritza Bat-
zordea

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

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

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

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

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

Apartado 1.104 
31.080 PAMPLONA/IRUÑEA
(Nafarroa)
% 948 241 439 
pamplona@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Parròquia de Santa Marina
Milà i Fontanals 10, Can Mariné
08922 STA. COLOMA  
DE GRAMENET (Barcelona)
% 933 853 558 - 933 921 568

Baula-Comitè Oscar Romero
Tossa, 12
08710 STA. MARGARIDA 
DE MONTBUI (Barcelona)
% 938 039 262 
baula@comitesromero.org

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

Comitè Oscar Romero
Gandesa 6 bxs. Torreforta
43006 TARRAGONA
% i fax 977 544 328
tarragona@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 Oscar Romero
Duque 88, Barrio del Castillo
28850 TORREJÓN DE ARDOZ 
(Madrid)
% 916 560 505 i 699 483 219
torrejon@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Monestir de Poblet, 14, 11è
46015 VALENCIA
% 963 474 016 
valencia@comitesromero.org

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

Comitè Oscar Romero
Parròquia Santa Anna
C/ Santa Anna, 29
08002 BARCELONA
% 635 53 10 47
barcelona@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

ON HI HA
 Comitès Oscar Romero?: 

   www.comitesromero.org/sedes

Comissió Agenda 
Llatinoamericana de Girona

C/ Mestre Francesc Civil, 3 bxs
17005 Girona
% 972 219 916
www.llatinoamericana.org

Secretaria i coordinació: 
secretaria@comitesromero.org
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