Llatinoamericana
mundial 2019
En el seu gènere,
el llibre llatinoamericà més difós cada any
dins i fora del Continent.
Signe de comunió continental i mundial
entre les persones i les comunitats que vibren
i es comprometen amb les Grans Causes de la Pàtria Gran.
Un anuari d’esperança dels 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.

La nostra portada,
de Maximino CEREZO BARREDO.

Vegeu la història de l’Agenda,
al llarg de 28 anys,
a través de les seves portades, a:
latinoamericana.org/digital/desde1992
i totes les agendes a:
latinoamericana.org/digital

Un any més...
Us recordem: continua en línia, i creixent cada any, l’Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana amb
tots els materials que ha produït en aquestes 28 edicions. Animadors de comunitats, mestres, professors,
agents de pastoral... hi trobaran un arxiu de recursos per a les seves activitats d’educació popular, formació, 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/2019/info continua essent la pàgina que habilitem anualment 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.
I 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. L’Agenda vol continuar essent una caixa de materials i eines
per a l’educació popular.
Un any més, allà on és factible, continuem imprimint 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.
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Dades personals

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», el nostre domicili a internet. Visiteu-lo 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, o qualsevol altra 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. Si voleu que us avisin de les novetats registrades en els Serveis Koinonia
–patrocinats per aquesta Agenda Llatinoamericana– subscriviu-vos (gratuïtament) a «Novedades Koinonía», que, en
breus correus bimensuals sense pes, només amb enllaços, us comunicarà les novetats. Subscriviu-vos-hi a: http://
servicioskoinonia.org/informacion; allà mateix també 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 realitza a Catalunya i Llatinoamèrica a:

http://llatinoamericana.org
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Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2019

La nostra Agenda Llatinoamericana, enguany,
dóna un cop de volant: un tema nou que marxa del
camí recorregut, per fer-nos entendre un aspecte
potser oblidat. Hem estat sempre amb les Grans
Causes que es verifiquen a l’engròs, en allò macro,
en allò polític. En aquesta edició, l’Agenda ens
convida a mirar sota de l’estora, en el nostre interior, en la nostra vida privada, familiar... fins i tot
en la nostra alimentació, o en la nostra relació amb
els animals... Temes tots ells que sempre ens havien semblat sense prou entitat com per merèixer la
nostra atenció de militants de la Pàtria Gran i de la
Utopia Major...
Però sí, és necessari aquest gir de la mirada cap
endins, cap allò personal, allò privat, allò ocult. La
incoherència, la contradicció, la corrupció, lamentablement, s’han apoderat de les nostres societats,
dels nostres països, de les seves administracions
econòmiques i polítiques, com una epidèmia internacional que ho contamina tot. És el moment de
fer una pausa, i reflexionar, i examinar-nos sobre
la nostra coherència amb les Grans Causes... també
“en allò petit”.
Ens venen aleshores qüestionaments impensables fa només uns anys. Quan havíem pensat en
els drets dels animals? O en els terribles patiments
que hi ha rere la nostra dieta? Quan havíem pensat
que el menú, l’alimentació, també era un afer polític? Quan havíem pensat que tan important com

tenir cura dels altres és tenir-ne del cuidador –la
pròpia salut, l’equilibri emocional, fins i tot el conreu espiritual-? O en la convivència o necessitat
de pensar en la nostra mort, de preparar la nostra
vellesa...? Tampoc imaginàvem que un dia hauríem
de reflexionar sobre l’abús sexual a l’Església i a la
societat, o en el tràfic de persones que s’ha estès
per tot el Continent. Afortunadament, propostes
com la de l’ecofeminisme ens han obligat a baixar
a allò concret i a allò quotidià...
Ja no és pas només l’ecologia: hi ha molts de
temes nous. És de calaix que la Pàtria Gran, l’espiritualitat alliberadora, la teologia de l’alliberament...
no es poden quedar als anys 80 del segle passat.
S’ha d’ampliar el llenguatge, obrir la mirada, i mirar
al futur. Estem disposats a fer-ho.
Segons el nostre inveterat mètode llatinoamericà, partim de la realitat, aquesta vegada amb un
VEURE, amb unes poques pinzellades majors. En el
JUTJAR partim d’unes anàlisis més profundes (el
paradigma de la cura, la nova tesi 11, la necessitat
d’una nova il·lustració...), per derivar en preguntes desacostumades, tradicionalment oblidades, o
francament noves: sempre és bo créixer i obrir la
mirada.
En l’ACTUAR, recollim en primer lloc un nodrit
elenc de testimonis d’experiències de les moltes
iniciatives d’acció que apareixen arreu. Firmes experimentades que ens fan suggeriments ja provats

ALTRES RECURSOS QUE L’AGENDA POSA A LA TEVA DISPOSICIÓ!
- La pàgina d’informació i materials complementaris de l’Agenda: latinoamericana.org/2019/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 digital de l’Agenda, en castellà, portuguès i català: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Els textos dels 28 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 Koinonia»: servicioskoinonia.org
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i fins i tot molt propagats en altres latituds. Tot és
una invitació redoblada a actuar.
Les causes petites són moltes, i només cada un
de nosaltres pot captar la crida d’aquestes “petiteses” que denuncien la incoherència de la nostra
vida personal... o del compromís de la nostra comunitat... Cada persona, cada comunitat, pot aplicar
aquest missatge a la seva situació concreta.
Ús pedagògic de l’agenda
A més de ser per a ús personal, aquesta Agenda està pensada
com un instrument pedagògic per
a comunicadors, educadors populars, agents de pastoral, animadors de grups, militants...
Els textos són sempre breus i
àgils, presentats sota el concepte
pedagògic de la “pàgina-cartell”,
pensada i diagramada de manera
que, fotocopiada directament, es
pugui repartir com a “material de
treball” a l’escola, a la reunió de
grup, a l’alfabetització d’adults...
o exposada en el taulell d’anuncis. També, perquè aquests textos
es puguin transcriure al butlletí
de l’associació o a la revista del
lloc.
La presentació dels textos es
regeix per un criteri “econòmic”
que sacrifica una possible estètica
d’espais blancs i il·lustracions
en favor d’un volum de missatge
més gran. La manca de més espais blancs per anotacions (per
poder mantenir el preu popular)
es pot substituir afegint-hi pàgines adhesives. També se li pot
afegir una cinta com a registre, i
anar retallant el cantó del full de
cada dia per tenir una localització instantània de la setmana en
transcurs.
Ecumenisme

Amb aquest gir, potser obrim un període de
transició que dugui l’Agenda a una nova etapa, que
bé podria començar amb el seu trentè aniversari.
Estiguem disposats a reinventar-nos. Comptem amb
la comprensió i el coratge de tots/es.
Fraternalment. Sororalment,

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 va en cursiva. Per
exemple, l’apòstol Pere l’Església
catòlica el celebra el 22 de febrer
(“la càtedra de Pere”), i les Esglésies protestants ho fan el 18
de gener (“la confessió de Pere”);
les diferències es poden distingir
tipogràficament.
Gentilment, el bisbe luterà
Kent Mahler ens va presentar en
aquestes pàgines, en una edició
anterior, els “sants protestants”.
L’Agenda és aconfessional i,
sobretot, macroecumènica: s’emmarca en aquest món de referències, creences, valors i utopies
comú als Pobles i homes i dones
de bona voluntat, que els cristians anomenem “Regne”-la Utopia
de Jesús-, però que compartim
amb tothom en una recerca fraterna i humilment servicial.
Una obra no lucrativa
A molts països aquesta Agenda l’editen organismes i entitats
populars, institucions sense ànims
de lucre, que destinen els bene-

José María VIGIL

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 adequadament l’esforç de les firmes que hi
escriuen, es dediquen a obres de
comunicació popular alternativa
i de solidaritat internacional. Els
“Serveis Koinonia”, atesos permanentment i en millora constant,
d’accés mundial gratuït, la Col·
lecció “Temps Axial”, i alguns dels
premis finançats per l’Agenda, en
són els casos més coneguts.
Una agenda col·lectiva...
Aquesta és una obra col·lectiva. Deu la seva existència i
la seva xarxa a la col·laboració
generosa d’un sens nombre d’entusiastes. Per això ha recorregut
aquest camí i avui és el que és. I
vol continuar essent... una “obra
col·lectiva, un patrimoni comunitari, un anuari antològic de la
memòria i l’esperança del Continent espiritual...”.
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Com a introducció fraterna

Les Grans Causes...
En allò petit
Des de les primeres edicions, la nostra Agenda es va declarar “al servei de
les Grans Causes”. Primer van ser, precisament, les “Grans Causes de la Pàtria
Gran”, que aleshores vam aglutinar a l’entorn de cinc principals: la Causa Indígena, la Causa Negra, la Causa Popular, la Causa de la Dona i la Causa Ecològica. A partir de l’any 2000 vam ampliar el títol: Agenda Llatinoamericana “Mundial”, vam dir-ne, per assumir la creixent consciència de mundialització que ja
no permetia mirar només cap al nostre continent. Des d’aleshores, l’Agenda ha
dedicat la seva mirada i el seu missatge a altres Grans Causes, llatinoamericanes i d’arreu del món: la Pàtria Mundial, el diàleg de cultures, el diàleg de
religions, la democràcia, la recuperació de la política, un socialisme nou, la
crisi climàtica planetària, la proposta indígena del Sumak Kawsay, la llibertat,
els drets humans, la igualtat, la propietat, l’ecologia integral, la igualtat de
gènere... Aquests han estat els temes, els títols, els lemes de l’Agenda els darrers anys.
Sempre Grans Causes que, com l’adjectiu indica, són causes grans, causes
macro, estructurals, polítiques, reformadores, revolucionàries fins i tot... No en
va, des de bon començament, aquesta Agenda va confessar la seva voluntat
alliberadora, deutora de l’esperit llatinoamericà per antonomàsia, l’espiritualitat de l’alliberament. Esperit, talant, ADN espiritual llatinoamericà... que
es caracteritza pel compromís amb la història, per la seva passió utòpica i
simultàniament pràctica, addicta a la “praxi de transformació històrica”, a la
transformació de la societat i del món. Causes, doncs, sempre “Grans”, al cap i
a la fi.
Però, com ens recorda la paraula de Mounier, “encara que tot és polític,
allò polític no ho és pas tot” –matisant aquesta vegada, una mica, per part
nostra, l’accent i la intenció de la consigna. Les Grans Causes, tan polítiques
elles, no ho són tot, encara que tot hi té a veure. Hi ha hagut moltes zones en
les nostres vides, i en la realitat, potser per una manca de visió nostra, a les
quals semblava que no acabaven d’arribar aquestes Causes tan grans. Apuntant
ambiciosament només allò macro, allò políticament eficaç, allò estructuralment
transformador... hem pogut deixar sovint fora del nostre compromís allò petit,
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i els petits, les persones desvalgudes, els que no compten per a les estadístiques socioeconòmiques, les víctimes, els ancians, els marginats per la seva
condició sexual, els que carreguen més vulnerabilitat, o simplement, els afers
de la nostra pròpia vida personal, familiar, quotidiana.
I no es tracta només de persones, sinó també d’altres Causes no considerades “grans” per aquesta societat (que tot ho mira des de l’òptica del mercat),
ni per nosaltres mateixos (que ens sentim més moguts per allò polític, allò socioeconòmic, allò revolucionari, allò heroic). Es tracta també, per exemple, de
la nostra vida personal –familiar, privada–, del nostre estil de vida, fins i tot
del nostre tipus d’alimentació (com si fossin camps privats, lliures, exempts de
tot compromís o aliens a tota vinculació ètica...). O així mateix, de la nostra
relació amb la natura –fins i tot amb els animals–, o de la nostra resistència o
inèrcia al “canvi de patró energètic” social, que ha de començar per casa nostra...
Per a no pas pocs de nosaltres, sovint, tots aquests aspectes de la realitat
i de la nostra vida, totes aquestes “causes menors”, no han comptat, les hem
ignorat tradicionalment, sense mala intenció, sens dubte. Per la nostra formació anterior, potser ens semblaria quelcom sense importància, o privada-personal, massa “petit”, insignificant en l’escala de l’eficàcia de la Gran Política, i
del Gran Alliberament.
“Allò polític no ho és pas tot”, efectivament. Ni allò macroeconòmic, ni les
reformes estructurals, ni les Grans Causes, elles soles, ens mostren tot allò que
en realitat és genuïnament “gran”: en valor per si mateix, en dignitat, o en un
altre àmbit, en una altra longitud d’ona... encara que sigui quelcom “petit” de
mida, de nombre, d’aparença, o en eficàcia política. Hem de redescobrir que
les Grans Causes també estan compromeses en tot aquest immens àmbit d’”allò
petit”, del nostre dia a dia, d’allò personal-privat, de la intimitat, d’allò familiar, de les amistats, de la casa, la vivenda, l’entreteniment, l’oci... En tot allò
hem de ser, insubornablement, militants permanents de les Grans Causes, per
tal que siguem complets, sencers, holístics.
En aquesta nova edició, de 2019, per arrodonir i completar el seu missatge,
l’Agenda vol dur la nostra atenció a aquest àmbit d’allò petit, d’allò habitualment deixat de banda, allò tradicionalment incivilitzat, allò olímpicament oblidat... com si no existís. Les Grans Causes es juguen també –no “només”– en
allò petit.

JOSÉ MARÍA VIGIL I
PERE CASALDÀLIGA
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Aniversaris Majors Del 2019
Martirologi Llatinoamericà
1.6.1989: Sergio Restrepo, sacerdot jesuïta, màrtir de
1999: 20 anys
la promoció humana i de l’alliberament dels camperols de
3.8.1999: Ti Jan, sacerdot compromès amb la Causa
Tierralta, Colòmbia.
dels pobres, assassinat, Port-au-Prince, Haití.
6.6.1989: Pedro Hernández i companys, líders indíge27.8.1999: Mor Hélder Câmara, germà dels pobres,
nes, màrtirs del reclam de la pròpia terra a Mèxic.
profeta de la pau i l’esperança.
15.6.1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdot, Perú.
18.11.1999: Íñigo Eguiluz, cooperant basc, i José Luis
13.7.1989: Natividad Quispe, anciana indígena de 90
Maso, sacerdot, assassinats, Quibdó, Chocó, Colòmbia.
anys, Perú.
9.8.1989(†): Daniel Espitia Madera, camperol lluitador
1994: 25 anys
2.5.1994: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màr- del poble colombià, assassinat.
15.8.1989: María Rumalda Camey, catequista i repretir de la solidaritat entre els pobres de Paraguai.
sentant del GAM al departament de Escuintla, Guatemala,
30.5.1994: María Correa, Franciscana Missionera de
va ser capturada il·legalment i desapareguda davant del
Maria, paraguaiana, germana dels indígenes mby’a.
seu espòs i fills.
28.8.1994: Assassinat a Port-au-Prince Jean-Marie
12.9.1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista
Vincent, religiós montfortià, opositor de la dictadura de
rural de Pedro Canário (ES), Brasil.
Duvalier, compromès amb el seu poble haitià.
23.9.1989: Henry Bello Ovalle, militant, màrtir de la
19.12.1994: Alfonso Stessel, 65 anys, sacerdot assassisolidaritat amb la joventut, a Bogotà, Colòmbia.
nat a ganivetades per una “mara” a Guatemala.
2.10.1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca,
Colòmbia, màrtir de la pau i del servei.
1989: 30 anys
8.10.1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora
13.2.1989: Alejandra Bravo, metgessa mexicana, quatre infermeres i cinc salvadorencs, assassinats, Chalatenan- dels pobres d’Amèrica Llatina.
25.10.1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i comgo, El Salvador.
28.2.1989: Teresita Ramírez, religiosa de la Companyia panys, màrtir de la causa dels pobres, Perú.
29.10.1989: Matança dels Pescadors d’El Amparo,
de Maria, assassinada a Cristales, Colòmbia.
28.2.1989: Miguel Ángel Benítez, sacerdot, Colòmbia. Veneçuela.
31.10.1989: Màrtirs de la Federació Nacional de Sindi18.3.1989: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobecats de Treballadors Salvadorencs, FENASTRAS.
do, religiosa, i companys, testimonis entre els pobres de
16.11.1989: Ignacio Ellacuría i companys: Segundo
Perú.
Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Moreno
26.3.1989: María Gómez, mestra i catequista, màrtir
i Joaquín López, jesuïtes, i les seves dues empleades Julia
del servei al seu poble Simití, a Colòmbia.
5.4.1989: María Cristina Gómez, militant de l’Església Elba i Celina, a mans d’un escamot especialitzat del batalló
Atlacatl, a El Salvador.
Baptista, màrtir de la lluita de les dones salvadorenques.
23.12.1989: Gabriel Félix R. Maire, sacerdot francès,
15.4.1989: Madeleine Lagadec, «Mado», infermera
francesa, torturada i assassinada juntament amb el metge assassinat a Vitoria, Brasil, per la seva pastoral a favor de
los pobres.
argentí Gustavo Isla Casares, i els salvadorencs María
Cristina Hernández, infermera, Celia Díaz, educadora i el
1984: 35 anys
mutilat de guerra Carlos Gómez.
18.2.1984: Edgar Fernando García, activista social és
21.4.1989: Juan Sisay, militant, màrtir de la fe i de
capturat il·legalment i desaparegut a Guatemala.
l’art popular a Santiago de Atitlán, Guatemala.
7.5.1984: Idalia López, catequista, de 18 anys, testi8.5.1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí, panamoni de la fe i servidora humil del seu poble, El Salvador,
meny d’origen holandès, assassinat per un militar a la
assassinada per membres de la Defensa civil.
comunitat de Santa María, Chiriquí, Panamà.
12 Per ampliar dades: blog de la Germandat dels Màrtirs de la Caminada: irmandadedosmartires.blogspot.com.br

1.9.1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la
Paraula, màrtir de la Bona Nova als pobres a El Salvador.
20.9.1979: Apolinar Serrano, «Polín», José López
“Chepe”, Félix García Grande i Patricia Puertas, «Ticha»,
camperols dirigents sindicals màrtirs, El Salvador.
27.9.1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe
obrera, mort per la repressió policial, Minas, Brasil.
30.10.1979: Santo Días da Silva, líder sindical, 37
anys, metal·lúrgic, militant de la pastoral obrera, màrtir
dels obrers brasilers.
1.11.1979: Matança de Tots Sants, a La Paz, Bolívia.
18.12.1979: Matança dels camperol d’Ondores, Perú.
18.12.1979: Matança de camperols a El Porvenir, Opico, El Salvador.
27.12.1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació
Pankararé, al Brasil, mort en la lluita del seu poble per la
terra.

1974: 45 anys
21.1.1974: Màrtirs camperols de la matança d’Alto
Valle, Bolívia.
20.2.1974: Domingo Laín, sacerdot màrtir de les lluites
d’alliberament, Colòmbia.
11.5.1974: Carlos Mugica, del Moviment de Sacerdots
pel Tercer Món, màrtir del poble de les “villas miseria” a
Argentina. Cf: www.carlosmugica.com.ar
1979: 40 anys
10.8.1974: Tito de Alencar, dominic, torturat fins al
2.1.1979: Francisco Jentel, defensor dels indígenes i
suïcidi, Brasil.
camperols, víctima de la Seguretat Nacional al Brasil.
26.9.1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols,
20.1.1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre catequistes: Ángel, Jorge, Roberto i David. Màrtirs d’El Salvador,
líders de les seves comunitats en lluita per la reforma
assassinats per la policia i l’exèrcit.
agrària, assassinats a Riobamba, Equador.
4.2.1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per
30.9.1974: Carlos Prats, general de l’exèrcit xilè, i la
la defensa de la terra a Colòmbia.
seva esposa, màrtirs de la democràcia, a Xile.
4.2.1979: Masacre de Cromotex, Lima, Perú. Sis obrers
25.10.1974: Antonio Llidó Mengual, sacerdot valencià,
morts i desenes de ferits.
desaparegut, màrtir a les presons de Xile.
6.4.1979: Mor Hugo Echegaray, 39 anys, sacerdot i te1.11.1974: Florinda Soriano, «Doña Tingó», camperola
òleg de l’alliberament peruà, totalment dedicat als pobres. analfabeta, dirigent de la Federació de les Lligues Agràries
2.5.1979: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys,
Cristianes, màrtir del poble dominicà.
màrtir de la dictadura somocista, Nicaragua.
23.11.1974: Amílcar Oviedo, líder obrer, Paraguai.
31.5.1979: Teodoro Martínez, camperol màrtir a Nicaragua.
1969: 50 anys
9.6.1979: Juan Morán, sacerdot mexicà, màrtir en
26.5.1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys,
defensa dels indígenes mazahues.
màrtir de la justícia a Recife, Brasil.
20.6.1979: Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les
13.11.1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys,
comunitats de base salvadorenques.
màrtir dels moviments d’alliberament del poble uruguaià.
1.8.1979: Matança de Chota, Perú.
4.8.1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdot màrtir a El
1964: 55 anys
Salvador, metrallat sobre l’altar de la seva parròquia, men21.12.1964: Guillermo Sardiñas, sacerdot, solidari amb
tre celebrava l’eucaristia.
el seu poble en la lluita contra la dictadura, Cuba.
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21.6.1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la
persecució a l’Església a Guatemala.
28.7.1984: Alberto Devoto, bisbe de Goya, pastor i
pare dels pobres, Corrientes, Argentina.
14.8.1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament de Ayacucho, Perú.
15.8.1984: Luis Rosales, líder sindical, i companys,
màrtirs per la justícia entre els bananers de Costa Rica.
4.9.1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner, mort per
trets de la policia mentre llegia la Bíblia a la població a La
Victoria, Santiago de Xile.
10.9.1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula,
destacat catequista i fundador de la cooperativa de San
Cristóbal, Verapaz, Guatemala, segrestat i torturat per les
forces de seguretat del govern.
10.11.1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdot indígena
pàez, assassinat a Santander, Colòmbia.
21.11.1984: David Fernández, reverend de l’Església
Luterana, Pastor de les comunitats pobres de l’Orient d’El
Salvador.
26.11.1984: Màrtires camperols de Chapi i Lucmahuayco, Perú.
16.12.1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San
Francisco, MG, Brasil.
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Premis concedits per l’Agenda 2019...
...als concursos convocats per l’Agenda 2018

• El Premi del Concurs de Conte Curt Llatinoamericà, dotat amb 400 euros, s’ha concedit
a “La feminitat de l’esperança i la dignitat”, de
Rubén Darío GÓMEZ, de Cochabamba, Bolívia.
Ho publiquem a la pàgina 248.
Convoquem per l’any vinent la XXV edició del
Concurs (pàg. 17). Recomanem als concursants
llegir-ne atentament les bases: no premiem l’estètica per l’estètica.
Una àmplia antologia d’aquests “Contes curts
llatinoamericans” està disponible als Serveis
Koinonia, a: servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El premi del Concurs de Pàgines Neobíbliques, dotat amb 500 euros, ha estat concedit,
exaequo, a dues concursants: Elizabeth GARECA
GARECA, de La Paz, Bolívia, per la seva “Relectura del Relat de la Vídua de Naín” (Lc 7, 11-17),
que l’autora confronta amb el nou paradigma
de la perspectiva de gènere, posant el relat en
boca de la pròpia vídua de Naín, no pas en la
d’un home com Lluc, que no ens va explicar –
probablement ni tan sols ho va percebre– molts
problemes greus implicats en la situació, que la
vídua sí que va sentir i experimentar en la seva
pròpia carn de dona; la nostra autora recupera
imaginativament aquella pàgina bíblica donant
la veu a la dona protagonista.
I també a María Silvia CESARANI, de Neuquén, Argentina, per “El somni de Míriam”,

recreació de 2Re 23, 22, des del nou paradigma
arqueològic-bíblic, intentant apropar-se a la
“història real que hi ha rere del relat bíblic”, i a
més, també per boca d’una dona, en una Bíblia
que només va ser explicada, escrita i reelaborada
per homes.
El jurat felicita aquestes dues biblistes i reconeix la seva creativitat i el seu esforç per propiciar una lectura bíblica veritablement popular
i llatinoamericana, però també nova, des dels
nous paradigmes.
Convoquem la XXIV edició del Concurs (pàg.
17; fixeu-vos que a la convocatòria es fa una
matisació del tema).
• El jurat del Concurs de Gènere sobre el
tema “Perspectiva de gènere en el desenvolupament social”, patrocinat pel Centre de Comunicació i Educació, CANTERA de Managua,
Nicaragua, ha concedit el premi, dotat amb 500
$, a Francisco BURGOS, de República Dominicana, resident als Estats Units, pel seu treball “La
dimensió espiritual que enforteix l’apoderament
i lideratge de dones i homes per promoure una
societat igualitària”. El publiquem en aquesta
Agenda (pàgina 250). Felicitats.
Amb les mateixes bases i sota un nou enfocament, queda convocat el certamen per l’any
vinent (pàg. 17).

Els premis que proclama aquesta pàgina són els concedits als certàmens convocats per l’Agenda 2018; vegeu-los
també a: http://latinoamericana.org/2019/premios
Les convocatòries d’aquesta Agenda 2019, per al 2020, vegeu-les a: http://latinoamericana.org/2019/convocatorias
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• El Concurs convocat per REDES,
de Puerto Rico (http:// redesperanza.org),
l’han guanyat dues persones, exaequo, que es
repartiran els diners del premi: Maite PÉREZ
MILLET, de Santiago de Cuba, pel seu treball
“Equitat de gènere i religió: propostes per reparar segles de desigualtat”, i Blanca Cecilia
SANTANA CORTÉS, de Madrid, Cundinamarca,
Colòmbia, pel seu treball “La desigualtat de gènere des de la perspectiva de les dones preveres
en els escenaris religiosos clericals”.
Amb una nova temàtica, es convoca altre
cop per l’any 2019 en la seva ja XIII edició (cf.
pàg. 16).

em
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ELOGI DEL VIURE
Estima el teu ofici,
la teva vocació,
la teva estrella,
allò per al que serveixes,
allò en què realment
ets un entre els humans,
esforça’t en el teu quefer
com si de cada detall que penses,
de cada paraula que dius,
de cada peça que poses,
de cada cop de martell que dones,
en depengués la salvació de la humanitat.
Perquè en depèn, creu-me.
Si oblidant-te de tu mateix
fas tot el que pots en el teu treball,
fas més que un emperador que regeix
automàticament els seus estats;
fas més que el qui inventa teories universals
només per satisfer la seva vanitat,
fas més que el polític, que l’agitador,
que el que governa.
Pots desdenyar tot això
i l’adobament del món.
El món s’adobaria bé tot sol,
només que cadascú
fes el seu deure amb amor,
a casa seva.
Joan Maragall

On hi hagi un arbre que plantar,
planta’l tu.
On hi hagi un error que esmenar,
esmena’l tu.
On hi hagi un esforç que tots esquivin,
fes-lo tu.
Sigues tu qui aparti la pedra del camí.
Gabriela Mistral

• El Premi Col·lectiu Ronda s’ha declarat
desert enguany. Amb una nova temàtica, es
convoca altre cop en aquesta Agenda per al
2019 (cf. pàg. 18).
• El Premi a la Difusió dels Principis del
Decreixement, es torna a convocar per a la
seva XI edició (cf. pàg. 16).
El concurs està dotat amb 500 euros i continuarà enguany amb la nova dinàmica que va inaugurar l’any passat: vegeu-ho a la web http://
llatinoamericana.org
• El Premi Antonio Montesinos al gest
profètic en defensa dels Drets Humans s’ha
declarat desert enguany. El tornem a convocar.
FELICITATS a tots els premiats i el nostre
AGRAÏMENT a tothom qui ha participat.
Us esperem un any més. Els guanyadors de
premis dels concursos de cada any es donen a
conèixer en l’edició següent de l’Agenda Llatinoamericana, i també, el primer de novembre, a la
seva seu virtual.
http://latinoamericana.org
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Concurs sobre
«Les Grans Causes
en allò petit»

http://redesperanza.org

XIII Edició

Al nostre Puerto Rico, l’experiència viscuda a
l’XI Edició, després del pas de l’huracà Maria, ens
va dur a replantejar-nos un munt de realitats,
que, per ser quotidianes, les havíem deixat en
l’oblit. El dia a dia ens porta a obsessionar-nos
amb allò macro, fent cada vegada més mínim allò
micro. I és aleshores quan ens adonem de com
arriben a comptar aquests petits fets.
El tema d’aquesta Agenda Llatinoamericana
2019, Les Grans Causes en allò “petit”, ens proposa reflexionar sobre com cada persona, des de la
nostra realitat individual, pot començar propostes
reals de canvi, que siguin realitzables des del
nostre entorn, per a la promoció d’una societat
millor, i anar convertint aquestes petites causes
en Grans Causes. La seva marginació impacta en
gran manera a la família, a la comunitat i al país,
i encara que la seva marginalitat faci que tinguin
un impacte polític baix, sí que el tenen en allò
humà, allò social, la salut i fins i tot en allò econòmic.
Prenent com a base aquest tema proposem
que ens compartiu experiències que us hagin dut
a la promoció de canvis davant d’una situació
específica (problemes de drogaadicció, desigualtat social, educació, vulnerabilitat d’habitatges i
altres) i com des d’allò personal vàreu començar a
treballar-les fins a conscienciar i involucrar una o
més persones o a la comunitat.
Envieu la vostra experiència (de fins a 7.000
pulsacions), ja sigui personal o col·lectiva (és a
dir, amb la vostra comunitat, els vostres alumnes,
veïns, grup d’amics/gues...) abans del 31 de març
de 2019 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.
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Premi
a la difusió
dels principis
del «decreixement»
XI Edició

La “Comissió de l’Agenda Llatinoamericana”, de Girona, Catalunya,
ANUNCIA aquest premi, amb les següents
bases:
Temàtica: El “decreixement”, com a alternativa a un creixement il·limitat, com un pas
necessari per assolir una llibertat viable per
als éssers humans (tots, totes) i també per a
la comunitat de vida d’aquest planeta.
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, execució d’accions directes, etc., millor
difongui els principis del “decreixement”.
Procediment: els membres de la Comissió
cercaran activament propostes que compleixin
els requisits de contingut i forma explicats a
l’apartat anterior. De les propostes recollides,
un jurat en seleccionarà la guanyadora i, si fos
oportú, de les mereixedores d’accèssit.
Premi: 500 Euros. El jurat el podrà declarar
desert, però podrà concedir un o més accèssits
de 100 Euros. La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre de 2019 a llatinoamericana.org
Més informació a: llatinoamericana.org

tò
ca

2.Els textos no podran passar de 9.000 pulsacions
(caràcters més espais). En castellà, portuguès o català.
Donant per suposada una qualitat bàsica en la forma,
allò que es premia és el contingut, l’encert i la creativitat en la “relectura” de la pàgina bíblica escollida.
3. Els treballs hauran d’arribar abans del 31 de març
del 2019 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premi: 500 euros i la seva publicació a l’Agenda
del 2020. La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre del 2019 a http://latinoamericana.org
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L’Agenda Llatinoamericana convoca la XXIV edició
del Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:
1.El jurat donarà preferència a les pàgines que afrontin el «nou paradigma arqueologicobíblic» (eatwot.net/
VOICES, número de desembre de 2015, o cf. a google),
o qualsevol altre dels anomenats “Nous paradigmes”:
es tracta de reescriure una pàgina bíblica des d’un “nou
paradigma” actual. El concurs pretén fer avançar els i
les biblistes en una comprensió no fonamentalista de la
Bíblia i una visió teològica d’avantguarda.

vo
n

servicioskoinonia.org/neobiblicas

Co
Concurs de «Pàgines Neobíbliques», XXIV edició

Concurs «Gènere i compromís polític», XXIV edició

servicioskoinonia.org/cuentoscortos

El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTERA (canteranicaragua.org) convoca la XXIV edició del seu
concurs “Perspectiva de gènere en el desenvolupament
social”. Les bases són:
1. Temàtica per aquesta edició: “El canvi personal
com a motor essencial per transformar el món des d’una
espiritualitat holística i perspectiva de gènere”.
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 2019 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicaragua,
cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 2277 53 29
6. El text guanyador es premiarà amb 500 US$. El
jurat podrà declarar desert el premi, però també podrà
concedir un o més accèssits de 100 US$.

Concurs «Conte Curt Llatinoamericà», XXV edició
L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta
vint-i-cinquena edició del Concurs, amb les següents bases:
1. Pot concursar-hi qualsevol persona o grup apassionat per les Causes de la Pàtria Gran.
2. Extensió i idioma: màxim de 18.000 pulsacions. En
castellà o portuguès.
3. Objectiu i temàtica: els contes han d’il·luminar
l’actual conjuntura espiritual d’Amèrica Llatina: les seves
utopies, dificultats, motius per a l’esperança, alternatives,

la interpretació d’aquesta hora històrica...
4. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març del
2019 a: agenda@latinoamericana.org
5. El conte guanyador es premiarà amb 400 euros, i
es publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2020 (en uns 20
països). La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre
del 2019 a http://latinoamericana.org
6. El jurat podrà declarar el premi desert, però també
podrà concedir accèssits de 100 euros.

Premi Antonio Montesinos
al gest profètic en defensa de la dignitat humana, XXV edició
L’Agenda Llatinoamericana Mundial convoca la XXV
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
2019, 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.
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Premi
«Col·lectiu Ronda»
XVII Edició

UNA SOCIETAT SENSE POBRESA

www.cronda.coop

EXPERIÈNCIA DE LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

18

El Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, laboral, econòmica i social al servei
de les persones i classes marginades pel sistema imperant, fidel a la seva tradició de pensament i de compromís, convoca la XVII edició del premi Col·lectiu Ronda per l’any 2019, en
què s’ha escollit com a tema “UNA SOCIETAT SENSE POBRESA”.
La pobresa, constituïda per la manca de recursos per satisfer les necessitats bàsiques en
els aspectes econòmics, socials, culturals, es caracteritza per la manca d’oportunitats per
aconseguir uns nivells de vida dignes en el pla individual i social.
Sembla que la pobresa es contempli com un mal endèmic. En aquest sentit, les actuacions dels governs, les Nacions Unides i les ONG, només aconsegueixen –en el millor dels
casos– pal·liar els efectes de la pobresa, sense atacar-ne les causes.
La lluita contra la pobresa és una petita, però alhora, una Gran Causa, que es pot abordar
des d’allò petit. És una Causa que no ha de marginar les comunitats i persones que la pateixen. Per això valorarem qualsevol experiència comunitària relacionada amb la lluita contra
la pobresa i les seves seqüeles d’exclusió social, que tingui per objectiu tant atacar-ne les
causes com les conseqüències.
Per tot això, el Col·lectiu Ronda
CONVOCA:
Les entitats, grups, col·lectius o anàlegs que duguin a terme una activitat transformadora amb l’objectiu d’eradicar la pobresa.
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 eradicar la pobresa i l’exclusió social;
- que, des de la pròpia comunitat, actuïn o facilitin eines per aconseguir una societat
sense pobresa en allò material, social i cultural.
L’informe haurà de referir el context, la composició i la motivació de l’entitat concursant,
així com les activitats realitzades i l’avaluació dels resultats obtinguts respecte dels objectius fixats. 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 d’aquells en els quals es publica
l’Agenda, acompanyat d’una traducció a qualsevol dels tres idiomes esmentats en primer lloc.
Enviament i terminis: s’haurà de presentar abans del 31 de març de 2019 a les següents
adreces de correu electrònic: agenda@latinomericana.org i jpujol@cronda.coop.
Premi: 2.000 (dos mil) euros. Es podrà declarar desert. O també, concedir algun accèssit.
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PREMI
«AGENDA LLATINOAMERICANA,
CAP ALS 30 ANYS»

«CRISTIANISME 2.0»
PENSANT ‘FORA DE LA CAIXA’
És ben coneguda la crisi que travessa des de fa dècades el cristianisme en el món occidental. Les
xifres decreixen, les noves generacions no sintonitzen, el pensament se secularitza, el llenguatge “religiós” perd plausibilitat, i en alguns països amb llarga tradició cristiana la majoria de la població ja
ha girat l’esquena a les institucions religioses. Tot sembla indicar que, a mitjà termini, aquest Titànic
s’enfonsarà.
Importa saber en què consisteix aquest canvi d’època que tothom diu que estem transitant, o què
és concretament aquest salt de consciència que la Humanitat sembla estar donant, o en quina mena
de nou temps axial estem immersos. I des d’aquesta anàlisi, també importa mirar al futur: si la figura
històrica del cristianisme tradicional està desapareixent, ¿com entrellucar la imatge d’un cristianisme
nou (2.0), des d’unes altres bases, per a una societat nova en la qual les creences i els mites transmesos han quedat obsolets?
El Titànic s’enfonsa, però la vida continua i se’n va amb la gent per altres camins. Quina nova forma
o figura històrica assumirà el cristianisme 2.0 per a la nova societat? Els Nous Paradigmes (pluralista,
postreligional, posteïsta, ecocèntric, feminista, nova epistemologia, des de la nova arqueologia bíblica...) poden ajudar-hi. Bibliografia de referència: servicioskoinonia. org/BibliografiaNuevosParadigmas.
pdf Per tot això, l’Agenda Llatinoamericana,
CONVOCA:
Les persones creients i no creients inquietes pel futur del cristianisme i de la humanitat, a “pensar
fora de la caixa”, i esbossar de la manera més concreta i sistemàtica un Cristianisme 2.0 per a la Societat que ve, amb les següents
BASES:
-Camp de reflexió: teologia i/o ciències de la religió.
-Nivell acadèmic: propi de mestria.
-El treball ha de ser produït expressament per a aquest certamen.
-Extensió mínima de 20 pàgines (40.000 pulsacions o ‘caràcters més espais’).
-Es valorarà especialment la participació de les dones (discriminació positiva), tot i que sense discriminació de gènere envers els homes.
-Ja que hi ha una gran varietat d’enfocaments possibles, es valorarà en especial la utilització de les
categories reflectides a la bibliografia suggerida (que es pot trobar tota disponible en línea al ciberespai).
-Els treballs, que han de ser inèdits i originals, es presentaran en castellà o portuguès.
-Lliurament: abans de l’1 de maig de 2019, per correu electrònic, a l’Agenda Llatinoamericana
(agenda@latinoamericana.org).
-El premi consistirà en mil euros, a més de, molt probablement, la seva publicació a internet, així
com una ressenya a l’Agenda Llatinoamericana (publicada en uns 20 països).
-Es podrà concedir algun accèssit, així com també declarar el premi desert.
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PANORAMA ECONÒMIC

AMÈRICA LLATINA CREIXERÀ UN 2% EL 2018 I UN 2,8% EL 2019

(EFE). Amèrica Llatina i el Carib tindran un
creixement econòmic del 2% el 2018 i un increment
del 2,8% el 2019, impulsat per una major inversió i
consum privats, segons un informe del Fons Monetari
Internacional (FMI) presentat l’11 de maig de 2018
a Lima.
Amèrica Llatina tindrà una recuperació de la
inversió empresarial, després de l’1,3% d’alça del
Producte Interior Brut (PIB) el 2017, tot i que es
mantindrà “per sota dels nivells observats a d’altres
regions, la qual cosa, limita el potencial de creixement de la regió”, conclou l’informe “Perspectives
Econòmiques Regionals per Amèrica Llatina i el Carib: Aprofitant l’impuls”.
Les properes eleccions a diversos països de la
regió, les tensions geopolítiques i esdeveniments
meteorològics extrems són alguns dels factors que
poden afectar el creixement econòmic a les Amèriques. Igualment, “un gir vers polítiques més proteccionistes i un enduriment sobtat de les condicions
financeres mundials” també podria ennegrir molt les
perspectives de creixement, va apuntar l’FMI.
A Amèrica del Sud, l’impuls del creixement prové del final de les recessions a Argentina, Brasil i
Equador, l’alça de preus de les matèries primeres i
una moderació de la inflació que ha donat marge per
a una distensió de la política monetària, va precisar.
Per la seva part, Mèxic, Amèrica Central i parts del
Carib s’han vist beneficiats pel creixement als EUA.
Les perspectives per Amèrica Central, Panamà i
Dominicana són favorables, i es preveu que es mantingui per sobre del potencial el 2018, mercès a l’ímpetu del creixement als EUA i al món. Això no obstant l’FMI va anotar que les potencials implicacions
de la reforma tributària en aquest país i les renegociacions en curs del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica
del Nord (TLCAN) “estan generant incertesa”.
Per a Mèxic es preveu que el PIB s’incrementi a
un 2,3% el 2018, recolzat per les exportacions netes
i les remeses, mentre que al Carib s’estima que l’alça
se situï al nivell de l’1-2% el 2018 i 2019.
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Esmentant cada país, el Fons va estimar un
creixement del 2% per Argentina enguany, que s’enfrontarà als efectes d’una forta sequera, mentre que
Brasil va rebre una estimació del 2,3% degut a les
condicions externes favorables i a una recuperació
del consum i la inversió privada. No obstant, un risc
important per al Brasil, va indicar l’FMI, és que “el
programa de polítiques es podria alterar després de
les eleccions presidencials d’octubre”, i que això
“generi volatilitat en el mercat i una major incertesa
en les perspectives a mitjà termini”.
Per a Xile es va estimar una alça del 3,4%, degut
a que les exportacions i la inversió empresarial estan
propulsant la recuperació, amb el suport d’una despesa sòlida de les llars i condicions financeres una
mica més favorables.
Per a Colòmbia l’estimació del 2,7% de creixement respon a “les polítiques més laxes i l’entorn
mundial favorable”, així com a l’incentiu de la demanda interna i la inversió en projectes petrolers.
Respecte del Perú, va estimar que les polítiques
macroeconòmiques contracícliques ajudin a una
revifada del creixement envers el 3,7%, tot i que
“persisteixen els riscos a la baixa relacionats amb
la investigació del cas Odebrecht”, que ha generat
investigacions contra quatre expresidents i polítics
locals.
En el cas de Veneçuela, l’FMI va afirmar que es
preveu una contracció del 15% que se suma a una
contracció acumulada del 35% en el període 20142017. La crisi humanitària també s’està aguditzant,
amb una escassetat cada vegada més gran de béns
de primera necessitat, col·lapse del sistema de salut i elevats índexs de delinqüència, la qual cosa ha
provocat l’augment de l’emigració a països veïns.
L’FMI va suggerir a les autoritats regionals prosseguir amb ajustaments per situar els coeficients
d’endeutament en una trajectòria sostenible, així
com afrontar la corrupció amb millores en la gestió
del govern i el clima de negocis, entre d’altres mesures.

Evolució de la PobreSa
A amÈrica LLatina
Lamentablement, la primera constatació és que
la pobresa està creixent.
Segons el darrer informe de la Comissió Econòmica per Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) sobre
el panorama social d’Amèrica Llatina, la pobresa i
la pobresa extrema han anat augmentant a la regió des del 2014. Fins aleshores, la pobresa havia
disminuït de forma progressiva des del 2002. No
obstant, aquesta tendència ha canviat els darrers
anys.
Segons la informació més recent d’aquest organisme, el nombre de persones pobres a Amèrica
Llatina va arribar el 2016 a 186 milions (30,7%
de la població), i la pobresa extrema va afectar 61
milions de persones (10% de la població).
En aquest context, l’informe insisteix en la
necessitat de continuar enfortint les institucions
i les polítiques actives que contribueixin a continuar treballant per reduir la pobresa i l’extrema
pobresa, i així evitar els retrocessos que s’han
experimentat els darrers temps.
Per aconseguir-ho, la CEPAL advoca per la
contribució a l’augment dels ingressos a les llars
de menys recursos, a través del mercat laboral, i
altres vies com sistemes de pensions i transferències públiques.
El text situa les polítiques laborals, la provisió
de serveis públics, els sistemes de protecció social
i les polítiques de superació de la pobresa, com
alguns dels aspectes que incideixen directament
en la distribució d’ingressos a les llars i que, per
tant, determinen que el creixement econòmic es
pot traduir en millors condicions de vida per a la
població.
Per contribuir a aquest creixement, la FMBBVA
(Fundació Microfinances BBVA) facilita l’accés a
productes i serveis financers a persones vulnerables que comptin amb activitats productives a
la regió. Persones que surten endavant amb els
excedents que ells mateixos generen, i que amb el
seu treball, aconsegueixen millorar les seves vides
i les dels que els envolten.

DaDEs econÒmiQUEs de la CEPAL
Malgrat la crisi en el preu de les mercaderies,
Bolívia fa més d’una dècada que creix a una mitjana anual del 5%, creixement superior al dels Estats
Units i la resta de països sud-americans. L’any 2016,
va créixer un 4,3%, seguit de Paraguai (4,1%) i Perú
(4%). Amb aquests números, Bolívia va passar a ser
el que més creix a Amèrica del Sud.
En el poder des de fa deu anys, el govern d’Evo
Morales manté el creixement mercès a la nacionalització del petroli i a les exportacions de gas natural
que ven a Brasil i Argentina. Encara que hagi realitzat esforços per diversificar l’economia (amb la venda
de diesel, estany i soja), persisteix la pregunta de
quant temps aconseguirà sostenir el seu model de
desenvolupament, considerat per molts “el miracle
econòmic bolivià”.
Dades de la Comissió Econòmica per Amèrica
Llatina i el Carib, CEPAL, estimen que tota la regió, el
2017, va créixer un 1,2%, i calculen que un 2,2% el
2018, impulsada per la producció de matèries primeres. Comparat amb els Estats Units, que van créixer
tot just un 1,5%, Bolívia ho va fer de manera excel·
lent. Brasil va registrar un retrocés del 3,6% el 2016,
però va obtenir el sisè pitjor lloc de la regió el 2017,
empatat amb Equador i rere de països com Veneçuela
(-8%), Cuba (-0,5%) i Surinam (-0,2%). La CEPAL
espera que Brasil hagi assolit el 2018 un creixement
més robust del 2%, la qual cosa millorarà la posició
del país entre la resta.
La CEPAL afirma que la capacitat dels països
d’Amèrica Llatina i del Carib de generar creixement
sostingut depèn de la creació d’”espais aptes per
a polítiques que donin suport a la inversió”, amb
l’objectiu de “reduir l’efecte de xocs externs i evitar
conseqüències significatives en el desenvolupament
de les economies a mitjà i llarg termini”. En aquest
context, la CEPAL defensa impulsar la inversió pública i privada, i diversificar l’estructura productiva, per
generar més valor afegit. En el camp polític la gestió
d’Evo ha estat elogiada per les seves reformes inclusives, però criticada per les seves tendències autoritàries, casos de corrupció...
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EL PODER TRANSFORMADOR DELS PETITS
INICIATIVES CAMPEROLES EN EL SUD PLANETARI
DAVID MOLINEAUX

Santiago de Xile

Les dècades recents i a diversos continents, la
situació dels petits agricultors ha esdevingut més
precària. Sempre van ser vulnerables davant les sequeres, plagues i altres desafiaments naturals; però
la seva situació ha empitjorat davant l’envestida de
l’agricultura industrialitzada de les transnacionals.
Això no obstant, Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina
han vist com sorgien iniciatives camperoles que es
caracteritzen per tres elements: resistència contra
l’agricultura industrial, regeneració de sòls, i participació protagonista de les dones –gairebé el 70% de
la força de treball agrícola en el sud del planeta.
L’agricultura industrialitzada
A partir de l’anomenada “revolució verda” dels
anys 60 i 70, el poder de decisió sobre la producció
agrícola mundial ha anat passant dels agricultors
petits i mitjans als directoris d’empreses transnacionals. Aquestes han afavorit que se sembrin un grapat
d’espècies comercials, en monocultius massius, gran
part dels quals no són per al consum humà: prop del
90% del blat de moro i la soja produïts arreu del món
es destinen a l’alimentació de bestiar o a la producció
de biocombustibles.
Els aliments esdevenen una mercaderia més,
objecte d’una especulació financera que ha produït
alces sobtades dels preus del gra –i això en un món
on la desnutrició és responsable de més del 50% de
la mortalitat infantil. Les organitzacions camperoles
han respost reclamant la sobirania alimentària: el
dret de prendre les seves pròpies decisions sobre els
seus conreus.
La dominació transnacional de l’agricultura s’ha
aguditzat amb la introducció de varietats transgèniques, les quals requereixen d’uns elements específics
(llavors, fertilitzants i pesticides) per a la compra
dels quals els camperols s’han d’endeutar, sovint de
forma intolerable. Sovint requereixen de projectes
massius de reg artificial i processos productius mecanitzats.
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Una pràctica que ha suscitat la resistència camperola és la de patentar els organismes. També hi ha
l’anomenada “biopirateria”, a través de la qual les
empreses s’apropien de varietats millorades durant
segles per agricultors tradicionals, i després obliguen
els camperols a comprar-los les seves pròpies llavors.
El paradigma agroindustrial ja no és viable, explica la científica i activista hindú Vandana Shiva.
Depèn massivament del petroli, aportant el 29% de
les emissions d’efecte hivernacle mundials. Degrada
els sòls i danya greument la biodiversitat, matant
milers de milions d’aus i aniquilant poblacions d’insectes. També ha empobrit l’alimentació de tothom:
tradicionalment els humans consumíem més de 3.000
varietats de plantes, però sota el règim transnacional només 8 varietats arriben a representar el 75%
dels conreus per al consum humà. D’altra banda, una
àmplia gama d’estudis tècnics ha mostrat que l’agricultura ecològica pot alimentar la població actual del
món i la prevista pel futur.
El poder de l’organització local
Davant de multitud de reptes, les agrupacions
camperoles, a diverses parts del sud planetari, han
donat mostres del poder transformador de l’acció comunitària. Un exemple emblemàtic ha estat la lluita
del Movimento dos sem terra (MST), l’organització
social més gran del Brasil. Des dels seus inicis a la
dècada dels vuitanta, l’MST ha defensat l’agricultura
sostenible a petita escala, oposant-se al latifundi i
a l’expansió de l’agricultura industrial. Actualment
compta amb més d’1,5 milions d’adherits; les seves
accions més típiques han estat la presa de terres no
conreades i la promoció de tècniques productives
ecològiques entre les famílies beneficiades. Ha dut a
terme més de 2.500 ocupacions de terres, assentant
unes 400.000 famílies en més de 20 milions d’hectàrees. Segons xifres de la Conferència Episcopal
Brasilera (CNBB), més de 1.700 membres de l’MST han
estat assassinats.

L’MST s’ha oposat al poder de les empreses transnacionals i als conreus transgènics. Des de l’any
2000, insisteix en la pràctica de l’agroecologia a
tots els seus assentaments. Això inclou reforestació,
regeneració dels sòls degradats, i adopció de mètodes agroforestals, que combinen el conreu d’arbres i
arbustos amb la sembra de vegetal i la cura d’animals
domèstics. Tot això ha significat no només haver
reverdit immenses extensions de terres devastades,
sinó una prosperitat inesperada per a les famílies
assentades.
Una altra lluita pionera del sud planetari va ser
la del Moviment Chipko, nascut al nord de l’Índia. Al
principi dels anys setanta, arran de la tala massiva
d’arbres per part d’empreses fusteres, la regió estava
patint desertificació i ensorraments catastròfics. El
1974, 27 dones, arriscant les seves vides, van manifestar-se, abraçant arbres marcats per ser tallats. El
moviment es va anar estenent a tota la regió, creant
un model d’”acció ecosocial no violenta”. Entre d’altres coses, es va prohibir durant quinze anys tallar
arbres a les faldes de l’Himàlaia.
Cap a finals dels anys vuitanta, també a l’Índia,
va sorgir Navdanya, organització dedicada a la defensa de la biodiversitat davant l’agricultura industrial.
Ideada per Vandana Shiva, Navdanya està liderada per
dones camperoles. Guiada per principis gandhians,
promou l’autogovern local. Ha creat un centenar de
bancs de llavors a diferents regions del país, rescatant més de 5.000 varietats d’arròs, blat, fesols i
altres aliments.
Navdanya ha format més de mig milió d’agricultores i agricultors en mètodes sostenibles. Ha ressuscitat tradicions de treball comunal, promogut una xarxa
de mercats orgànics, establert cooperatives de crèdit
entre dones camperoles i liderat amb èxit campanyes
contra la biopirateria.
Al sud de l’Índia, on el cotó transgènic sembrat
per l’empresa Monsanto havia deixat molts camperols
amb deutes insuportables, i l’aplicació massiva de
pesticides creava seriosos problemes de salut, van
sorgir organitzacions dedicades a difondre pràctiques agràries sostenibles. De poblet en poblet, van
promoure una campanya en la qual els agricultors
juraven abandonar els pesticides i adoptar mètodes
ecològics.
Els agricultors van anar descobrint que les pràc-

tiques ecològiques no només van deixar de danyar
la seva salut: rendien molt més. D’un grup inicial de
450 “poblets lliures de transgènics”, el moviment ha
arribat a tenir més de 8.000 localitats participant-hi,
que cobreixen prop d’un milió i mig d’hectàrees. Els
vincles socials també han augmentat: entre les dones
d’un sol estat, Andhra Pradesh, funcionen gairebé un
milió de grups d’autoajuda.
Reverdint Àfrica
A grans sectors d’Àfrica, la vulnerabilitat dels seus
pobles ha estat exacerbada per les sequeres i la desertificació. Els anys vuitanta la província de Tigray,
del nord d’Etiòpia, considerada una de les més degradades de tota Àfrica, va patir una fam descomunal,
les imatges de la qual van commoure el món.
Després, amb el suport d’ONGs estrangeres i del
govern, agricultors de la zona van anar emprenent,
poble per poble, un ambiciós programa de reforestació, compostatge i la construcció a mà d’un ampli
sistema de terrasses agrícoles. Valent-se de tècniques
ecològiques, han aconseguit esquivar el domini dels
productes agroindustrials, aprofitar l’aigua de pluja i
regenerar els sòls, creant una zona reverdida que és
considerada un model per tota Àfrica.
Camperols de la regió subsahariana del Sahel,
afectada per devastadores sequeres arran del canvi
climàtic, han implementat programes de regeneració
natural usant tècniques tradicionals agroforestals. La
immensa àrea ha reverdit tant que es nota fàcilment a
les fotografies de satèl·lit. Només a la República del
Níger els camperols han regenerat més de cinc milions
d’hectàrees i han plantat 200 milions d’arbres.
Moviments antihegemònics
Les organitzacions locals s’han reforçat amb la
creació d’organitzacions antihegemòniques internacionals. Diverses agrupacions ja esmentades són
membres de la Via Campesina, fundada el 1993, que
actualment compta amb 164 organitzacions membre a
73 països. També han participat activament al Fòrum
Social Mundial.
L’experiència és molt clara: ni la pobresa rural ni
el poder de les transnacionals, ni molt menys el fet
de ser dona, són obstacles insuperables per a l’empoderament i la realització plena de les persones i les
comunitats del sud planetari.
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EL TRÀFIC DE PERSONES
María Silvia Oliveira

Xarxa Kawsay, Argentina

Es tracta d’un problema en bona part invisible, com si no existís. Algunes persones continuen amb la
vella idea tradicional de que és quelcom marginal, “petit”, del món dels delinqüents... del qual en desconeixen la magnitud i gravetat, ja que gairebé ningú en parla. La Maria Silvia ens crida l’atenció sobre
la Gran Causa que es juga en aquest problema que no és pas tan petit com solíem considerar...

Hi ha qui continua parlant de tràfic de blanques...
Aquest concepte ja és obsolet; fa molts anys que
parlem de tràfic de persones, perquè les víctimes ja
no són només dones i blanques, sinó dones i homes
de qualsevol raça i edat. Avui parlem de tràfic de
persones, que és un delicte i una gravíssima violació
dels drets humans, i que inclou l’oferiment, la captació, el trasllat, la recepció o l’acollida de persones,
amb finalitat d’explotació. Assumeix diferents formes:
explotació sexual, laboral, extracció i comercialització
il·legal d’òrgans, matrimoni servil, reclutament forçat
per a conflictes armats, mendicitat aliena, gestació
subrogada i altres delictes.
El tràfic de persones ens afecta a tots. Perquè
tots podem ser-ne les víctimes. És urgent prendre’n
consciència. No podem romandre indiferents a aquesta
realitat, perquè les persones afectades perden la seva
llibertat, no poden exercir els seus drets, viuen en condicions indignes i inhumanes i amenaces permanents.
Les causes són múltiples: manca de polítiques públiques, lleis migratòries que no garanteixen ni cuiden
la vida, que produeixen situacions d’il·legalitat que
són aprofitades pels delinqüents. Per això diem que és
un problema social, econòmic i polític.
El nombre de víctimes arreu del món s’estima en
milions de persones. Els diners que mou aquesta tragèdia són incalculables. Les estadístiques el situen
entre els tres delictes més rendibles, juntament amb
les armes i el narcotràfic. Paradoxa: el nombre de condemnats per aquest delicte és ínfim a tot el món.
Els darrers anys, congregacions religioses presents
a Amèrica Llatina han assumit aquest problema com a
prioritat, s’han organitzat en Xarxes regionals, i treballen intensament a cada país, juntament amb altres
organitzacions de la societat civil. Organitzen campanyes de sensibilització i conscienciació, perquè el que
està en joc en aquest drama desatès és la Gran Causa
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de la Vida i la Dignitat de les persones. En el darrer
Seminari Continental sobre el tràfic de persones, realitzat a Bogotà l’agost de 2017, aquestes Xarxes han
declarat:
• Volem denunciar l’increment del delicte de tràfic
de persones al nostre continent. Aquest delicte està
present a tots els nostres països, afecta milers de persones, en particular dones, nenes i nens, i constitueix
una violació flagrant dels drets humans fonamentals.
• Condemnem amb força no només el delicte del
tràfic, sinó també les seves múltiples causes econòmiques, polítiques, culturals i socials.
• Demanem que els governs assumeixin la seva
responsabilitat de visibilitzar aquest delicte, respectar
i executar els acords adquirits, dedicar recursos humans, econòmics i estructurals per a l’atenció integral
de les víctimes, i implementar lleis que previnguin
i castiguin tota acció que converteixi les persones
en objecte/mercaderia, d’aquesta abominable forma
moderna d’esclavitud. Demanem una especial atenció
envers les poblacions vulnerables, les fronteres i els
creixents moviments migratoris. Urgeix crear rutes
que permetin una atenció efectiva i immediata de les
víctimes.
Aquestes són les principals xarxes de lluita contra el tràfic de persones; poseu-vos-hi en contacte i
oferiu-vos a col·laborar-hi.
Red Tamar, Colòmbia, redtamarjpic@gmail.com
Rede Grito Pela Vida, Brasil, gritopelavida@gmail.
comGritopelavida.blogspot.com.br / FB: redeumgritopelavida
Red Ramá, Amèrica Central, jpeconfres@yahoo.es
Facebook: redrama.org / Web: redrama.org
Red Kawsay, Perú, redtrata.peru@gmail.com
Red Kawsay, Argentina, redkawsayargentina@
gmail.com / Facebook: Red Kawsay Argentina-Uruguay
Red Rahamim, Mèxic, redrahamim@cirm.org.mx

AIGUA, UNA URGÈNCIA IMPOSTERGABLE
Joel González Vega

Activista socioambiental. Limache, Xile

Els darrers estius, els veïns dels sectors alts d’Olmue, un plàcid poble de la zona central de Xile, han
hagut de conviure amb la manca d’aigua potable o
amb la seva distribució a través de camions cisterna. Això, lluny de ser una excepció a la regla, s’ha
convertit en una situació cada vegada més freqüent,
sobretot en països on els seus Estats han privilegiat
un model de desenvolupament sustentat en la sobreexplotació de béns naturals finits, sense considerar els
impactes del canvi climàtic.
L’aigua, més enllà de ser un “recurs” extraïble per
als processos productius, és un bé estratègic, ineludible a l’hora de projectar la supervivència al Planeta.
Actualment, una de cada deu persones al món no té
accés a aigua potable, i segons projeccions del Fòrum
Econòmic Mundial, s’estima que el 2030 hi haurà una
demanda un 40% més alta que no es podrà abastir.
Uns 1.400 nens moren diàriament com a conseqüència
de malalties derivades de la manca de sanejament, i al
voltant de 770 milions de persones no compten amb
aigua, vivint en la seva gran majoria en situació de
pobresa, en barris marginals o sectors rurals.
L’aigua dolça és avui la principal font d’abastiment per satisfer les nostres múltiples necessitats,
essent tan sols el 2,5% del total de l’aigua disponible
en el planeta, i que en gran mesura està congelada
als pols i glaceres, o circulant en deus subterrànies,
rius i llacs. Des del sentit comú, queda fora de tota
discussió que l’accés a l’aigua destinada a la població
està mediatitzada per la seva disponibilitat per als
enclavaments productius de l’extractivisme, la megamineria, la producció energètica i l’agroindústria. No
obstant, allò que podem veure és que les legislacions
de molts països en vies de desenvolupament que sacralitzen les xifres macroeconòmiques per davant de
la justícia ambiental i l’equitat social, han invertit les
seves prioritats, promovent marcs legals que donin
àmplies garanties a les grans empreses sense considerar les urgències del futur com un eix estratègic en la
construcció de polítiques públiques AVUI inajornables.
Les realitats són diverses i, sense pretendre ser
alarmista, totes elles, en el context de la necessitat

de resguardar l’aigua com a bé indispensable, tenen
una càrrega de dramatisme: des de comunitats que es
desplacen quilòmetres per trobar algun aqüífer i tornar-ne amb un parell de garrafes, a aquelles que s’han
de proveir d’aigua a través de camions cisterna que no
garanteixen la seva innocuïtat i potabilitat; veïns la
relació dels quals amb l’aigua és a través d’un vincle
clientelar en el que el pagament a través d’una butlleta deixa en evidència el caràcter privatitzador que
en molts països del món regeix la seva administració;
o poblats que han vist violentat el dret a la vida per
aquelles empreses que en disputen l’ús de l’aigua,
bàsicament com un recurs al servei de rendibilitzar
els seus projectes, i que per altra part distants de la
problemàtica, balafien des del surrealismes dels que
gaudeixen de privilegis en temps d’escassetat.
Quan l’ONU resol reconèixer que l’accés a l’aigua és
un dret humà inalienable, deixa clar que no pot existir
conveniència empresarial o política, ni legislacions o
normes que prioritzin el mercat com a filtre regulador
de l’accés a un bé sense el qual la vida al planeta és
inviable. En aquesta resolució, l’ONU fa una crida “als
Estats i Organitzacions internacionals a proveir de
recursos financers, construcció de capacitats i transferència tecnològica, a través d’assistència i cooperació
internacional”; no obstant, aquesta declaració pot
tenir diversos matisos, segons quina sigui la permeabilitat política dels governs, la solidesa de les seves
institucions i la vulnerabilitat de les seves polítiques
públiques, davant de les pressions adjuntes als “tractats de lliure comerç”, que en la seva gran majoria
són el salconduit per a transnacionals que continuen
amb pràctiques d’usurpació intensiva.
Al meu país, Xile, hi ha prop de 417 mil persones
que pateixen directament la manca d’aigua, en un Estat que treu pit de les seves xifres macroeconòmiques
i del seu posicionament a l’escenari internacional com
a país en vies de desenvolupament, però que ha decidit mantenir des de les seves elits governants un model de gestió i administració de les aigües que privilegia el mercat i la propietat privada per damunt d’un
element vital i indispensable per a la subsistència.
25

COOP-23: No podem continuar menjant tanta carn
Carlos Laorden Zubimendi

La dada, per descomptat, és cridanera: el 14,5%
dels gasos d’efecte hivernacle –els que causen l’escalfament planetari– emesos per l’acció humana vénen
del sector de la ramaderia, segons dades de la FAO
(Agència de les Nacions Unides per a l’alimentació
i l’agricultura). És a dir, la digestió de les vaques i
altres animals en forma de ventositats i excrements,
juntament amb l’ús de la terra que cal per a la seva
criança i alimentació, alliberen més gasos que no pas
tot el sector mundial de transports.
Un estudi de l’Oxford Martin School de la Universitat d’Oxford (Regne Unit) indica que si tot el món
es tornés vegetarià, les emissions de la indústria
alimentària en general es reduirien gairebé dos terços.
“L’objectiu és reduir el consum de productes d’origen
animal en un 50% de cares al 2040”, apunta Cristina
Rodrigo, portaveu de l’organització.
Emissions del bestiar
La ramaderia emet un 14,5% del total dels gasos
d’efecte hivernacle. D’aquestes 7,1 milions de gigatones de CO2 equivalents anuals, la major part –el 44%–
correspon a la fermentació entèrica. Això és, el procés
de digestió en què –sobretot els remugants, i sobretot
els grans, com les vaques– acaben alliberant gas metà
a l’atmosfera. El metà dura menys a l’atmosfera que el
CO2, però contribueix a l’escalfament de manera més
intensa.
Un altre 41% de les emissions del sector prové de
la producció d’aliments per als animals, un 10% del
tractament dels seus excrements, i el 5% restant de
les necessitats d’energia de la indústria, segons dades
de la FAO.
Però aquest objectiu, en parlar d’”animals”, posa
en el mateix sac vaques, pollastres i porcs, per exemple (també tonyines, gambes i cloïsses). I no tots
contribueixen igualment a l’escalfament. Pesca a part,
aconseguir un quilo de proteïnes menjant carn bovina
produeix el doble de gasos d’efecte hivernacle que
no pas en recórrer a petits remugants com ovelles o
cabres, segons la pròpia FAO. I el triple que portar al
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mercat un quilo de proteïnes en forma de llet de vaca
o carn de pollastre o porc.
Grans consumidors com la Xina ja han presentat
plans per retallar la ingesta de carn en general, i els
nord-americans (els segons que més en mengen per
persona i any, després d’Austràlia) en prenen avui uns
nou quilos menys que fa deu anys. Però la tendència
general és oposada. El creixement econòmic en els
països en desenvolupament i altres fenòmens desemboquen en que cada vegada mengem més animals.
D’altra banda, cada vegada som més... Per això, si no
hi ha grans canvis, les emissions de la indústria alimentària continuaran creixent.
Les vies per reduir-les són dues (tot i que una no
exclou l’altra): una és retallar el consum dels aliments
més contaminants. Això passa per fomentar un canvi
en les nostres dietes que es traslladi als productors.
“Nosaltres sempre responem al mercat –aclara Pekka
Pesonen, secretari general de Copa-Cogeca, la principal agrupació d’agricultors i ramaders europeus. Fins a
quin punt hem de guiar els consumidors en les seves
eleccions, sigui a través d’impostos, de promoció...?”,
es pregunta.
Pesonen es mostra pessimista sobre l’efectivitat
d’aquest enfocament, i posa l’exemple del tabac: “Sabem que pot ser perjudicial i, malgrat tota la informació, es continua consumint”, indica. Però Rodrigo, de
ProVeg, manté que la demanda dels ciutadans no és
tant de productes concrets com de proteïnes “amb un
sabor i textura que els resulti familiar i agradable”. Per
això presenta com a alternativa algunes iniciatives ja
en marxa, com salsitxes o pernil produïts a base de
vegetals, i insisteix en la necessitat de conscienciació.
Una de les principals contraindicacions d’aquest
camí, el de la reducció del consum, és l’efecte sobre
l’economia dels qui s’hi dediquen. Altra vegada segons la FAO, uns dos terços de les famílies rurals més
pobres cuiden bestiar, i depenen de la seva carn o la
seva llet per mantenir-se. En el món hi ha, a més, uns

500 milions de pastors. “Quan parlem de carn o llet,
no parlem només de menjar, sinó de la forma de vida
de milions de persones en àrees marginals”, destaca
Henning Steinfeld, expert de l’agència.
Steinfeld assenyala una altra dificultat afegida: a
molts països en desenvolupament és molt difícil trobar proteïnes que no siguin d’origen animal. “Qui sóc
jo, europeu, per dir-los que no haurien de consumir
carn que podria millorar les seves dietes?”, coincideix
Pesonen. Des de ProVeg addueixen que el problema no
resideix en l’agricultura de subsistència o en el pasturatge en aquests llocs, sinó en “el consum excessiu,
l’agricultura industrial i les deixalles d’aliments en els
països desenvolupats”.
Però les emissions de l’activitat ramadera a l’Àfrica
subsahariana i el sud d’Àsia (Índia, Bangladesh, Pakistan, Afganistan...) superen en un 43% la suma de
les d’Europa occidental, Amèrica del Nord i Oceania,
malgrat que els primers produeixen la meitat de proteïnes. Això es deu, en gran part, a la major productivitat dels exemplars d’aquests darrers països.
Per això, l’altra forma de fer carns i lactis més
verds és reduir la intensitat de les seves emissions.
És a dir, disminuir la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que s’alliberen per cada quilo de proteïnes.
Steinfeld recorre a un exemple: millores en la criança,
el tractament veterinari o l’alimentació dels animals
permeten triplicar la producció lletera a diversos llocs
de l’Índia. La FAO defensa que estendre aquestes
pràctiques millorades en la criança del bestiar pot
reduir les emissions mundials del sector entre un 20%
i un 30%.
“En referir-nos a la producció d’aliments a partir d’animals, no podem pensar només en el canvi
climàtic: no seria just –afirma Steinfeld–, cal tenir
en compte més factors, perquè per a molta gent el
bestiar és molt més que les seves emissions de gasos”.
Qüestió a part és la dietètica.
Però en el context general de la batalla climàtica,
Pesonen afegeix que, a diferència d’altres sectors
com el del transport (14% del total d’emissions), el
de la ramaderia té fins i tot la capacitat, encara per
explotar, de mitigar l’escalfament. “La majoria de les
pastures estan degradades perquè no es cuiden adequadament, però, si es gestiona bé el pasturatge, té
un gran potencial per recuperar aquests sòls, que són
un enorme magatzem de carboni”, manté Steinfeld.

Sis aliments
que substitueixen la carn
Valentina López
vix.com, extracte.

Una alimentació vegetariana pot ser molt beneficiosa per a la teva salut. Només cal que calculis la
quantitat de proteïnes que no has de deixar de consumir (50 grams/dia). És molt senzill.
6. Nous
Les nous proporcionen una bona dosi de proteïnes,
de greixos que contraresten el colesterol, antioxidants
i vitamines A i E. També, un gran contingut de fibra.
La proporció ideal per persona seria de 30 gr. al dia.
Són similars els cacauets, ametlles, festucs, avellanes,
castanyes...
5. Llavors
A més de molts nutrients, fitoquímics i greixos
saludables, les llavors contenen gran quantitat de
proteïnes. Combaten malalties cardíaques, i el càncer.
Algunes llavors amb un alt nivell de proteïnes són el
sèsam, el gira-sol, el cànem i el lli.
4. Llegums
Els grans de soja, les llenties, els pèsols, les
mongetes blanques, els cigrons, els fesols i les faves
són els llegums que contenen més proteïnes. Però
el millor d’aquests llegums és que són molt fàcils de
preparar.
3. Grans
Els grans i els cereals són una fabulosa font vegetariana de proteïnes. La quinoa és el principal i més
recomanable gra per aquest propòsit, però n’hi ha
molts més: blat, ordi, civada, blet, arròs blanc, arròs
integral, pa integral, pa blanc, fajol, pisana...
2. Productes làctis
Llet descremada, formatge magre, iogurt i també
l’ou, contenen moltes proteïnes (és clar que és una
opció per a vegetarians, no pas per a vegans). Altres
suggeriments: formatge fresc o mató, formatge parmesà, llet sencera, llet de cabra, formatge cheddar,
formatge provolone, formatge blau, formatge feta.
1. Verdures
Els espinacs són famosos pel seu alt nivell de
proteïnes. Però no són pas els únics, també la col
arrissada, les mongetes verdes i el bròquil.
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Cria intensiva: explotació animal i crisi alimentària
Roberto Bennati

Lliga contra la vivisecció, Roma, Itàlia

Cada any es crien uns 70 milions d’animal terrestres arreu del món per a la producció de carn i
proteïnes. No hi ha estimacions fiables sobre la quantitat d’animals aquàtics criats i pescats. La producció
vinculada a aquesta gran quantitat d’éssers vius es
deriva en gran part d’una activitat industrial intensiva confinada en coberts: veritables “fàbriques d’animals”, granges intensives, llocs on es tanquen milers
d’animals per fer-los més productius, privant-los de
la seva etologia, feta de pastures, a l’aire lliure i llum
natural.
Els primers animals víctimes d’aquesta industrialització van ser les gallines ponedores: sense terra,
embotides en un espai més petit que un full de paper
per fotocòpia, una damunt l’altra, fins a sis, sense
possibilitat d’estendre les seves ales, amb 24 hores
de llum artificial per trencar el seu cicle biològic dianit i fer que produeixin més ous. Després d’11 mesos,
en comptes dels 4 anys habituals, la vida d’una gallina s’acaba, perquè ja no és productiva. En nom de
l’eficiència industrial, a aquests animals se’ls neguen
totes les seves necessitats, cosa que els provoca
formes molt greus d’estrès i de patiment.
El mateix destí ha afectat els anomenats pollastres de carn, de la mateixa espècie que les gallines,
però desenvolupats genèticament per a la producció
de carn. Així, mentre que una gallina tarda diversos
mesos en assolir un pes de poc menys de 3 kg, el
pollastre de carn arriba als 4 kg en més o menys 40
dies. Aquest creixement es qualifica com a genètic,
però aquesta velocitat té el seu cost: infeccions pulmonars, sovint coixesa, trencament de potes i pelvis
són les patologies típiques en aquestes granges,
que fan necessari un ús continuat d’antibiòtics, els
quals passen a la carn d’aquests animals i, en conseqüència, al nostre plat. Més del 60% dels antibiòtics
venuts al món estan de fet destinats a la criança dels
animals.
No és pas diferent el destí dels conills a les fà28

briques de carn. Acostumats al moviment i a estendre
les seves llargues potes com a palanques per als
salts, a les granges intensives viuen en petites gàbies de la mida del seu cos i ni tan sols es poden girar,
patint malalties i estrès.
Un destí similar també al de les vaques per a la
producció de llet. La indústria làctia és una de les
pitjors formes d’industrialització que s’hagi aplicat
als éssers vius. Des de la dècada de 1960, les races
de vaques que produïen poca llet han estat abandonades en benefici de les frisones, una raça holandesa
amb un braguer enorme, capaces de produir grans
quantitats. Aquest animals, acostumats a pasturar
han estat confinats a corts i se’ls ha sotmès a procediments de munyida mecanitzada, en habitacions
amb sòls ceràmics, on entren dos cops al dia. La
seva capacitat per produir llet ha augmentat a més
de 50 litres per dia mercès a la selecció genètica i a
una dieta alta en proteïnes, que, no obstant, causa
en aquests animals, remugants per naturalesa, molts
trastorns digestius i metabòlics. També en aquest
cas, portar la natura més enllà dels seus límits té un
cost: les vaques estan sotmeses a tractaments continus amb antibiòtics i cortisona, i pateixen coixeses,
dolors i infeccions molt greus al braguer, que fins i
tot poden causar la mort de l’animal.
Així com amb d’altres animals, aquesta mena
de producció permet una reducció en el preu de la
carn o la llet, i un consum cada vegada més gran als
països rics, però a base d’infligir dolor als animals
i posant en perill la salut humana, degut a la presència d’antibiòtics i de cortisones a la carn que es
consumeix.
A més de ser una font de gran patiment, les
granges intensives també representen un greu malbaratament de recursos naturals, com els cereals i
les proteïnes vegetals. Per produir 1 kg de carn bovina cal donar-ne entre 12 i 16 de proteïna vegetal.
Si aquestes proteïnes vegetals fossin, al contrari,

produïdes i distribuïdes per al consum humà, és fàcil
entendre com es podrien posar milions de tones d’aliments a disposició de tota la humanitat, cobrint les
necessitats alimentàries fins i tot a països on encara
està dramàticament present la desnutrició.
En una hectàrea de terra és possible produir 66
kg de proteïnes de carn vermella; a la mateixa superfície podem conrear una diversa varietat de llavors de
soja per al consum humà i obtenir ben bé 1.848 kg
de proteïna vegetal, alimentant un nombre 30 vegades més gran de persones. L’actual forma d’explotació
dels recursos del planeta és irracional i està determinada principalment per la producció i el consum de
carn.
Si la producció d’aliments és una de les principals
fonts d’impacte ambiental antropogènic al planeta, la
responsabilitat radica realment en l’agricultura intensiva. La producció de llet i de productes làctics és
responsable del 4% de les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2), i la carn i els productes làctics
representen el 24% de l’impacte mundial acumulatiu
dels productes al mercat europeu. La ramaderia mundial contribueix entre un 18% (segons dades de la
FAO) i un 51% (segons el World Watch Institute) a les
emissions mundials de diòxid de carboni. I és responsable del 64% de la producció d’amoníac, una de les
substàncies més nocives per al canvi climàtic.
Milers de milions d’animals criats tots els dies
també produeixen una contaminació increïble pels
seus excrements. Una vaca lletera produeix en femtes
30 vegades el seu pes d’aproximadament 600 kg; una
truja fins a 15 vegades el seu pes (uns 200 kg); un
pollastre o un conill fins a 40 vegades el seu pes.
Una quantitat impressionant de defecacions que causa una enorme contaminació d’aigües subterrànies,
a més de produir amoníac, fosfats i altres gasos amb
un efecte contaminant significatiu.
La criança intensiva d’animals és també la causa
d’un consum d’aigua insostenible. En el planeta,
només el 4% de l’aigua és dolça i utilitzable per al
consum humà. Però una part important d’aquesta
aigua està destinada a la criança intensiva i a la
seva cadena de subministrament. Una vaca necessita
per alimentar-se al voltant de 1.300 kg de cereals
(blat, civada, ordi, blat de moro, pèsols secs, soja...)

i 7.200 kg de farratge (pastura, fenc sec, ensitjat,
etc.). Es calcula que calen 15.500 litres d’aigua per
produir un sol quilo de carn...
Segons l’Institut de Gestió de l’Aigua d’Estocolm,
la màxima autoritat en la defensa i gestió de l’aigua
potable a nivell mundial, urgeix canviar la producció
i el consum de carn per garantir aigua potable a la
població mundial els propers 20 anys.
L’agricultura intensiva i el model de criança industrialitzada constitueixen un sistema basat en un
ús irresponsable dels recursos i, com hem vist, en el
patiment dels éssers vius.
L’ús de proteïnes vegetals per alimentar animals
en comptes de persones és una de les principals
causes de desnutrició i fam en el món. Més de 925
milions de persones arreu del planeta pateixen gana
avui; cada 4 segons mor una persona al món per desnutrició i en el 75% dels casos són nens. I aproximadament 1 de cada 6 persones no tenen prou menjar
per dur una vida activa.
Com podem permetre que milers de milions de
persones visquin en estat de desnutrició per garantir
el consum d’un aliment com la carn, que porta tants
de problemes? Podem causar tant de patiment humà i
animal, causar dany ambiental, posar en perill l’aigua
com la principal font de vida, només pel caprici de
menjar carn?
Hi ha moltes raons lògiques, econòmiques, socials i polítiques per reformular el sistema de producció d’aliments, col·locant les persones i el seu dret
a l’alimentació en el centre, començant una manera
progressiva però indispensable de superar les granges
intensives que tant de mal estan causant al món en
el que vivim.
Les granges estan consumint el planeta, amenaçant la nostra salut i causant un enorme patiment als
animals, però les multinacionals de la carn defensen
els seus guanys, produïts per aquest sistema d’explotació. Com a consumidors tenim un poder enorme: el
de decidir quins aliments posar en el nostre plat cada
dia. Escollim alimentar-nos d’una manera sostenible
per a l’ésser humà, els animals i el medi ambient:
només d’aquesta manera podrem contribuir amb les
nostres eleccions diàries per evitar el canvi climàtic i
construir un món millor per tothom.
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PASSAR AL «PARADIGMA DE LA CURA»
Leonardo Boff

Petrópolis, RJ, Brasil

Les discussions al voltant del desenvolupament
sostenible, un dels temes centrals de Río+20, han
segrestat avui dia la categoria de la sostenibilitat.
Aquesta no es pot reduir al desenvolupament realment existent, que té una lògica contrària a la sostenibilitat. Mentre el desenvolupament es regeix per
la linealitat, pel creixement il·limitat que implica
explotació de la natura i creació de profundes desigualtats, la sostenibilitat és circular, envolta tots els
éssers en relacions d’interdependència i d’inclusió,
de manera que tots poden i han de conviure i coevolucionar. Sostenible és la realitat que aconsegueix
mantenir-se, reproduir-se, conservar-se a l’alçada dels
reptes de l’ambient i estar sempre bé. Això és resultat
del conjunt de relacions d’interdependència que manté amb tota la resta d’éssers i amb els seus respectius
hàbitats. El paradigma de la sostenibilitat s’ha de
donar en tots els àmbits d’allò real.
Per tal que la sostenibilitat realment es produeixi, especialment quan entra en joc el factor humà,
no n’hi ha prou amb el funcionament mecànic dels
processos d’interdependència i d’inclusió, fa falta una
altra sortida que s’avingui amb la sostenibilitat: “la
cura”. Aquest també és un nou paradigma.
Però abans de res, la cura és una constant cosmològica. Si les energies originàries i els primers elements no haguessin estat regits per una cura solidària per tal que tot tingués la seva deguda proporció,
l’univers no hagués sorgit, i no seríem aquí.
Nosaltres mateixos som fills i filles de la cura. Si
les nostres mares no ens haguessin acollit amb infinita cura, no hauríem tingut manera de baixar del bressol. La cura és la condició prèvia que permet que un
ésser vingui a l’existència. És l’orientador anticipat de
les nostres accions per tal que siguin constructives i
no pas destructives.
En tot allò que fem entra la cura. Cuidem allò
que estimem. Estimem allò que cuidem. Pels coneixements que tenim avui dia sobre els perills que pesen
damunt la Terra i la vida, sabem que, si no les cuidem, sorgeix l’amenaça de la nostra desaparició com
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a espècie, mentre que la Terra, empobrida, continuarà
durant segles el seu curs pel cosmos fins que potser
sorgeixi un altre ésser dotat d’alta complexitat i cura,
capaç de suportar l’esperit i la consciència.
A continuació resumim els diferents significats
de cura construïts a partir de moltes fonts, les referències de les quals no caben aquí, però que vénen
de la més remota antiguitat, dels grecs i els romans,
passant per Sant Agustí i culminant amb Martin Heidegger, que veuen en la cura l’essència mateixa de
l’ésser humà. Identifiquem quatre grans sentits que
s’impliquen mútuament.
Primer: la cura és una actitud de relació amorosa,
suau, amigable, harmoniosa i protectora de la realitat, personal, social i ambiental. Metafòricament podem dir que la cura és la mà oberta que s’estén per a
la moixaina essencial, per a l’encaixada de mans, dits
que s’enllacen amb altres dits per formar una aliança
de cooperació i unió de forces. És el contrari a la mà
tancada i al puny clos per sotmetre i dominar l’altre.
Segon: cura és tota mena de preocupació, inquietud, neguit, malestar i fins i tot por per persones i
realitats amb les quals estem afectivament implicats
i que per això ens són precioses. Aquesta cura ens
acompanya en cada moment i en cada fase de la nostra vida. Ens implica amb les situacions i les persones
que estimem. Elles ens porten cures i ens fan viure la
cura essencial.
Tercer: la cura és la vivència de la relació entre
la necessitat de ser cuidat i la voluntat i la predisposició a cuidar, creant un conjunt de suports i
proteccions (holding) que fa possible aquesta relació
indissociable a nivell personal, social i amb tots els
éssers vius.
La cura-amorosa, la cura-preocupació i la cura-protecció-suport són existencials, és a dir, dades
objectives de l’estructura del nostre ésser en el
temps, en l’espai i en la història, com ha demostrat
Winnicott. Són previs a qualsevol altre acte i subjacents a tot allò que emprenem. Per això pertanyen a
l’essència d’allò humà.

Quart: cura-precaució i cura-prevenció es refereixen a aquelles actituds i comportaments que han
de ser evitats per les seves conseqüències nocives
previsibles (prevenció) i imprevisibles, que es deuen
de vegades a la inseguretat de les dades científiques
i a allò imprevisible dels efectes perjudicials al sistema-vida i al sistema-Terra (precaució). La cura-prevenció i la cura-precaució neixen de la nostra missió
de cuidadors de qualsevol ésser.

Com es dedueix, la cura està lligada a qüestions
vitals que poden significar la destrucció del nostre
futur o el manteniment de la nostra vida sobre aquest
petit i bell planeta. Només vivint radicalment la cura
garantirem la sostenibilitat necessària a la nostra
Casa Comuna i a la nostra vida.

Crítics, creatius I cuidadors
S’ha dit encertadament que educar no és omplir
un gerro buit, sinó encendre un llum. O sigui, educar
és ensenyar a pensar, no només transmetre coneixements. Aquests neixen de l’hàbit de pensar amb
profunditat. Avui dia coneixem molt però pensem poc
allò que coneixem. Aprendre a pensar és decisiu per
situar-nos autònomament a l’interior de la societat
del coneixement i de la informació. En cas contrari,
serem simplement els seus lacais, condemnats a repetir models i fórmules que se superin ràpidament.
Per pensar, de debò, necessitem ser crítics, creatius i
cuidadors.
Som crítics quan situem cada text o esdeveniment en el seu context biogràfic, social i històric.
Tot coneixement implica també interessos, que creen
ideologies, que són formes de justificació i de vegades d’encobriment. Ser crític és treure la màscara dels
interessos amagats i treure a la superfície les connexions ocultes. La bona crítica sempre és també autocrítica. Només així s’obre espai per al coneixement
que correspongui millor a allò real, sempre canviant.
Pensar críticament és donar bones raons d’allò que
volem i situar l’ésser humà i el món en el marc general de les coses i de l’univers en evolució.
Som creatius quan anem més enllà de les fórmules convencionals i inventem maneres sorprenents
d’expressar-nos a nosaltres mateixos i de pronunciar
el món; quan establim relacions noves, introduïm
diferències subtils, identifiquem potencialitats de la
realitat i proposem innovacions i alternatives consistents. Ser creatiu és donar ales a la imaginació,
“la boja de la casa”, que somia amb coses encara no
assajades, però sense oblidar la raó que ens posa els
peus a terra i ens garanteix el sentit de les meditacions.

Som cuidadors quan parem atenció als valors
que estan en joc, a allò que realment interessa, i ens
preocupem pel que les nostres idees i accions poden
causar als altres. Som cuidadors quan no ens acontentem només amb classificar i analitzar dades, sinó
quan tenim en compte les persones, destins i valors
que hi ha rere seu. Per això, som cuidadors, quan
discernim allò que és urgent i allò que no ho és, quan
establim prioritats i acceptem els processos. En altres
paraules, ser cuidador és ser ètic, persona que posa el
bé comú per damunt del bé particular, que es fa corresponsable de la qualitat de vida social i ecològica,
i que dóna valor a la dimensió espiritual, important
per al sentit de la vida i de la mort.
La tradició il·lustrada d’educació ha emfatitzat
molt la dimensió crítica i la creativa, però menys la
cuidadora. Aquesta avui és urgent. Si no som col·
lectivament cuidadors, buidarem la crítica i la creativitat, i ho podem engegar tot a rodar; o bé viurem en
una societat amb una justícia mínima, una pau amenaçada i unes fràgils condicions de la biosfera, sense
les quals no és possible la vida...
Albert Einstein va despertar la dimensió cuidadora
de tot saber quan Krishnamurti el va interpel·lar: En
quina mesura, Sr. Einstein, la seva teoria de la relativitat ajuda a disminuir el patiment humà? Einstein,
perplex, va guardar un discret silenci. Però va canviar. A partir d’aleshores es va comprometre per la pau
i contra les armes nuclears.
En tots els àmbits de la vida, necessitem persones crítiques, creatives i cuidadores. És condició per
a una ciutadania plena i per a una societat que no
para de renovar-se. Tasca de l’educació d’avui és crear
aquesta mena de persones.
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La nova tesi 11
Boaventura santos de Souza
Universitat de Coimbra, Portugal

El 1845 Karl Marx va escriure les cèlebres Tesis
sobre Feuerbach. A l’onzena, la més coneguda de totes,
declara: Els filòsofs no han fet més que interpretar el
món, però del que es tracta és de transformar-lo.
El terme filòsof l’empra en un sentit ampli, referint-se als productors de coneixement erudit, podent-hi incloure avui tot el coneixement humanista
i científic, considerat fonamental en contraposició al
coneixement aplicat.
Al principi del segle XXI aquesta tesi planteja dos
problemes. El primer és que no és veritat que els filòsofs s’hagin dedicat a contemplar el món sense que la
seva reflexió hagi tingut cap impacte en la transformació del món. I encara que això s’hagi esdevingut alguna vegada, va deixar de succeir amb el sorgiment del
capitalisme o, més àmpliament, amb l’emergència de la
modernitat occidental, sobretot a partir del segle XVI.
Els estudis de sociologia del coneixement dels darrers
50 anys han estat concloents en mostrar que les interpretacions del món dominants en una època donada
són les que legitimen, possibiliten o faciliten les transformacions socials dutes a terme per les classes o grups
dominants.
El millor exemple d’això és la concepció cartesiana
de la dicotomia natura-societat o natura-humanitat.
Concebre la natura, i la societat (o la humanitat) com
a dues entitats –dues substàncies en la terminologia de
Descartes– totalment diferents i independents, tal com
passa amb la dicotomia cos-ànima, i construir sobre
aquesta base tot un sistema filosòfic és una innovació
revolucionària. Xoca amb el sentit comú, ja que no ens
imaginem l’activitat humana sense la participació de
la natura, començant per la pròpia capacitat i activitat
d’imaginar, atès el seu component cerebral, neurològic.
A més, si els éssers humans tenen naturalesa, la
humana, serà difícil d’imaginar que no tingui a veure
amb la naturalesa no humana. La concepció cartesiana té òbviament molts antecedents, des del llibre del
Gènesi, fins als de Francis Bacon, gairebé contemporani
seu, per a qui la missió de l’ésser humà és dominar la
natura. Però va ser Descartes qui va fer del dualisme
tot un sistema filosòfic.
32

El dualisme natura-societat, la total independència
entre natura i humanitat, és de tal manera constitutiu
de la nostra manera de pensar el món i la nostra presència i inserció en ell, que pensar de forma alternativa
és gairebé impossible, per més que el sentit comú ens
confirmi que allò que som, pensem o fem no pot deixar
de contenir natura.
Per què aleshores la prevalença i gairebé evidència, en els àmbits científic i filosòfic, de la separació
total entre natura i societat? Avui està demostrat que
aquesta separació, per més absurda que pugui semblar, va ser una condició necessària de l’expansió del
capitalisme. Sense aquesta concepció no hauria estat
possible conferir legitimitat als principis d’explotació i
apropiació il·limitada que van guiar l’empresa capitalista des del principi. El dualisme contenia un principi
de diferenciació jeràrquica radical entre la superioritat
de la humanitat/societat i la inferioritat de la natura,
una diferència constitutiva, ontològica, inscrita en els
plans de la creació divina. Això va permetre que, d’una
banda, la natura es transformés en un recurs natural
incondicionalment disponible per a l’apropiació i l’explotació de l’ésser humà, en benefici exclusiu. I, de
l’altra, que tot allò que es considerés natura pogués ser
objecte d’apropiació en els mateixos termes. És a dir, la
natura en sentit ampli comprenia éssers que, per estar
tan a prop del món natural, no es podien considerar
plenament humans.
D’aquesta manera, es va reconfigurar el racisme per
significar la inferioritat natural de la raça negra i, per
tant, la natural conversió dels esclaus en mercaderies.
Aquesta va ser la conversió de la qual no ens va parlar
mai el pare Antônio Vieira (famós jesuïta portuguès al
Brasil, 1608-1697), però que es pressuposa en tota la
resta, de les quals va parlar brillantment en els seus
famosos “sermons”. L’apropiació va passar a ser l’altre
costat de la superexplotació de la força de treball.
El mateix va passar amb les dones, en reconfigurar la inferioritat natural de les dones –que venia de
molt enrere– convertint-la en la condició de la seva
apropiació i superexplotació, en aquest cas consistent
en l’apropiació del treball no pagat de les dones en la

cura de la família. Aquesta feina, malgrat ser tan productiva com l’altra, convencionalment es va considerar
reproductiva, per poder-la devaluar, una convenció que
el marxisme va rebutjar. Des d’aleshores, la idea de la
humanitat va passar a coexistir necessàriament amb
la idea de la subhumanitat, la dels cossos racialitzats
i sexualitzats. Podem concloure que la comprensió
cartesiana del món estava implicada fins al moll de l’os
en la transformació capitalista, colonialista i patriarcal
del món.
La tesi 11 sobre Feuerbach planteja un segon problema. I és que per afrontar els gravíssims problemes
del món d’avui, no és possible imaginar una pràctica
transformadora que resolgui els problemes, sense una
altra comprensió del món.
Aquesta altra comprensió ha de rescatar, a un nou
nivell, el sentit comú de la mútua interdependència
entre la humanitat/societat i la natura; una comprensió que parteixi de la idea que, en lloc de substàncies,
hi ha relacions; que la natura és inherent a la humanitat, i que allò invers és igualment veritable; i que
és un contrasentit pensar que la natura ens pertany,
si no pensem, de forma recíproca, que pertanyem a la
natura.
No serà fàcil. Contra la nova comprensió –i la
transformació del món que comporta, hi militen molts
interessos capitalistes, colonialistes i patriarcals. La
nova comprensió del món serà el resultat d’un esforç
col·lectiu i d’època, o sigui, succeirà en el marc d’una
transformació “paradigmàtica” de la societat. La civilització capitalista, colonialista i patriarcal no té futur;
només preval per la via de la violència, la repressió, les
guerres declarades i no declarades, l’estat d’excepció
permanent, la destrucció sense precedents del que
continua considerant recurs natural i disponible sense
límits.
La meva contribució personal en aquest esforç
col·lectiu ha sigut formular allò que anomeno epistemologies del Sud. El Sud no és un lloc geogràfic; és una
metàfora per designar els coneixements construïts en la
lluita dels oprimits contra les injustícies causades pel
capitalisme, el colonialisme i el patriarcat.
Aquests coneixements mai van ser reconeguts com
a aportacions per a una millor comprensió del món, per
part del coneixement erudit o acadèmic.
Les epistemologies del Sud cerquen com rescatar
els coneixements produïts de l’altra banda de la línia

colonial de l’exclusió, amb l’objectiu d’integrar-los en
àmplies ecologies de sabers on podran interactuar amb
els coneixements científics i filosòfics per construir una
nova comprensió/transformació del món.
Aquests coneixements –fins ara invisibilitzats,
ridiculitzats, suprimits– van ser produïts tant pels
treballadors que van lluitar contra l’exclusió no abissal
(zona metropolitana), com per les àmplies poblacions
de cossos racialitzats i sexualitzats en resistència contra l’exclusió abissal (zona colonial).
Els coneixements produïts per aquests grups, malgrat la seva immensa diversitat, són estranys al dualisme cartesià i, al contrari, conceben la naturalesa no
humana com a profundament implicada en la vida social-humana, i viceversa. Com diuen els pobles indígenes
de les Amèriques: “La Natura no ens pertany, nosaltres
pertanyem a la Natura”. Els camperols de tot el món
no pensen diferent. I el mateix passa amb grups cada
vegada més grans de joves ecologistes urbans d’arreu
del món.
Això significa que els grups socials més radicalment
exclosos per la societat capitalista, colonialista i patriarcal són els que, des del punt de vista de les epistemologies del Sud, ens estan mostrant una sortida amb
futur, un futur digne de la humanitat i de totes les
naturaleses humanes i no humanes que la conformen.
En ser part d’un esforç col·lectiu, les epistemologies del Sud són una tasca en curs, encara embrionària.
Jo mateix, penso que fins avui no he arribat a expressar
tota la riquesa analítica i transformadora continguda a
les epistemologies del Sud que vaig proposant. He destacat les tres formes principals de dominació moderna
–classe (capitalisme), raça (racisme) i sexe (patriarcat),
però no he parat prou atenció al fet que aquesta forma
de discriminació s’assenta de tal forma en la dualitat
societat/natura, que sense superar aquesta dualitat cap
lluita d’alliberament podrà tenir èxit.
La nova tesi 11 hauria de dir així: “Els filòsofs,
científics i humanistes han de col·laborar amb els que
lluiten contra la dominació, creant formes de comprensió del món que facin possible pràctiques de transformació que alliberin conjuntament el món humà i el no
humà”. És molt menys elegant que la tesi original, però
potser ens sigui més útil.
33

Sobre la necesitat d’una segona il·lustració (o tercera)
Grans Causes... més enllà de la superfície
Jorge Riechmann

Madrid, Espanya

A sota de tantes lluites amb què secularment ens debatem, hi ha corrents de fons, subterrànies, que
superen els nostres temps biològics personals, en les quals es juga la transformació de la consciència de la
humanitat, la reconstrucció crítica de la nostra cultura, la metamorfosi cognitiva i espiritual de la nostra
espècie... Grans Causes, que es juguen en un nivell subterrani, gairebé imperceptible, però Causes per les
quals mereix la pena donar la vida, si hom té ulls per veure-les i vocació per treballar-hi.

La realitat, o més aviat les realitats, estan traspassades d’innombrables semblances i diferències.
D’entre elles, les societats humanes, en les successives etapes històriques, concedeixen importància
cultural (o li neguen) a diferents conjunts de semblances i diferències. De diferències sempre n’hi ha
per a tots els gustos, però unes es consideren significatives i d’altres no. O sigui: no totes les diferències (i semblances) són rellevants transculturalment
ni transhistòricament, malgrat les il·lusions que ens
puguem fer al respecte. Ben al contrari, el que un
determinat conjunt de semblances i diferències tingui rellevància cultural per a determinada societat
en determinat moment de la història, determinarà
en bona mesura les pautes de construcció sociopsicològica de la realitat per a aquella societat.
Per exemple, certs estudis psicològics sobre les
reaccions de la gent que visita zoos (en societats
occidentals contemporànies) han mostrat que els
nens tendeixen a veure semblances entre els éssers
humans i els animals no humans, mentre que els
adults veuen diferències. Els nens i nenes semblen
tenir un parentiu espontani entre ells i els animals.
Doncs bé: podem entendre al menys un aspecte
d’aquell moviment cultural i social que va ser la
Il·lustració europea dels segles XVII-XVIII com un
intent per atenuar, fins a esborrar-la, la importància
concedida en les anteriors formacions socials europees a certes diferències fàctiques o culturals entre
els éssers humans. La Il·lustració va assentar el
principi que els éssers humans neixen essencialment
lliures i iguals: ho va fer a poc a poc, en un procés
ambigu i inconclús que ha durat uns quants segles
(encara avui existeixen milions de persones esclavit34

zades al món... per no parlar de les brutals desigualtats socioeconòmiques que no han deixat de créixer
els darrers decennis!).
Ara bé: ja que existeixen manifestes diferències
entre els éssers humans (sexe, color de la pell, alçada, fortalesa física, disposicions intel·lectuals i
estètiques, etc.), en quin sentit podem dir que són
iguals? El pensament il·lustrat afirma que ho són en
dignitat, en drets, en tot el que té a veure a la seva
participació en la vida pública; que tots són igualment mereixedors de respecte. Afirma que les diferències degudes a la intel·ligència, les habilitats
socials, el sexe o el color de la pell no han d’impedir
que tots els humans tinguin els mateixos drets en
la vida política, social i econòmica. (Notem que els
fets no poden justificar cap principi d’igualtat o desigualtat, ja que aquest principi no és una descripció
de fets sinó una norma, principi o ideal moral).
Afirmar el principi d’igualtat humana en aquest
sentit constitueix un progrés moral que avui ens
sembla gairebé evident (o així ho volem creure),
encara que no ho és en absolut; i faríem bé en tenir present el difícil camí que va haver de recórrer
aquesta idea de la igualtat, i el que encara li queda
per recórrer. Per no posar més que dos exemples: el
sufragi universal femení no es va generalitzar fins
després de la Segona Guerra Mundial, i en una democràcia com Suïssa no es va acabar d’obtenir fins
l’any 1971. L’esclavitud legal no es va abolir a Aràbia Saudita fins al 1962 (i encara que avui no existeixi com a categoria jurídica en cap país del món,
sí que hi ha esclaus de fet a països com l’Índia,
Xina, Pakistan... gairebé 36 milions a tot el món el
2014, segons dades de l’ONG Walk Free).

El progrés moral consisteix precisament en que,
malgrat les moltes i evidents diferències de fet que
existeixen entre els éssers humans, hem après (o
sembla que anem aprenent, o com a mínim voldríem
fer-ho) a respectar els altres éssers humans com a
iguals nostres. Hem relativitzat aquestes diferències, posant en primer pla allò que ens uneix i no pas
allò que ens separa.
Doncs bé: potser avui allò que està històricament a l’ordre del dia sigui un aprofundiment del
pensament il·lustrat (alguns autors han parlat d’una
“segona il·lustració” o d’una “il·lustració de la
Il·lustració”) que, complementant aquesta semblança essencial entre tots els éssers humans descoberta
per la primera Il·lustració, descobreixi o posi de
manifest una altra semblança essencial: el parentiu
que ens vincula amb tota la resta d’éssers vius (i,
més estretament, amb els animals superiors). Aquí
també les diferències que ens separen dels altres
animals i les plantes són evidents; i també aquí,
com en el cas de la primera Il·lustració, del que es
tracta és d’emfatitzar més allò que ens uneix que no
pas allò que ens separa. Si l’objectiu de la primera
Il·lustració va ser aconseguir la pau entre els éssers
humans, el de la segona seria aconseguir la pau
entre els éssers humans i la Naturalesa no humana.
(En cap dels dos casos pau equival a absència de
conflictes).
Es tractaria d’”il·lustrar la Il·lustració” –per
exemple– amb una psicologia moral menys esquemàtica que la de les “Llums” divuitesques, que
tingui en compte els abismes de la psique humana
evidenciats en la terrible història del segle XX (com
fa Jonathan Glover en aquest llibre esplèndid que
és Humanidad e inhumanidad, ed. Cátedra 2001); o
també recordant aquelles “Il·lustracions oblidades”
que van encarnar les feministes, o els defensors dels
animals del segle XVIII (com fa Alicia Puleo en el
seu indispensable Ecofeminismo, ed. Cátedra 2011),
val a dir: intentant recuperar tradicions minoritàries
que com preciosos fils d’Ariadna podrien guiar-nos
en els laberints del present.
La moderna biologia evolucionista ens ensenya,
efectivament, el nostre parentiu (més o menys proper: més proper amb els mamífers que no pas amb

les coníferes) amb la resta d’éssers vius del planeta,
parentiu fonamentat en l’existència d’antecessors
evolutius comuns. Sense anar més lluny, tots els
vertebrats terrestres descendim dels mateixos peixos
pulmonats (crosopterigis) que fa uns 350 milions
d’anys van atrevir-se a donar l’arriscat pas que els
va dur a terra ferma. Potser aquesta mena de fets
no estiguin mancats de rellevància per a la nostra
sensibilitat moral.
Sens dubte els humans som éssers vius singulars,
molt especials en certs aspectes (un dels quals,
sense anar més lluny, és precisament la capacitat
de sentir simpatia i tractar moralment els membres
d’altres espècies vives); però alhora som éssers vius
com la resta: no ens separa d’ells cap “abisme ontològic”. Si la primera Il·lustració emfatitzava que
tots els éssers humans neixen iguals (created equal,
deia la Declaració d’Independència nord-americana),
la segona Il·lustració subratllarà que tots els éssers
vius compartim un origen comú (evolutiu) natural;
que tots pertanyem a la mateixa naturalesa; i que la
biosfera és l’espai comú vital de tots nosaltres.
Notem que, si fem bé els comptes, aquesta possible “segona Il·lustració” seria més aviat la tercera
per a Occident. El filòsof jueu nord-americà Hilary
Putnam ha insistit que no va existir una sola Il·lustració –la IL·LUSTRACIÓ amb majúscules dels segles
XVII-XVIII–, sinó tres il·lustracions: la primera
vinculada a Sòcrates, Plató, Epicur... i la tercera
(sense cristal·litzar del tot) que segons ell estaria
vinculada a la figura de John Dewey (Ética sin ontología, ed. Alpha Decay 2013), tot i que aquí sens
dubte ens correspondria ampliar el santoral.
Quan la filosofia aconsegueix encarnar en un
moviment més o menys popular, amb gran capacitat
d’impacte cultural, l’anomenem il·lustració. Per això
parlem d’una “Il·lustració grega”, la IL·LUSTRACIÓ
amb majúscules a l’Europa dels segles XVII i XVIII,
i avui estaríem en aquesta Tercera Il·lustració... si
fóssim capaços d’impulsar un potent moviment de
reconstrucció crítica de la nostra cultura. Una Tercera
Il·lustració conscient dels punts cecs de les dues
anteriors (i per això, autocrítica, en forma d”il·lustració de la Il·lustració) i animada per valors com
llibertat, igualtat, solidaritat, biofília...
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La bondat com a poder
voler el bé de tothom no és pas tan simple com sembla

Ivone Gebara

São Paulo, SP, Brasil

El poder de la bondat tal vegada no sigui un tema
nou en l’ètica, però, fa poc, vaig prendre consciència
de forma més aguda de l’ús de la bondat com a forma
de poder sobre les persones. És a dir, vaig prendre
consciència de com en són d’embolicades les qüestions subjacents a la bondat, i la dificultat de desentranyar les motivacions, els jocs de la subjectivitat
i la complexitat de la nostra història personal. El bé
que fem és més complex del que imaginem.
Però, per què aquesta tasca d’anàlisi quan la vida
ja és tan complicada?, diran algunes persones. Crec
que aquests temps ens estan convidant a ser més
humils amb els grans ideals i amb les grans utopies
socials. Es tracta d’una humilitat que, aliada a una
sempre nova comprensió de nosaltres mateixos,
podria ajudar-nos en la desafiant tasca de viure en
comú. Molts pensadors contemporanis, com Iris Murdoch, han afirmat que el bé no pot ser predefinit,
perquè implica contínuament judicis de valor i eleccions individuals. El concepte de bé o de bondat és
una mena d’idea universal que ens mou en diferents
contextos i situacions. La bondat és una idea, una
acció en moviment, i ja aquest fet la fa complexa en
la pràctica quotidiana. En aquesta línia, m’atreveixo
a dir que la meva consciència actual sobre la qüestió
de la bondat ve de la meva pròpia pràctica i de la
reflexió sorgida en les sessions de psicoanàlisi.
En molts moments vaig començar a percebre que
em sentia molesta no tant pel fet de ser bona amb
les persones, sinó per sentir-me malament quan elles
no corresponien a la meva bondat. Em vaig adonar
que volia que acceptessin la meva bondat, el meu
bon consell, les meves bones idees, la meva actitud
comprensiva, i que actuessin d’acord amb allò que
jo havia suggerit. Si ho feien, això significava, en
paraules clares, que acollien el meu poder sobre
elles, poder expressat en el meu acte bo o just, i
que, a canvi de la meva bondat o de la meva justícia,
rebia la seva gratitud i fins i tot la seva obediència.
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Jo esperava rebre el reconeixement del meu acte i
l’apreciació del meu comportament.
Mai havia pensat en la meva bondat, en el bé que
faig en termes de poder, sobretot de poder sobre d’altres persones. Poder fer un bé és una forma de poder.
I en fer-lo sempre prenem algun partit, som moguts
per emocions, creences, valors, ideals i expectatives.
Les il·lusions de l’educació i la pràctica de la
religió moltes vegades ens impedeixen pensar la
bondat de forma crítica, sobretot quan amaga motivacions que voldríem que apareguessin. Vivim en una
certa il·lusió en relació a la nostra bondat, il·lusió
que ens amaga de nosaltres mateixos. Voler ser bona,
voler el bé de tothom, no és pas tan simple com
sembla.
De la mateixa manera, moltes vegades atribuïm
a les institucions que semblen edificar-se en valors
humans una altíssima expectativa en relació a la seva
eficàcia en fer el bé. Penso en les Esglésies, en les
organitzacions de solidaritat internacional, en les
organitzacions en favor de les relacions justes i en
d’altres. Vaig caure del cavall, o algunes escates van
caure dels meus ulls, o vaig despertar a un nivell de
la meva vida molt poc conegut quan vaig començar
a pensar en els intricats moviments del bé que fem.
Vaig entendre quelcom del que deia Jesús que “ningú
és bo”, només Déu que fa ploure sobre justos i pecadors. Aquesta mena de pretesa igualtat del bé, fins i
tot quan es tracta de Déu, pot indicar-nos la càrrega
de dubtes i deutes que sempre acompanyen les nostres accions. Primer que res, més enllà de respondre a
una necessitat immediata, no sabem què provocaran
les nostres bones accions. I a més, descobrim que
la bondat no és pas espontània. Exigeix un procés
educatiu que comença des de la més tendra infància.
En altres paraules: la bondat, l’atenció als altres, el
compartir, la cura de sí i dels altres són valors que
s’aprenen.
Reflexionant sobre la meva pròpia vida, em vaig

adonar que també jo emprava la bondat com a forma
de poder. La meva sortida per a moltes situacions
impositives era que jo havia de ser bona i, per tant,
creure que la meva bondat era la forma privilegiada de relació amb les persones. Havia de ser bona
d’aquesta manera per l’Evangeli, per la meva educació
cristiana, per la meva educació familiar, perquè havia
dirigit la meva vida en la pràctica del bé. Havia de
ser bona segons els criteris que creia que eren els de
la bondat. Sense adonar-me’n, estava absolutitzant,
fins i tot imposant, la meva forma de comprendre la
bondat, en la meva vida i en la dels que m’envoltaven. La meva comprensió de bondat era limitada a
les formes que jo havia aprehès, als judicis morals,
socials i polítics que jo mateixa feia davant diverses
situacions.
Ser bona era una forma de vida, una opció per
sobreviure, una ideologia que dirigia els meus passos,
una religió que exigia pràctiques que jo imaginava
sempre en favor dels altres. Encara que tingués consciència de la relació íntima entre bé i mal en totes
les accions humanes, una nova percepció va semblar
despuntar en el més recòndit del meu jo. Me n’alegro
pel descobriment, i alhora li tinc cert temor. M’obre
la possibilitat de sortir d’un munt de suposicions
i certeses que havia construït en relació a mi i als
altres. Allarga les meves possibilitats d’entendre el
món humà més enllà dels judicis de valor prefabricats
o marcats per una visió dualista del món. Moltes
vegades aquests judicis eren implacables, sense la
flexibilitat i l’humor necessaris per conviure millor.
Ja he parlat i escrit molt sobre la “barreja” de
la que està fet l’ésser humà. Però, captar aquesta
barreja, enmig de la bondat que sempre vaig voler
viure, em posa en terreny mogut, em fa menys pura
als meus propis ulls. Viure la “barreja” de forma tranquil·la en la relació amb els altres és quelcom que
gairebé sempre afirmo com un “ha de ser”, ja que
estic lluny de viure les tesis en les que crec. Aquesta
distància entre l’ideal i allò real és una trampa que
ens sorprèn. No em sembla que les institucions educatives i les Esglésies en particular eduquin per a la
superació de la distància entre allò ideal i allò viscut.
Per això, en un moment crític com aquest, aquestes
preguntes emergeixen i no podem deixar-les de banda.

No sé ser bon com penso ser la bondat per a mi.
I no sé ser bona obeint models de bondat o justícia personal i col·lectiva. Començo a percebre les
trampes que preparo i les que es preparen per mi
en aquest complex món de l’ideal i de bondat real i
d’altres valors que ens sustenten. L’elecció de la bondat em va dur a viure una doble creu, carregada pel
mateix cos, però sense cap possibilitat de fusió entre
elles. La creu d’idealitzar un model de bondat i de societat, i la creu d’aprendre, com a ciutadana del món,
les dificultats quotidianes que s’imposen als nostres
ideals. Girant la cantonada trobo una pidolaire carregant la seva casa de cartró. Més endavant un senyor
que dorm protegit pel seu gos guardià. I just després
de creuar l’avinguda, em trobo un home tirant d’una
carreta, en la que a més dels cartró hi ha quatre nens
petits. Paro i em diu: encara no he trobat escola per
als meus fills! Quin bé puc fer? Qui fa el bé més enllà
de l’ajuda del moment?
Una expressió d’aquesta complexa problemàtica
del bé és oposar el bé individual al col·lectiu, o classificar a partir de jerarquies aquells que han de ser
els primers beneficiaris del nostre bé. Es pot entendre
que quan ens referim a un món on la majoria són
pobres i miserables, afirmem la prioritat dels pobres.
Però, aquesta prioritat, és, a més de cristiana, una
prioritat política que té a veure amb les nostres relacions socials àmplies o amb les institucions socials
que faciliten el bé individual col·lectivament.
En allò petit de les nostres relacions, en allò
quotidià, les coses són diferents. En allò petit de la
vida allò individual és col·lectiu, i allò col·lectiu,
individual. La institucionalització del bé i de la justícia són exigències de la complexitat social, però no
m’eximeixen de la meva responsabilitat. No revoquen
la interpel·lació que se m’ha fet, la trobada trista
amb algú afamat o drogat, la invitació d’un nen a
donar-li la mà. La invitació per compartir els meus
cinc pans i cinc peixos té a veure amb les estructures
socials àmplies, però també té a veure amb l’organització de la meva vida capaç d’acumular pans i peixos,
deixar que es podreixen i no compartir-los amb qui
de fet els necessita. Som alhora un i molts, i per això
tot el que som i fem porta aquesta marca d’interdependència que ens habita des dels processos més
remots de la nostra vida.
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Els trets de l’ésser humà nou
La Gran Causa... en allò petit, allò diari, allò personal, allò privat
Pere Casaldàliga

São Félix do Araguaia, MT, Brasil
Extracte

LA NOSTRA HORA
És tard
però és la nostra hora.
És tard
però és tot el temps
que tenim a mà
per fer el futur.
És tard
però som nosaltres
aquesta hora tardana.
És tard
però és matinada
si insistim una mica.
Pere Casaldàliga
Amb major o menor lucidesa, amb lògica vital
més o menys conseqüent, ja hem descobert la
Societat feta Sistema, dins de l’Estructura que ens
envolta i condiciona, sota la inevitable sol·licitació de la Conjuntura diària.
(L’Església, perita en Eternitat i menys perita
en Història, durant segles, moltes vegades, fàcilment només veia persones; o només individus; o
més dicotòmicament encara, a vegades només veia
ànimes...).
Sense deixar mai d’afrontar aquesta globalitat
estructural, en la qual es forja la Història humana
i dins de la qual s’esdevé el Regne, hauríem ara de
redescobrir, compromesament, la Persona, l’Ésser
Humà, membre de la Societat i protagonista de la
Història i del Regne.
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L’Ésser Humà –l’home i la dona– és un ésser
estructural i estructurant. La Història, el Sistema i
el Regne el fan, però, alhora, ell fa el Sistema, la
Història i el Regne.
L’Ésser Humà Nou és una utopia universal. I
els cristians –que creiem en aquesta utopia com a
feta realitat en Jesús de Natzaret– no tenim l’exclusiva d’aquesta passió abassegadora, sembrada
pel Déu Viu en el cor de cada ésser humà i en la
Història de cada Poble.
La reflexió i la vivència d’una Espiritualitat de
l’Alliberament, a Amèrica Llatina (al Tercer Món,
al Món, més en general, penso jo sincerament),
haurien de tenir com a consideració i exigència
bàsiques la utopia necessària de l’Ésser Humà
Nou. Ser cristià, a qualsevol part del Món, en
qualsevol hora històrica, és ser un Ésser Humà
Nou, com aquell Ésser Humà Nou, Jesús; però ser
cristians, avui, a la nostra Amèrica Llatina, on
l’Esperit i la Sang apressen, només pot ser obstinar-se apassionadament en ser de veritat, lliurement, davant l’escàndol del Món i de l’Església,
Éssers Humans Nous, en una Església Nova, per al
Món Nou.
Fa dies que intento delinear, dins meu, els
Trets fonamentals de l’Home Nou. I aquest intent
és el que ofereixo ara, com una contribució balbucient, al llibre del DEI sobre “Espiritualitat i
Alliberament a Amèrica Llatina”.
Els nostres teòlegs, els nostres sociòlegs, els
nostres psicòlegs i els nostres pastoralistes diran
la seva paraula major, científicament. I els nostres sants i els nostres màrtirs faran veritat –ja
l’estan fent, amb cabalosa efusió– el rostre llatinoamericà de l’Ésser Humà Nou.

1. La lucidesa crítica
Una actitud de crítica “total” davant de suposats valors, mitjans de comunicació, consum,
estructures, tractats, lleis, codis, conformisme,
rutina...
Una actitud d’alerta, insubornable. La passió
per la Veritat.

5. La conflictivitat assumida com a milícia
La passió per la Justícia, en esperit de lluita,
per la veritable Pau.
La tossuderia incansable.
La denúncia profètica.
La Política, com a missió i com a servei.
Estar sempre definit, ideològica i vivencialment, del costat dels Pobres.
La Revolució diària.

2. La gratuïtat admirada, enlluernada
La gratuïtat contemplativa, oberta a la Transcendència i acollidora de l’Esperit.
6. La fraternitat igualitària
La gratuïtat de la Fe, la vivència de la Gràcia.
O la igualtat fraterna.
Viure en estat d’Oració.
L’Ecumenisme, per damunt de races i d’edats i
La capacitat de sorprendre’s, de descobrir,
de sexes i de credos.
d’agrair.
Conjugar la més generosa comunió amb la
Llevar-se cada dia. La humilitat i la tendresa salvaguarda de la pròpia identitat ètnica, cultude la Infància Evangèlica.
ral i personal.
El perdó major, sense mesquineses i sense
La Socialització, sense privilegis.
servilismes.
La real superació, econòmica i social, de les
Classes, que són aquí, en ordre al sorgiment de
3. La llibertat desinteressada
la sola “Classe” Humana.
Ser Pobres, per ser Lliures davant dels Poders
i de les seduccions.
7. El testimoni coherent
La lliure austeritat dels que peregrinen semSer allò que s’és.
pre.
Parlar allò que es creu.
Una morigerada vida de combat.
Creure allò que es predica.
La Llibertat total dels que estan disposats a
Viure allò que es proclama.
morir pel Regne.
Fins a les darreres conseqüències i en les
menudeses diàries.
4. La creativitat en festa
La disposició habitual per al Martiri.
La creativitat intuïtiva, desembarassada, humorada, lúdica, artística.
8. L’esperança utòpica
Viure en estat d’Alegria, de Poesia i d’EcoloHistòrica i Escatològica. Des de l’Avui
gia.
per al Demà.
L’afirmació de l’Autoctònia. Sense repeticions,
L’Esperança creïble dels testimonis i
sense esquematismes, sense dependències.
constructors de la Resurrecció i del Regne.
Es tracta d’Utopia, la Utopia de l’Evangeli.
L’Home Nou no només viu de pa. Viu de Pa i d’Utopia.
Només Éssers Humans Nous poden fer el Món Nou.
Penso que aquests trets corresponen als trets d’aquell Ésser Humà Nou que va ser Jesús.
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Fidels en el dia a dia
Pere Casaldàliga i José María Vigil
“La utopia té el seu calendari”. Afrontar el dia a
dia és viure en la realitat concreta de lluita per les
utopies, és tenir la capacitat de suportar sense escàndols insuperables i sense cansaments derrotistes
la misèria i la roïnesa, presents en totes les obres
humanes quan es veuen de prop a l’arena d’allò real,
sense idealitzacions. Només té veritable esperança el
que no s’escandalitza ni es desanima davant del dia
a dia.
La fidelitat en el dia a dia, en el pla individual, és
també el sentit de coherència personal, de la unitat
de la vida personal, la superació de qualsevol esquizofrènia de doble cara o doble moral.
L’ascesi del control d’un mateix, de la maduresa
psíquica, de l’harmonia de relacionar-se amb els altres en els diversos cercles (família, equip de treball,
moviment popular, sindicat, compromís polític, en la
tasca pastoral, en la militància sindical o política, en
l’ecumenisme, en el descans, en l’oci...) es considera
cada vegada més avui dia com un requisit necessari per a la veracitat personal de tot militant, per a
L’espiritualitat alliberadora no és un esperit de
l’autenticitat de tota persona, per a la santedat de
llibertinatge, d’anarquia. Aquest seria un fals allibe- tot cristià. Mantenir-se obert a la crítica i créixer en
aquesta veritable ascesi que és la crítica comunitària,
rament. La nostra és una espiritualitat disciplinada,
fins i tot per causa de la Revolució a la qual vol ser- així com exigir d’un mateix la realització coherent de
vir. Es viu en el dia a dia. Disciplinada en els horaris: la democràcia en la forma de treballar i de conviure
amb el poble, amb el propi equip, etc., són veritables
donant el seu temps a cada cosa, a la feina, al desexperiències espirituals.
cans, a la convivència, a l’oració...
És també l’ascesi de l’harmonia, de l’equilibri: per
Com més utòpics siguem, com més impuls i pono saber viure harmònicament el dia a dia, molts mitència tingui la nostra mística, més necessitarà de
llera, de marges, per no dispersar-se vessada inútillitants han destruït la seva família, la seva afectiviment...
tat, el seu equilibri personal, la seva utopia política,
És impossible l’autenticitat sense una disci- i alguns militants cristians han destruït també la seva
plina i un autocontrol que vagin programant la nostra pròpia perspectiva de santedat...
vida i les seves activitats... Els millors revolucionaris
han sigut exemple de disciplina i autocontrol. La
La fidelitat real en el dia a dia implica la supellibertat i la festa poden ser fàcilment malentesos,
ració de l’autoengany en el que viuen aquells que
excedits, extremats, indegudament. Disciplina, ordre, senten gran indignació ètica davant les injustícies
mètode, planificacions, avaluacions, fidelitat en allò nacionals o mundials, aquells que senten profunda
petit, constància, tenacitat... són trets del nostre
“compassió” envers els oprimits llunyans, i fins i tot
esperit. És el “realisme” de les persones “autèntica i es comprometen generosament en un determinant
coherentment utòpiques”.
camp de treball on es projecten, però simultàniament
Un esperit revolucionari sempre troba, d’una manera o altra, la tensió entre utopia i realitat. La utopia és sempre tan u-tòpica, tan “sense lloc aquí”, tan
en “un altre lloc”, que fins i tot es resisteix a prendre
lloc a les nostres vides. Paradoxalment, és més fàcil
lliurar la pròpia vida en un gest heroic en pro de la
utopia, que no pas lliurar-la en la fidelitat diària, en
la foscor de l’anonimat i de les petites coses de cada
dia. És més fàcil estimar les Grans Causes a distància,
que encarnar-les en el nostre compromís diari. Són
més fàcils els grans gestos solemnes de cares a la
galeria, que no pas la fidelitat als petits detalls diaris
viscuts en la foscor de la quotidianitat anònima.
“És més fàcil conquerir la llibertat que no pas
administrar-la cada dia”, deia Bolívar. És més fàcil
guanyar una revolució, que no pas continuar-la amb
una mística sostinguda els anys següents. És més
fàcil una insurrecció heroica, que no pas la “revolució
diària” en la societat i en cadascuna de les nostres
vides.
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El llibre es pot ser baixar a: https://eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL/Libros-Books

Capítol del seu llibre «Espiritualidad de la liberación»

no tenen sensibilitat de compassió envers els més
propers, no perceben els seus propis deures envers els
que els envolten en el propi cercle: la família (esposa, espòs, fills, pares, avis), la pròpia comunitat (la
cura de les coses col·lectives, la participació responsable en les feines comunitàries, el no ser càrrega per
als altres, la col·laboració veïnal, la higiene, la cura
del medi ambient...), el proïsme real diari (els impostos, les obligacions fiscals, les normes de trànsit...).
Certes vides monàstiques clàssiques, certes formes
d’enclaustrament, que van tenir el seu valor en altres
èpoques, no sempre serien avui la millor manera de
respondre a la solidaritat humana i a les responsabilitats socials. No n’hi ha prou amb retirar-se a la
soledat per viure amb Déu i barallar-se amb el Diable.
S’ha d’afrontar el repte del bé i del mal també en la
solidaritat amb els germans. (No neguem amb això la
validesa de vocacions específiques per a la contemplació radical, en solidaritat sempre, com a vocacions
orants, com a testimonis de la transcendència, avui
més necessaris que mai, enmig d’un món opac i immediatista...).
En el dia a dia és on és més difícil superar les
incoherències personals, la contradicció entre la
utopia, els ideals, la generositat, els gestos nobles i
heroics, d’una banda, i per una altra els egoismes en
la convivència (matrimonial, familiar, comunitària o a
la feina...), la corrupció, la manca de responsabilitat
en allò petit, la debilitat en coses tan humanes com
la gola, la immaduresa sexual, l’alcohol... En la nostra
conducta en el dia a dia és on es fan patents als que
ens envolten les pròpies actituds fonamentals vicioses que sovint ens passen desapercebudes a nosaltres
mateixos (afany de protagonisme, personalisme, orgull, utilització dels altres, irresponsabilitat...).
L’harmonia personal demana la coherència interior
estructural de la persona: es tracta d’una profunda
harmonia i cohesió entre l’opció fonamental de la
persona, les seves actituds fonamentals, i els seus
actes concrets. Només quan hi ha coherència entre
aquests tres plans es produeix harmonia, autenticitat, veracitat en la persona. I això en tots els plans:
individual íntim, privat, familiar, veïnal, econòmic,
militant, públic... El testimoni seria la senyal de
major veracitat. El martiri seria el suprem signe de
veracitat.

L’utòpic, el revolucionari, el sant marcat per l’esperit alliberador, és coherent, porta la fidelitat des de
l’arrel de la seva persona fins als detalls més mínims
que altres descuiden: l’atenció als petits, el respecte
total als subordinats, l’eradicació de l’egoisme i de
l’orgull, la cura de les coses comunes, el lliurament
generós en les tasques no remunerades, l’honestedat
envers les lleis públiques, la puntualitat, l’atenció als
altres en la correspondència epistolar, la no accepció
de persones, la insubornabilitat... La delicada fidelitat diària és la millor garantia de la veracitat de les
nostres utopies. Com més utòpics, més quotidians!
Diu un proverbi que “tot ésser humà té el seu
preu”, és a dir, que a un preu o altre (per una quota
major o menor de diners, poder, protagonisme, comoditat, sexe, fama, adulació...) tota persona acaba,
un dia qualsevol, cedint, venent la seva consciència,
la seva dignitat, la seva honestedat... La corrupció
és una gran plaga en els nostres països, en molts
àmbits. Les denúncies i la impotència davant la corrupció és una cantarella repetida fins a la sacietat a
gairebé tots els nostres països. L’home i la dona nous,
plens d’esperit, són realment insubornables, fins i tot
en allò petit i els dies grisos.
El dia a dia és el test més fiable per mostrar
la qualitat de la nostra vida i l’esperit que la inspira.
Allà és on han d’esdevenir certes aquelles consignes:
“Ser allò que s’és. Parlar allò que es creu. Creure allò
que es predica. Viure allò que es proclama. Fins a les
darreres conseqüències i en les menudeses diàries”.
Aquesta del dia a dia ve a ser una de les principals formes d’”ascètica” de la nostra espiritualitat.
L’heroisme d’allò diari, d’allò domèstic, d’allò rutinari, de la fidelitat fins i tot en els detalls foscos i
anònims. La fidelitat en el dia a dia ve a ser un dels
principals criteris d’autenticitat. Perquè “no són els
mateixos els que tenen el missatge d’alliberament i
els que alliberen realment”.
Digues-me com vius un dia ordinari, un dia qualsevol, i et diré si val el teu somni del demà.
La utopia no és pas quimera. Ha d’afrontar la “increïble inèrcia d’allò real” (Guardini), la “insuportable
lleugeresa de l’ésser” (Kundera).
El Kairós només es pot viure en el kronos. En el
kronos esclata, i s’ha d’anar acollint avui, cada dia.
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Suprimir la fam per llei
El dret a l’alimentació

José Ramón González Parada

Madrid, Espanya

“És l’escàndol més gran de la terra que ningú es vulgui fer càrrec dels pobres i desemparats”.
Thomas Münzer. 1525. Les seves arengues van ser l’ideari de la Guerra dels Camperols.
“Si el món desitgés una recuperació del seu panorama moral, si desitgés veure créixer el nombre d’homes suficientment forts i capaços de batre’s no per la pell, però sí per mantenir en el món
principis democràtics que dignifiquin la condició humana, el món, abans de res, haurà d’eliminar
per complert el degradant estigma de la fam”. Josué de Castro, 1951. Les seves anàlisis van
influir en l’agenda internacional i van ser parcialment assumides per la FAO.

A la riba del riu Araguaia deia en Pere Casaldàliga que “la fam no espera, a qui té gana se li ha de
donar de menjar; després vindrà allò d’ensenyar-li a
pescar i donar-li la canya, però sobretot que sàpiga
que el riu és seu”. És en aquest territori mental que
va de la urgència de la fam a la consciència de la
propietat del riu, on es debat el dret a l’alimentació.
En el món d’avui 800 milions de persones passen
gana, i uns altres 2.000 milions estan mal nodrits;
aquests són els desheretats de la terra a qui es
va desposseir del que era seu, el riu on pescar, la
terra de la que alimentar-se. El dret a l’alimentació
és retornar el planeta als desheretats de la terra, i
també ocupar-se de la urgència de la fam. Ambdues
coses no funcionen l’una sens l’altra, sense resoldre
la urgència no hi cap el dret; sense el dret qualsevol
solució serà –com diu el refrany: pa per avui, gana
per demà.
La fam és avui un dels problemes globals que són
vistos com a greu risc o amenaça per a l’estabilitat
del sistema econòmic mundial, mentre la indústria
de producció d’aliments és un dels més importants
sectors de l’acumulació capitalista. L’alimentació
mundial, abans que un risc per a l’estabilitat sistèmica, és un dret públic universal, tal com ha estat
reconegut internacionalment. La qüestió de l’alimentació, no obstant, no només és un dret, sinó
també una condició per a l’exercici de la democràcia;
sense ella s’imposarà la política de l’agronegoci,
i sabem que el mercat no pot, no està pensat per
resoldre els problemes de la població; el mercat és el
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no-lloc per on s’escorren les necessitats socials mentre afloren els negocis globals.
El dret a l’alimentació a Amèrica Llatina
La urgència alimentària ha estat abordada amb
programes específics, com és el cas de Fome Zero
(Fam Zero) al Brasil, i altres de semblants a Equador i Bolívia, entre d’altres països llatinoamericans.
Aquests programes alimentaris han de basar-se en
lleis que abordin el tema de fons del dreta a l’alimentació; lleis que per ser eficaces han de ser justiciables, això és, reclamables davant d’una autoritat
judicial amb capacitat per obligar al compliment del
dret. Interessa destacar els casos de les constitucions d’Equador i Bolívia, en els que el dret a l’alimentació ha quedat lligat als preceptes constitucionals
de sobirania alimentària, i a partir d’aquí desenvolupats en els programes nacionals i en legislacions
específiques.
Tant a l’Equador com a Bolívia la sobirania alimentària es complementa amb lleis de suport a la
producció camperola, orientades a satisfer la demanda interior d’aliments, programes d’alimentació
escolar, i el cistell bàsic en determinades situacions.
La nova legislació, producte democràtic de les mobilitzacions populars i de transacció negociada, respon
a l’heterogeneïtat dels grups ètnics i socials que
conformen el bloc emergent i al poder que tenen en
cada moment per fer efectiu el dret a l’alimentació.
La FAO per la seva part, a través del seu programa “Dret a l’alimentació” ha impulsat legislació nova
a diversos països llatinoamericans. Entre els més

recents la Llei de Seguretat i Sobirania Alimentària a
la República Dominicana, l’any 2016.
A l’hora de valorar el marc normatiu de la sobirania alimentària i el dret a l’alimentació en aquests
països, s’ha de tenir en compte que la tradició
jurídica respon fonamentalment al model de desenvolupament imposat pels actors econòmics més
poderosos, pel que juntament a una legislació nova i
avançada perviu una legislació anterior, i que en no
pas poques ocasions entren en contradicció.
La FAO també ha promogut legislació específica
sobre alimentació escolar, doncs, com assenyala,
“l’alimentació escolar és considerada un factor clau
per al desenvolupament humà sostenible, ha adquirit
un creixent reconeixement de protecció social dels
més vulnerables i com una garantia d’accés a l’alimentació adequada per als i les menors d’edat en
l’àmbit escolar”.
L’alimentació escolar per altra banda es pot
conjugar amb altres mesures de gran interès des del
punt de vista de la sobirania alimentària, quan relaciona les compres públiques amb l’economia camperola, l’agricultura familiar i els circuits de proximitat.
A més, propicia la participació de mares i pares tant
en la preparació d’aliment, com en el servei del menjador escolar. Actualment a la majoria dels països
llatinoamericans existeixen programes d’alimentació
escolar. Això no obstant, en elevar a nivell de llei
l’alimentació escolar suposa un avenç i una consolidació del dret a l’alimentació. Els darrers cinc anys
s’han aprovat les següents lleis d’alimentació escolar:
Bolívia, Llei d’alimentació escolar en l’àmbit de la
sobirania alimentària (2014); El Salvador, Llei del
got de llet escolar (2013); Hondures, Llei d’alimentació escolar (2016); Perú, Llei de promoció d’aliments
saludables per a nens i nenes (2013); Uruguai, Llei
d’alimentació saludable en els centres d’ensenyament
(2013). L’abast d’aquestes lleis i la seva eficàcia serà
molt diferent segons l’estructura política i la mobilització social de cada país, algunes com la d’El Salvador, resulten manifestament insuficients. Altres en
canvi, com és el cas de Bolívia, resulten exemplars
en fer confluir en la seva Llei d’Alimentació Escolar
objectius productius a escala local i la participació
de la comunitat en la gestió dels menjadors escolars.

El simple enunciat de les noves lleis alimentàries
és insuficient per valorar l’avenç del dret efectiu a
l’alimentació. Serà necessari conèixer-ne el contingut
i la seva execució. La transparència, la rendició de
comptes i la participació activa de les comunitats
permetran conèixer la seva eficàcia real, però la mera
existència de la llei és el punt de partida per reclamar
i aconseguir millores en l’alimentació popular.
Dret a l’alimentació i democràcia
Solucionar el problema de la manca d’accés als
aliments, la desnutrició i en definitiva la fam no és
pas una qüestió tècnica, ni d’aconseguir cadenes
de valor més eficients, ni molt menys de delegar
la solució a la “responsabilitat social corporativa”
–sempre voluntària- dels grans consorcis de l’agronegoci, els gabinets de mercadotècnia dels quals treballen ara sota aquest honorable nom. Solucionar la
desnutrició i la manca d’accés a l’alimentació bàsica
és una qüestió de justícia social, i com a tal s’ha
d’abordar des de les institucions democràtiques, o
millor dit, fent democràtiques les institucions públiques. Per això no és pas el mateix que en una llei
d’alimentació infantil prevalgui la compra de béns
importats, a que estimuli la compra en un mercat de
proximitat.
Defensar el dret a l’alimentació és prendre mesures, afavorir la legislació adequada, qüestionar l’oligopoli de l’agronegoci –dues corporacions agroquímiques, Monsanto-DuPont i Syngenta, controlen més
de la meitat del mercat mundial de llavors-, defensar
la producció camperola, exercir la democràcia i en
definitiva retornar els drets arrasats: el treball, l’aigua, la terra i la cultura. La manera com abordem la
qüestió de l’alimentació serà determinant per a l’orientació del model productiu: vers una economia dependent, empobridora i injusta, o vers models equitatius, autocentrats i ambientalment sostenibles. Els
que van alçar la bandera de la sobirania alimentària i
conseqüentment la del dret a l’alimentació han sigut
els moviments indígenes i camperols; serà necessari
que els moviments socials urbans comparteixin també, des de la perspectiva de la distribució i el consum, aquests objectius. Ja que com assenyala Susan
George “el menjar està justament, a la cruïlla de la
crisi ecològica, social i financera”.
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Educació i desenvolupament ètico-moral
Jordi Pujadas ribalta
Arbúcies, Catalunya

Sovint ens preguntem si els humans i la humanitat progressem èticament i moral. No hi ha dubte
del desenvolupament científic i tecnològic, però no
es veu un paral·lelisme entre els usos de les noves
descobertes i els nous ginys amb la implantació i
generalització d’uns plantejaments amb una ètica
i una moral més humana. Encara vigeixen i es justifiquen massa maneres de fer que fan mal a altres
éssers i a l’entorn.
Però, quins referents tenim per considerar que
una persona o un grup humà està avançant en un
sentit moral? No podem fiar-nos de normes i costums
concertats o arbitraris, o que es basin únicament en
el bé o mal des del propi punt de vista.
La proposta que Ludwin Kolberg va fer a mitjans
del segle passat ens pot ajudar molt: una mirada al
desenvolupament moral a semblança dels estadis de
desenvolupament cognitiu que va establir Jean Piaget. A partir de l’estudi de dilemes morals, va arribar
a la conclusió que els raonaments que fonamenten
els valors i les normes morals de diferents cultures
segueixen pautes i estructures semblants, uns esquemes universals. Totes les persones podem evolucionar d’esquemes més infantils i egocèntrics a d’altres
més madurs i altruistes. Es tracta, doncs, d’educar
per a un desenvolupament integral.
Va establir tres grans nivells. Cadascun conté dos
estadis o etapes. En total sis estadis de maduresa
creixent i amb raonaments morals diferents.
Nivell Preconvencional: les normes són una
realitat externa que es respecten només atenent les
conseqüències (premi o càstig), o el poder dels qui
les estableixen. No s’ha entès, encara, que les normes socials són convencions per a un bon funcionament de la societat.
El primer estadi, heteronomia, el més elemental
es caracteritza perquè la persona percep la llei moral
només com una imposició dels altres, des de fora.
Observant el creixement de les persones, en general,
44

es correspon als cinc o sis primers anys de vida,
quan el nen o la nena no sap el que està bé i el que
està malament, fins que li paren els peus o el premien. No tothom evoluciona igual i hi ha persones
adultes que es queden en aquest estadi. És el cas de
corruptes i delinqüents.
El segon, individualisme, quan s’assumeixen
les normes si afavoreixen els propis interessos. En
aquest punt es van descobrint normes de joc i de
convivència, que es compleixen per egoisme. Es
comprèn que si un no compleix les regles, no el
deixaran jugar. És un estadi de: «et respecto si em
respectes», «fes el que vulguis mentre no em molestis». La “llei del talió” estaria en aquest nivell.
Nivell Convencional, les persones viuen identificades amb el grup; es vol respondre favorablement
a les expectatives que els altres tenen de nosaltres.
S’identifica com a bo o dolent allò que la societat
així ho considera.
El tercer, expectatives interpersonals, es caracteritza pel desig d’agradar, de ser acceptats i estimats, “decideixo allò que el grup espera de mi”. Fer
el correcte significa complir les expectatives de les
persones properes. Això pot portar a conflictes personals pel fet de viure expectatives contradictòries.
És l’estadi propi de l’adolescència però hi ha persones adultes que s’hi queden. Volen fer-se estimar,
però es deixen portar pels altres: els valors del grup,
les modes, el que diuen els mitjans de comunicació.
El quart, normes socials establertes,  en el qual
l’individu és lleial a les institucions socials vigents;
per a ell, fer el correcte és complir les normes socialment establertes per a proporcionar un bé comú.
Fa el bé i evita el mal, però no per la por, ni per
agradar als altres. Es compleixen les normes per
responsabilitat. Es té consciència dels interessos
generals de la societat i aquests desperten un compromís personal. Constitueix l’edat adulta de la moral. La seva única limitació és que es cenyeix al seu

cercle: el seu treball, la seva família, els seus amics.
Kohlberg considera que aquest és l’estadi en el qual
es troba la majoria de la població en una societat
democràtica madura.
Nivell Postconvencional, quan la persona comprèn i accepta els principis morals generals que inspiren les normes: els principis racionalment escollits
pesen més que les normes.
En el cinquè, contracte social, la persona supera
el cercle local i s’obre al món. Es reconeix que a més
de la pròpia família, grup i país, tots els éssers humans tenen el dret a la vida i a la llibertat, drets que
estan per damunt de totes les institucions socials
o convencions. Aquest reconeixement és amb fets,
no només amb paraules. L’obertura al món porta a
reconèixer la relativitat de normes i valors, però
s’assumeix que les lleis legítimes són només aquelles
obtingudes per consens o contracte social. Ara bé, si
una norma és injusta, s’imposa l’obligació moral de
no acceptar-la.
En el sisè estadi, es pren consciència que hi
ha principis ètics universals que s’han de seguir i
tenen prioritat sobre les obligacions legals i institucionals convencionals. S’actua d’acord amb aquests
principis perquè, com a ésser racional, se n’ha captat
la validesa i hom se sent compromès a seguir-los. Es
l’estadi de la regla d’or de la moralitat: “fer a l’altre
el que vull per a mi”. I hom té el coratge d’enfrontar-se a les lleis que atempten els principis ètics
universals com el de la Dignitat humana o el de la
Igualtat. És l’estadi moral més alt, el de Mahadma
Gandhi o Rigoberta Menchú, per posar exemples de
referència, i el de totes les persones que viuen i han
viscut profundament la moralitat, tant en la vida
pública com en la discreció de l’anonimat.
La lluita per les Grans Causes apropa als estadis
del darrer nivell, però també cal considerar multitud
de persones, només conegudes en els seus “petits”
àmbits familiars i locals, que donen molt sense buscar res a canvi.
En diferents èpoques, i en diferents indrets
podem trobar persones que han tingut actituds altament morals, però també és veritat que aquestes
no s’han consolidat ni generalitzat. Per tant, hem
d’aprofitar tots els recursos, incloses les tecnologies
de la comunicació actuals, per a compartir coneixe-

ment, reflexionar i educar per a la millora ètica dels
individus i societats humanes.
A més a més, cal reconèixer les contradiccions
que sovint poden donar-se quan algú té el dilema
entre unes accions de lluita per les Grans Causes i
altres de compromís amb la família, les relacions
personals o la vida quotidiana en l’àmbit local. Els
nivells més alts de moralitat es donen quan qualsevol lluita comença i acaba tenint en compte les
Petites Grans Causes.
L’educació és fonamental per al desenvolupament
ben orientat vers l’acció ètica i moral. Començant
per l’àmbit familiar i continuant amb l’educació
formal i la informal, amb el suport dels mitjans de
comunicació de massa.
Actualment el referent ètic amb més consens
està recollit en els Drets Humans, però no n’hi ha
prou amb acceptar la seva validesa, les nostres posicions individuals, decisions i actuacions personals i
col·lectives han de ser-hi coherents.
Però, quina metodologia emprar per educar en
aquest sentit? No descobrirem res de nou recordant
que en primer lloc són necessaris bons models, però
també és veritat que sovint no n’hi ha prou, no n’hi
ha hagut, o no arriben en el moment necessari. Per
aquesta raó, mentre ajudem els alumnes en el seu
desenvolupament cognitiu, alhora és necessari proporcionar-los dilemes morals que els facin reflexionar
i hagin d’expressar les decisions que prendrien si ells
en fossin els protagonistes. Abans, han de debatre
les causes i conseqüències segons diferents alternatives possibles.
Aquest procés (dilema, causes, alternatives possibles, conseqüències de cada una i, finalment presa
de decisió) es pot aplicar a situacions quotidianes
familiars i informals. En el cas de situacions d’educació formal, s’hi afegeix una posada en comú, es
clarifiquen els valors en joc, i es finalitza amb una
simulació on diferents alumnes es reparteixen els
rols.
Pel que fa a les situacions de la vida pública i les
difoses a través de mitjans de comunicació, aquest
plantejament ens pot servir per a una anàlisi que ens
ha de portar a prendre bones decisions com a ciutadans, consumidors o electors.
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10 actituds envers les Grans Causes
Mauro Kano

São José dos Campos, SP, Brasil

Les religions noves i antigues sempre han mostrat la relació entre nosaltres i Déu, entre el Creador
i les criatures, entre el Cosmos i cada partícula
existent, el Yin i el Yang, la Part i el Tot. La mateixa
paraula religió pot venir de re-ligare. Estem entrellaçats. En l’autonomia i en la complicitat. Cada acte,
gest, paraula, pensament, mirada, actitud, sentiment... repercuteix en tot l’Univers. Cada moviment
de l’Univers influeix en cada persona, en cada vida,
en cada element de la natura.
La nostra vida està orientada per les Grans Causes. Però, perquè succeeixin Grans Esdeveniments,
cal que hi hagi Petits Gestos... Tant els uns com els
altres són imprescindibles. Per fer una Gran Revolució –sigui industrial, política, espiritual..., són
necessàries petites revolucions en la vida diària, els
conflictes interns, el creixement físic i emocional, la
superació del dolor i dels reptes... de cada militant
revolucionari. D’aquí la importància de trobar la
clau que mogui tot això: perquè s’esdevinguin Grans
Transformacions, cal que ja estiguin realitzades i
assimilades dins de nosaltres mateixos, que també
ens transformem penetrats per les transformacions
del món. I, com més conscients, més coherents han
de ser les nostres eleccions.
En aquesta línia, suggerim deu actituds concretes envers les Grans Causes:
Estimar-se a si mateix: animar-se, exercitar-se,
cuidar-se en l’alimentació, el descans, la respiració,
la consciència, la dignitat. És la porta d’entrada per
connectar-se amb el proïsme, amb la natura, amb
l’univers, amb allò diví.
Perfeccionar-se: en l’estudi (per fer una revolució, cal preparar-se amb la ciència, a més de tenir
valor, coratge i gosadia); en la mirada més enllà de
la realitat –més enllà del que amaga; en les accions
que practica: fer sempre més, de la millor manera
possible, i no el més còmode o més fàcil; humanitzant la natura, divinitzant la humanitat, fent el món
millor per tothom.
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Alliberar-se: trencar les pròpies barreres, ja que
molts obstacles que ens impedeixen caminar estan
dins nostre, en la nostra consciència, els bloquejos i
traumes. Trencar les barreres exteriors que ens empresonen: por, diferents formes d’esclavitud, amenaces i sancions.
Meditar: alliberar-se també en la consciència,
o sigui, transcendir, percebre des de dins tot allò
que ens envolta, trobar el seu significat cert, viure
intensament el present, estar presents, ser presència
en cada acció, al costat de cada persona, en la situació concreta i real.
Escoltar: parar atenció al proïsme, allò que només és possible a través del contacte –amb el tacte,
tocar l’altre. La solidaritat major es fa concretament
a partir d’un treball de base, entrant a les cases,
seient a la taula, compartint el pa.
Re-connectar: allò petit amb allò gran i allò
gran amb allò petit, sabent que, allò que es fa a les
petites coses, repercuteix en les grans, la part en el
tot i el tot en la part.
Arreglar la casa: petits gestos, accions, paraules, decisions... cada actitud, dins de casa, contribueix i va construint Justícia, Pau i Vida arreu.
Concretar: “de bones intencions, l’infern n’és
ple!”. La coherència entre el que es fa i el que es
pensa, entre el que es viu i el que es proclama, entre el que es desitja en el pla més elevat i el que es
realitza en petits gestos, tenir el món que es desitja
ja realitzat en les seves accions.
Aprofundir: en allò més pregon, per assolir allò
més alt, allò que mena fins a les darreres conseqüències i les fa quotidianes.
Seguir: és en el seguiment on tracem la nostra
espiritualitat: les Grans Causes es concreten des de
les Petites Causes, l’acollida, el somriure, la cura, el
gest d’amor, la paraula encertada i amorosa, pregar,
dejunar, descansar...

Les i els MINISTRES DE RELACIONS EXTERIORS I
CAPS DE DELEGACIÓ DELS ESTATS MEMBRES de l’OEA,
reunits a Cancún, Mèxic, en el marc de la celebració
del 47è període ordinari de sessions de l’Assemblea
General de l’OEA,
Tenint present allò establert a la Carta de l’Organització dels Estats Americans, la Carta Social de les
Amèriques, la Declaració Americana dels Drets i Deures de l’Home, la Convenció Americana sobre Drets
Humans, la Declaració Americana sobre els Drets dels
Pobles Indígenes, la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes, en el seu
desè aniversari des de la seva adopció; i la Resolució
71/178 Drets dels pobles indígenes de les Nacions
Unides, i
Recordant també que la Declaració Americana
sobre els Drets dels Pobles Indígenes estableix que
els pobles indígenes tenen dret a que es reconeguin
i respectin les seves llengües, així com a “preservar,
usar, desenvolupar, revitalitzar i transmetre a generacions futures les seves pròpies històries, llengües,
tradicions orals, filosofies, sistemes de coneixements,
escriptura i literatura; i a designar i mantenir els
seus propis noms per a les seves comunitats, individus i llocs”,
RESOL:
1. Acollir amb beneplàcit la decisió de l’Assemblea General de Nacions Unides de proclamar el 2019
como l’Any Internacional de les Llengües Indígenes, a fi de cridar l’atenció sobre la greu pèrdua de
llengües indígenes i la necessitat urgent de conservar-les, revitalitzar-les i promoure-les.
2. Treballar juntament amb els pobles indígenes a
fi d’adoptar mesures per a la preservació, transmissió
i desenvolupament de les seves llengües a les seves
llars, a la vida comunitària, en processos administratius, polítics i judicials, facilitant-los-hi, si fos
necessari, intèrprets o altres mitjans eficaços i a la
societat en el seu conjunt.

2019: any internacional
de la
Moderació
L’Assemblea General:
Reconeixent que la moderació és un valor i un mètode important per combatre el terrorisme i contrarestar l’extremisme violent quan condueix al terrorisme i
promoure el diàleg, el respecte mutu i la comprensió,
Reconeixent que el mètode de la moderació podria
reforçar la promoció dels tres pilars de les NU, a saber: pau, seguretat, desenvolupament i DH,
Reconeixent la importància de la inclusió, el respecte mutu, la tolerància i la comprensió, optar per
la negociació en lloc de la confrontació i treballar per
construir un món segur i pacífic,
Acollint amb beneplàcit els esforços i les iniciatives a tots els nivells per promoure la moderació i
fomentar una major inclusió, respecte de la diversitat,
comprensió, tolerància i cooperació entre pobles de
diferents cultures i religions,
1. Subratlla la importància de la moderació com
a mètode utilitzat a les societats per contrarestar
l’extremisme en tots els seus aspectes i continuar
contribuint a la promoció del diàleg, la tolerància, la
comprensió i la cooperació;
2. Exhorta a la comunitat internacional a continuar promovent la moderació com a valor que fomenta la
pau, la seguretat i el desenvolupament;
3. Exhorta també a la comunitat internacional a
donar suport a la iniciativa del Moviment Mundial de
Moderats com a plataforma comuna per donar més
ressonància a les veus de la moderació que a les de
l’extremisme violent, quan condueix al terrorisme;
4. Exhorta els Estats Membres de les NU a promoure la moderació mitjançant programes de divulgació i diàleg cultural, i a promoure el valor de la
moderació, inclosa la no violència, el respecte mutu i
la comprensió, a través de l’educació;
5. Decideix proclamar el 2019 Any Internacional
de la Moderació en un esforç per donar ressonància
a les veus de la moderació mitjançant la promoció del
diàleg, la tolerància, la comprensió i la cooperació.

Vegeu els «Decennis de l’ONU» en vigor el 2019 a la pàg. 205.

El 2019 també és l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements.

2019: any internacional
de les
leengües Indígenes
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«Vaig saber com tots els pobres,
el que és passar necessitat i
fam. Però vaig aprendre a suportar privacions sense queixes ni
enveges» L.E. Proaño Villalba,
va lluitar contra l’opressió a
Riobamba.
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gener

31

Dilluns

1

Dimarts

2

Dimecres

Nm 6,22-27 / Sl 66
1Jn 2,22-28 / Sl 97
Gl 4, 4-7 / Lc 2,16-21 Basili el Gran
Jn 1,19-28
1508: Comença la colonització de Puerto Rico.
Gregori Nacianzè
Silvestre
J.K. Wilhelm Loehe
1804: Independència d’Haití. Festa nacional.
1384: Mor John Wiclyf, a Anglaterra.
1904: Desembarcament de marines a la República
1896: En el punt més alt del cautxú s’inaugura el teatre 1959: Triomf de la revolució cubana.
Dominicana «per protegir interessos nord-americans».
1977: Mauricio López, rector de la Universitat de Mendoza,
Amazones a Manaus, Brasil,.
Argentina, membre del Consell Mundial d’Esglésies, 1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols, víctima
1972: Mor a São Paulo, en el 4t dia de tortura, Carlos Danieli,
desaparegut.
de la Seguretat Nacional al Brasil.
del PC del Brasil, sense revelar res.
1990: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses 1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol, víctima
assassinades per la Contra a Nicaragua.
dels «grileiros» de Parà, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador constant
1994: Alçament camperol indígena zapatista a Mèxic.
de la memòria dels màrtirs del seu poble argentí.
2003: Lula assumeix el poder presidencial al Brasil.
1Jn 2,18-21 / Sl 95
Jn 1,1-18

Jornada mundial per la Pau.

56

Any 2019 pel calendari gregorià. Any 6732 del període julià.
Any hebreu 5779 (el 5780 comença el 29 de setembre de 2019).
Any islàmic 1440 de l’Hègira (va començar l’11 set. de 2018; el 1441 començarà l’1 set. de 2019).
Hi ha un convertidor de dates cristianoislàmic a www.islamicfinder.org (pitjar a calendar).
Any xinès 4715-4716. Any 2772 ab Urbe cóndita. Any budista 2585. Any 1468 armeni.
Any amazig 2968-2969 (inici: 13 de gener).

3

Dijous

4

Divendres

Distància mínima anual al sol: 147.099.877 km, avui.

5

Dissabte

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

gener

1Jn 2,29-3,6 / Sl 97
1Jn 3,17-10 / Sl 97
Jn 1,29-3 Rigobert
Jn 1,35-42
Genoveva
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns 1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i
encapçalada per Agüeybanà el Brau, Puerto Rico.
militant polític, desaparegut a Xile.
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de les 2005: La Cort Suprema autoritza el processament de
organitzacions populars de Guatemala, desaparegut.
Pinochet per crims de la Operació Còndor.
1994: Antulio Parrilla Bonilla, bisbe, lluitador independentista
i de la causa dels perseguits, “Las Casas” del segle
XX a Puerto Rico.

6

Epifania 1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en un
accident sospitós.
Is 60,1-6 / Sl 71
Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12 1992: Augusto María i Augusto Conte, militants, màrtirs de
la solidaritat i els DH a l’Argentina.
Melcior, Gaspar, Baltasar
2006: Mor la comandant Ramona de l’EZLN.
1848: Un decret de Carlos A. López declara els guaranís
ciutadans paraguaians.
Nova: 02h28m (UTC) a Capricorn
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.

57

gener

7

58

Dilluns

8

Dimarts

1Jn 3,22-4-6 / Sl 2
Jn 4,7-10 / Sl 71
Mt 4,12-17-.23-5 Severí
Mc 6,34-44
Ramon de Penyafort
1835: Victoria de Cabanagem, “el moviment popular 1454: El papa Nicolau autoritza el rei de Portugal a esclavitzar
més notable del Brasil”. Els rebels prenen Belém i
qualsevol nació del món africà, sempre que s’administri
assumeixen el govern de la província.
el baptisme.
1981: Sebastião Mearim, líder rural a Parà, Brasil, assassinat 1642: Mor Galileu Galilei, condemnat per la Inquisició. El
per «grileiros».
Vaticà no el rehabilitarà fins tres segles i mig després
1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians revolucionaris
(el 30/12/1992).
assassinats per la Contra a Nicaragua.
1850: Juan, líder de la Revolució del Queimado, Espirito
1999: Mor Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, bisbe
Santo, Brasil, és penjat.
d’Oaxaca, Mèxic, destacat en l’opció pels pobres i 1912: Fundació del Congrés Nacional Africà.
els indígenes.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
delegat de la Paraula, camperol, a Rabinal, Baixa
Verapaz, Guatemala.

9

Dimecres

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mc 6,45-52
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 són els pioners de la lluita obrera.
1959: Neix Rigoberta Menchú a Chimel, departament del
Quiché, Guatemala.

10

Dijous

11

Divendres

13

12

Dissabte

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30
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 il·legal.

gener

1Jn 4,19-5,4 / Sl 71
1Jn 5.14-21 / Sl 149
Lc 4.14-22ª Higini, Martí de Lleó
Lc 5,12-16
Agató
1911: Vaga de 5 mesos dels sabaters de São Paulo per la 1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluitador per
la independència de Puerto Rico.
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.

Baptisme del Senyor
Is, 42.1-3.6-7 / Sl 28
Ac 10,34-38 / Lc 3,15-16.21-22

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.
Idd Inneyer, any nou amazig (2968).

59

15

Dilluns

60

Dimarts

16

Dimecres

He 2,14-18 / Sl 104
He 2,5-12 / Sl 8
Mc 1,29-39
Mc 1,21-28 Marcel
1929: Neix Luther King a Atlanta, Geòrgia, EUA.
1992: Es firmen els Acords de Pau a El Salvador.
Fulgenci
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió de Drets 1970: Leonel Rugama, en la lluita revolucionària contra la
Dia internacional contra l’esclavitud infantil.
dictadura de Somoza.
Humans, i Moisés Landaverde, Hondures.
En memòria del nen Iqbal Mashib,
1997: Marxa de 700.000 sud-coreans en les vagues contra 1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els registres
antic esclau, que unit al Front d’Alliberament
policials als Candomblés.
la flexibilització dels drets socials.
del Treball del Pakistan, va aconseguir tancar
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys, 11 fills,
vàries fàbriques de nens esclaus (1995).
Creixent: 07h45m (UTC) a Àries
màrtir de la solidaritat, Perú.
1982: La llei constitucional del Canadà inclou els drets
dels indis.
He 1,1-6 / Sl 96
Mc 1,14-20

Luther King

gener

14

17

Dijous

18

Divendres

19

Dissabte

María Santana

He 4,12-16 / Sl 18
Mc 3,13-17
Màrius, 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.

gener

He 4,1-5.11 / Sl 77
He 3,7-14 / Sl 94
Mc 2,1-12
Mc 2,1-12 Beatriu, Prisca
Antoni Abad
1961: Lumumba, heroi de la independència d’Àfrica, és La confessió de Pere
1535: Fundació de la Ciutat dels Reis (Lima).
assassinat al Congo.
1981: Silvia Maribel Arriola, infermera, primera religiosa 1867: Neix a Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
màrtir en un front de combat, acompanyant al poble 1978: Germán Cortés, militant cristià i polític, màrtir de la
causa de la justícia a Xile.
salvadorenc.
1981: Ana María Castillo, militant cristiana, màrtir de la 1981: José Eduardo, líder sindical d’Acre, Brasil, assassinat
per encàrrec.
justícia a El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdot, màrtir de la causa 1982: Sergio Bertén, religiós belga, i companys, màrtirs de
la solidaritat, Guatemala.
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.

20

2n Diumenge ordinari
Is 62,1-5 / Sl 95
1 Co 12,4.11 / Jn 2,1-11

Fabià i Sebastià
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
mort per la policia portuguesa
1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants i catequistes,
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.

61

gener

21

Dilluns

Eclipsi total de Lluna visible a Amèrica
Plena: 06h16m (UTC) a Lleó

62

22

Dimarts

He 6,10-20 / Sl 110
He 5,1-10 /Sl 109
Mc 2,23-28
Mc 2,18-22 Vicenç
Agnès
1972: Gerardo Valencia Cano, bisbe de Buenaventura (Co- 1565: «Tata» Vasco de Quiroga, bisbe de Michoacán,
lòmbia), profeta i màrtir de l’alliberament dels pobres.
precursor de les reduccions indígenes.
1974: Màrtirs camperols de l’Alto Valle, Bolívia.
1982: Matança de camperols a Pueblo Nuevo, Colòmbia.
1980: María Ercilia i Ana Coralia Martínez, estudiants, 2006: Evo Morales, indígena aimarà, assumeix la presidència
socorristes de la Creu Roja i catequistes, màrtirs
de Bolívia.
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.

23

Dimecres

He 7,1-3.15-17 / Sl109
Mc 3,1-6
Ildefons
1914: Revolta de Juazeiro, Brasil. Victòria dels sertanejos,
capitanejats pel P. Cícero.
1958: Caiguda del darrer dictador de Veneçuela, General
Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quítxua, màrtir de la
lluita per la terra a l’Equador.

24

Dijous

25

Divendres

27

26

Dissabte

2Tm 1,1-8 / Sl 95
Lc 10,1-9
Timoteu, 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.

gener

He 7,25-8,6 / Sl 39
Ac 22,3-16 / Sl 116
Mc 4,7-12 Conversió de Sant Pau
Mc 16,15-18
Francesc de Sales
1835: Els negres malês organitzen a Salvador la revolució Jornada per la Unitat dels cristians
urbana més gran del Brasil.
1524: Surten d’Espanya els «dotze apòstols de Mèxic»,
1977: Primer Congrés Indígena d’Amèrica Central.
franciscans.
2011: † Samuel Ruiz, bisbe de Chiapas, México, defensor 1554: Fundació de la ciutat de São Paulo.
dels indígenes, successor de Bartolomé de Las Casas.

3r Diumenge Ordinari
Na 8,2-4a.5-6.8-10 /Sl 18
1 Co 12,12-30 / Lc 1,4-4,14-21

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.
Minvant: 22h10m (UTC) a Escorpí

63

Dilluns

29

30

Dimarts

64

Dimecres

He 9,15.14-28 / Sl 97
He 10,1-10 / Sl 39 / Sl 3
He 10,11-18 / Sl 109
Mc 3,22-30 Valeri
Mc 3,31-3 Martina
Mc 4,1-20
Tomàs d’Aquino
1853: Neix José Martí a L’Havana.
1895: José Martí comença la guerra per la independència 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les missions
1979: Inauguració de la Conferència de Puebla.
de Cuba.
guaranís de Guaíra, PR, Brasil i esclavitza 4.000
1985: Primer congrés nacional del MST.
indígenes.
Dia mundial contra l’escalfament terrestre
1999: El dòlar arriba a 2’15 reals: moment més crític de la 1948: Mahatma Gandhi mor assassinat.
caiguda de la moneda brasilera.
Dia de la No-violència i la Pau.
2001: Pinochet és processat com a autor dels crims de la
Setmana
mundial per a l’harmonia
“caravana de la Mort”.
interreligiosa (ONU) (primera setmana de febrer)
2010: Tony Blair respon davant la comissió que l’investiga
per la seva participació en la invasió d’Iraq el 2003.

Mahatma Gandhi

gener

28

31

Dijous

1

Divendres

3

2

Dissabte

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

febrer

He 10,31-39 / Sl 36
He 10.19-25 / Sl 23
Mc 4,26-34
Mc 4,21-15 Cecili, Viridiana
Joan Bosco
1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida 1870: Jonathan Jasper Wright és elegit a la Cort Suprema
l’esclavitud als EUA.
de l’Estat, convertint-se en el primer negre que
1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya
aconsegueix un lloc tan alt a la judicatura dels EUA.
a Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví, Vicente 1932: En el cementiri general de San Salvador afusellen
Menchú i companys, màrtirs d’El Quiché.
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.

4t Diumenge ordinari
Jr 1,4-5.17-19 / Sl 70
1Co 12.31-13.13 / Lc 4,21-30

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.
Dia mundial de les zones humides
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Les grans causes en allò petit de cada dia
a villas de emergencia, des de l’opció pels pobres
Francisco Oliveira Fuster

Del Grup de Capellans en l’Opció pels pobres
Sacerdot a Isla Maciel, Buenos Aires, Argentina

Soc sacerdot i fa més de trenta anys que visc
i treballo a villas de emergencia, assentaments i
barris exclosos en el gran Buenos Aires argentí,
intentant fer-ho com ens marca la teologia de l’alliberament, des de l’opció pels pobres, és a dir, amb
els pobres i contra la pobresa injusta. En aquest
caminar sempre em va guiar l’estimat bisbe brasiler
Helder Cámara, qui ens deia que “si donava pa a un
pobre li deien sant, però que si preguntava per què
no tenia pa, li deien comunista”. Per a mi aquesta
frase resumeix aquest feinejar de les “Grans Causes”
en “allò petit de cada dia”.
El Papa Francesc també va dir quelcom semblant
als moviments populars a Roma el 2016: “no deixeu
que us redueixin a simples administradors de la
misèria existent; fiqueu-vos en les grans lligues, en
la política, per transformar la realitat”.
Si perdem l’objectiu final, “les Grans Causes”
–que no és res més que la Causa del Regne de Déu,
aquest “altre món nou i possible” on no hi hagi
pobres (perquè tampoc hi haurà rics) i visquem en
Justícia–, estarem fent el joc als explotadors de
torn: ells creen els pobres, i nosaltres ens en cuidem: els vestim, els alimentem...
Però si no perdem l’objectiu final, ens preguntarem, com Helder Cámara, per què el nostre Poble
no té pa, i ho denunciarem. Hi ha causes, i hi ha
noms. A l’hora d’escriure aquest text, a Argentina
es diu Macri, i el seu pla econòmic, que genera
cada vegada més concentració de riquesa; a Brasil
s’anomena Témer, i així, cadascú anirà identificant
noms i rostres d’opressors a la nostra estimada
Pàtria Gran llatinoamericana i el món en general.
I denunciar implica, a més de posar noms i
cognoms, organitzar-se com a comunitat cristiana davant d’aquests atropellaments: el vell i mai
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passat de moda VEURE (veure què passa, analitzar
la realitat que canvia dia a dia segons els que ens
governen), JUTJAR i ACTUAR.
Però no n’hi ha prou que, com a cristians, ens
organitzem sinó que hem de treballar amb altres
organitzacions socials i polítiques amb les quals
ens unirà la recerca de l’”home nou”, la recerca
d’estructures noves (tenim molt per aportar, des del
Jesús Alliberador, a aquest procés transformador).
I en aquest punt no serveix el purisme: el camp
d’allò polític implica enfangar-se. No hi ha blancs
i negres, hi ha matisos, grisos, com en la vida
nostra de cada dia, però s’hi ha de ser. En aquest
sentit crec que és tan religiós tallar una carretera,
com celebrar un bateig, en els dos casos estem
defensant i/o reconeixent la dignitat que tenim
els Fills de Déu. Com deia Evita Perón: “La religió
ha d’aixecar el cap dels éssers humans. Jo admiro
la religió que pot fer dir a un humil descamisat,
davant d’un emperador: Jo sóc el mateix que vostè,
fill de Déu!”.
Una mobilització al carrer és celebrar l’Eucaristia amb el poble d’una altra manera, a la recerca
d’aquest pa partit i compartit. I si hom mira bé,
trobarà en Jesús, el fill de la Maria i en Josep,
tocant el timbal, menjant un choripán, cantant
consignes perquè Ell ens va dir: “Quan dos o tres
es reuneixen en nom meu, jo estic entremig d’ells”.
I no és “reunir-nos en nom seu” sortir al carrer a
lluitar pel nostre pa de cada dia?
D’altra banda –i és cada vegada més la meva
experiència–, trobar-me amb companys ateus,
agnòstics, o d’altres confessions, que s’apropen i
t’agraeixen que hi siguem, com uns més, enmig
de la gentada, acompanyant, sumant. “Jo no sóc
creient, però en vosaltres em sento reflectida,

amb aquesta Església m’hi identifico...”. Paraules
més, paraules menys, em deia fa uns dies en una
mobilització contra el Fons Monetari Internacional
una dona; però no van ser només paraules, va ser
sobretot l’abraçada sentida, emocionada, estreta,
abraçada que no era individual per a mi, sinó que
estava dirigida al Grup de Capellans en l’Opció pels
pobres, del qual en formo part.
Per descomptat que ens diran que “ens fotem
en política”, i per descomptat que nosaltres direm
que “a tota honra” ens hi posem: “a la major Glòria
de Déu!”, perquè “la Glòria de Déu és que el pobre
visqui” (Sant Romero d’Amèrica), i ens identificarem –sempre crítics, tot i que mai puristes– amb
els moviments socials i polítics que veiem que
defensen amb les seves polítiques concretes la vida
del nostre Poble.
Mentrestant, per dir-ho gràficament, “obrirem
o tancarem menjadors”, o serà el temps de la cooperativa, de l’hort agroecològic, dels tallers o de la
microemprenedoria. “Els temps” que ens toqui transitar ens indicaran què i com fer, deixant de banda
tantes vegades allò que ens agradaria fer.
Allà és on entrem en allò petit de cada dia, en
fer presència d’aquest Déu que estima els pobres,
que els abraça i que ens demana que avui nosaltres baixem de la Creu els nous crucificats, com va
fer Ell amb Jesús ja fa més de 2.000 anys. Portar
Bones notícies als pobres el tradueix en gestos i
accions “petites”, però concretes. Com va dir el
meu afillat a la catequista, quan li ensenyava el
Parenostre: que ell volia el nostre pa de cada dia
però amb dulce de leche. O com em deia un gran
capellà villero: per estar al costat dels pobres s’ha
de tenir una mica de calés, perquè no n’hi ha prou
amb dir-los ‘aneu-vos-en amb Déu’. O com em deia
un militant social: si no hi ha territori, si no hi ha
baixada a terra, si no trepitgem el fang, no coneixerem les problemàtiques que viu la nostra gent;
ens quedarem en discursos bonics, o pitjor, en
pensar que canviem la realitat reenviant whatsapps
o pujant coses al facebook.
Molts dies me’n vaig al llit i em pregunto: avui,
què he fet en tot el dia? En què se me n’han anat
les hores? Una vegada més m’ha passat el dia sense

poder fer allò planificat. La realitat porta les seves
urgències. Semblaria que no s’ha fet res, o pitjor,
res d’important; el dia se n’ha anat en canviar una
làmpada de la sala de reunions, escoltar un veí que
no arriba a final de mes, dur un llit amb matalàs a
l’avi del barri, o recollir aliments que ens donaven
per al menjador. I allò que he posat en singular és
millor posar-ho en plural, perquè la que cuina és
Doña María, la que ha vestit aquell que anava despullat és la Normita, el que ha dut el donatiu és en
Luís. Coses gens “importants”, però tan necessàries
en la vida dels pobres de cada dia.
Però tinc clar que no només s’ha de “fer” –no
pas tot es pot mesurar des de l’eficiència, des de
les “obres”; també s’ha de “saber estar”. Estar comença amb la disponibilitat perquè la realitat et
canviï els plans (si tenim molts horaris, segurament
no hi haurà espai per a la “vídua inoportuna” –com
aquella de l’Evangeli– que sol arribar a l’hora més
impensada i amb el problema més complicat).
I estar implica també saber “festejar la vida”:
asseure’s a menjar i beure com feia Jesús. Estar
implica també no només servir, sinó tenir amics
en el barri. Aquest és sens dubte un gran criteri de
si la nostra opció pels pobres és quelcom més que
una feina. No vull “treballar per als” pobres, vull
“treballar amb” els pobres, vull que siguem amics i
construïm junts.
I encara que costi, davant del pobre agenollat,
amb tot el respecte del món, perquè Déu els estima
més, no pas perquè siguin més bons, sinó perquè
són pobres –millor dit, “empobrits”–, fruits d’un
sistema d’exclusió, amb tot el que això implica. No
sigui que jo també, amb la millor intenció acabi
excloent-los, perquè no s’ajusten a com jo voldria
que fossin.
Grans Causes en allò “petit” és creure que “El
futur de la humanitat no està únicament en mans
dels grans dirigents, les grans potències i les elits.
Està fonamentalment en mans dels pobles, en la
seva capacitat d’organitzar-se i també en les seves
mans, aquestes mans que reguen amb humilitat i
convicció aquest procés de canvi” (Papa Francesc
als Moviments Populars, Bolívia, 2015), en el feinejar de cada dia.
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«Allò que s’estima utòpicament
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febrer

4

70

Dilluns

5

Dimarts

He 32-40 / Sl 30
He 12,1-4 / Sl 21
Mc 5,21-43
Mc 5,1-20 Àgata
Andreu Corsino
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei 1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat
abolicionista a Amèrica Llatina.
contemplativa de Solentiname, compromesa amb la
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
revolució de Nicaragua.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la defensa 1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical a Pancas,
de la terra a Colòmbia.
Brasil, assassinat per encàrrec dels fazendeiros.
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.
Nova: 22h03m (UTC) a Aquari

6

Dimecres

He 12.4-7.11-15 / Sl 102
Mc 6,1-6
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.
Dia internacional contra la mutilació genital femenina

7

Dijous

8

Divendres

10

9

Dissabte

He 13,15-17.20-21 / Sl 22
Mc 6,30-34
Miquel 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.

febrer

He 12,18-19.21-24 / Sl 47
He 13,1-8 / Sl 26
MC 6,7-13 Jeroni Emilià
Mc 6,14-29
Ricard
1756: Matança de Sepé Tiarajú (São Sepé) i 1.500 indis de 1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
la República Cristiana dels Guaranís, a Caiboaté, São 1812: Gran repressió contra els habitants dels quilombos
Gabriel, RS, Brasil, pels exèrcits d’Espanya i Portugal.
de Rosario, Brasil.
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 guatemalencs a Mèxic els 80 i 90, Guatemala.

5è Diumenge ordinari
Is 6,1-21.3-8 / Sl 137
1 Co 15,1-11 / Lc 5,1-11

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.
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febrer

11

72

Dilluns

12

Dimarts

13

Dimecres

Gn 1,1-19 / Sl 103
Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103
Gn 1,10-2,4a / Sl 8
Mc 6,53-56 Eulàlia
Mc 7,14-23
Mc 7,1-13 Benigne
Lourdes
1990: Després de 27 anys empresonat, Nelson Mandela, 1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Xile.
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia entre
màxim exponent de la resistència negra internacional 1542: Orellana arriba a l’Amazones.
els pobres de l’Argentina.
contra l’Apartheid, és alliberat.
1545: Els conqueridors arriben a les mines de plata de 1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-americà,
1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato (Colòmbia)
màrtir de l’educació alliberadora a l’Església indígena
Potosí, on moriran 8 milions d’indis.
aconsegueixen del Govern un títol col·lectiu de 1817: San Martín derrota les forces realistes a Chacabuco.
guatemalenca.
695.000 hectàrees de terra.
1818: Independència de Xile.
1894: L’exèrcit nicaragüenc ocupa Bluefields i s’annexiona
Dia mundial del malalt.
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
Creixent: 23h26m (UTC) a Taure

14

Dijous

15

Divendres

17

16

Dissabte

Gn 3,9-24 / Sl 89
Mc 8,1-10
Juliana i Onèsim
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort per
l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià.
1985: Alí Primera, poeta i cantor veneçolà de la justícia per
al poble llatinoamericà.
1986: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes
camperoles, assassinats per la contrarevolució,
tornant d’un Viacrucis per la pau, Nicaragua.

febrer

Gn 2,18-25 / Sl 127
Gn 3,1-8 / Sl 31
Mc 7,24-30 Claudi
Mc 7,31-37
Valentí, Ciril i Metodi
1981: Franz de Castro Rolzwarth, màrtir de la pastoral de 1600: José de Acosta, missioner, historiador i defensor de la
presons, Jacareí, São Paulo, Brasil.
cultura indígena. Perú. 1966: Camilo Torres, sacerdot,
1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església
màrtir de les lluites d’alliberament del poble, Colòmbia.
perseguida de Guatemala.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdot màrtir entre els
camperols de Guatemala. 1991: Ariel Granada,
Dia de l’amistat
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.

6è Diumenge ordinari
Jr 17,5-8 / Sl 1
1Co 15,12.1620 / Lc 6,17.20-26

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.
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74

Dilluns

19

Dimarts

Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Mc 8,11-13 Àlvar i Conrad
Mc 8,14-21
Simó
1519: Hernán Cortés salpa de Cuba cap a la conquesta 1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic, protector
de Mèxic.
de la cultura dels nostres pobles.
1546: Martí Luter mor a Alemanya.
1990: Els estudiants prenen la Universitat de l’Estat de
1853: Félix Varela, lluitador de la causa de la independència
Tennessee, tradicionalment afroamericana, per exigir
cubana.
un tracte econòmic igual.
1918: Neix Julia Manzanal, sindicalista i única dona
Plena: 11h34m (UTC) a Cranc
comissària política durant la Guerra Civil.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturat
il·legalment i desaparegut a Guatemala.

Martín Lutero

febrer

18

20

Dimecres

Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115
Mc 8,22-26
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’alliberament, Colòmbia.
1978 A Colòmbia el decret 1142 ordena tenir en compte la
llengua i la cultura dels indis.
Dia Mundial de la Justícia Social (ONU).

21

Dijous

22

Divendres

Dia mundial de l’idioma matern

24

23

Dissabte

He 11,1-7 / Sl 144
Mc 9,2-13
Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado, del Partit Nacionalista 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 Llatinoamericans i Caribenys.
Dia internacional del control del mercuri

febrer

1Pe 5,1-4 / Sl 22
Gn 9,1-13 / Sl 101
Mt 16,13-19
Mc 8,27-33 Càtedra de Pere
Pere Damià
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc, 1910: Intervenció dels marines a Nicaragua.
1979: Independència de Santa Lucía. Festa nacional.
assassinat a traïció per Somoza.
1965: Malcom X, líder emancipacionista afroamericà, és 1990: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú.
2007: Mor a Nicaragua Carme Blanch, sindicalista i
assassinat als EUA.
1985: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la passió
cooperant catalana.
del poble guatemalenc.

7è Diumenge ordinari
1Sm 26,2.7-912-13.22-23 / Sl 102
1Co 15,45-48 / Lc 6,26-38

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.
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febrer

25

76

Dilluns

26

Dimarts

Sir 2.1-13 / Sl 36
Sir 1,1-10 / Sl 92
Mc 9,14-29 Paula Montal, Alexandre
Mc 9,30-37
Just i Valeri
Isabel Fedde
1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua, màrtir en
1778: Neix José de San Martín.
la defensa dels indígenes.
1980: Cop militar a Suriname.
1885: Les potències europees es reparteixen entre elles el
1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites dels
continent africà, a Berlín.
sindicalistes xilens.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negre dels drets civils,
1985: Guillermo Céspedes, militant i revolucionari, màrtir
mor apallissat per la policia.
de la lluita del poble colombià.
1992: Mor José Alberto Llaguno, bisbe, apòstol inculturat
1989: Caincoñen, indígena toba, assassinat per defensar
dels indis Tarahumara, Mèxic.
la seva terra, a Formosa, Argentina.
2012: Giulio Girardi, filòsof i teòleg de la solidaritat
1990: Derrota electoral del FSLN a Nicaragua.
internacional i de la Causa revolucionària i indígena.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco i esposa, assassinats
Minvant: 22h13m (UTC) a Escorpí
per defensar el bosc tropical a Esmeraldas, Ecuador.
Dia Nacional de la Dignitat de les víctimes
del conflicte armat, Guatemala.

27

Dimecres

Sir 4,12-22 / Sl 118
Mc 9,38-40
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 M Valle Jaramillo, 4rt president de la Comissió
de DH 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!

28

Dijous

1

2

Divendres

Dissabte

Sir 17,1-13 / 102

Berta Càceres

Mc 10,13-16
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, hondurenya, activista del medi ambient, premi Goldman.

març

Sir / Sl 1
Sir 17,1-13 / Sl 102
Mc 9,41-50 Rossend, Albí
Mc 10.13-16
Romà
1924: Els marines desembarquen a Hondures i ocupen Jordi Herbert
Tegucigalpa.
1739: Es firma a Jamaica un tractat de pau de 15 punts
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès amb els
entre cimarrons i blancs.
Cristians pel Socialisme i les CEBs, obrer, després 1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero
mestre, poeta. Assassinat per l’exèrcit mentre jugava
i Rafael Cancel Miranda ataquen el Congrés dels
a futbol. Colòmbia.
EUA per cridar l’atenció sobre el Puerto Rico colonial.
1989: Teresita Ramírez, de la Companyia de Maria, 1959: Naixement de la CLAR, Confederació Llatinoamericana
assassinada a Cristales, Colòmbia.
de Religiosos.
2012: Milton Schwantes, biblista luterà, animador de la
lectura bíblica popular llatinoamericana

3

8è Diumenge ordinari 2005: La OMC condemna els subsidis dels EUA al seu cotó,
els quals perjudiquen el lliure comerç.
Sir 27,4-7 / Sl 91
1Cor 15,54-58 / Lc 6,39-45 2013: Reinan Valete, sacerdot, màrtir de les CEBs i del
Emeteri, Celoni, Medir
Moviment Popular, a Angical, Bahia, Brasil.
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.
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Que L’amor és simple i el temps és breu
Les Grans Causes en allò petit. Testimoni.
Fra Raúl Vera López OP

Bisbe de Saltillo, CL, Mèxic

Cantava la Chavela Vargas que l’amor és simple,
i encara que les seves cançons siguin de dolor i de
despit, és ben cert en aquesta frase que el temps és
breu, i per a les coses petites, per a les simples, els
minuts passen més de pressa.
Fa falta tenir sensibilitat i els sentits molt entrenats per reconèixer la riquesa i el valor que tenim al
nostre costat. És fàcil veure complexos enormes que
destrueixen les nostres costes per a turistes exclusius que potser l’únic que tinguin sigui diners, així
com les botigues de moda i grans magatzem on no
s’hi troba res perquè són massa opcions del mateix,
quan els petits horts, les nostres famílies, els petits
grups d’amics, els indrets on veiem pondre’s el sol, a
més d’irrepetibles, omplen el cor.
Essent un jove sacerdot vaig estar treballant en
la formació de novicis dominics de la província de
Mèxic, a la qual pertanyo com a frare. Els capellans
de les parròquies properes ens demanaven ajuda per
atendre algunes comunitats rurals. Van assignar-me
un poble anomenat San Pedro Nexapa, d’unes quatre
mil persones. Eren camperols d’origen indígena, amb
un estil de vida ja molt mestís, que conservava una
molt bona part de la seva cultura indígena tant en
les seves relacions comunitàries i religioses, com en
tot allò que tenia a veure amb el treballar la terra.
El meu compromís era celebrar la missa els
diumenges a les deu del matí. Ben aviat vaig comprendre que l’horari per a la missa dominical se’ls va
imposar, perquè no tenia res a veure amb el ritme
de vida al poble. Els habitants del poble anaven
arribant a poc a poc, fins a omplir l’Església a les
onze del matí. En el meu afany per estar entre ells,
vaig decidir asseure’m al confessionari des d’abans
de les deu del matí. El racó de fusta que oferia el
confessionari, va ser el primer instrument pastoral
amb el qual vaig començar a tenir un contacte personal amb elles i ells, pobladors de San Pedro. De
gener de 1978 a setembre de 1985 la meva oficina
va ser aquell confessionari. Escoltava les seves penes
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i dolors, els seus problemes i dificultats. Els seus
“pecats” eren el resultat de l’ambient hostil ple de
menyspreu que rebien per ser camperols o indígenes
no només a la capçalera municipal, sinó en altres de
les comunitats rurals on sortien a treballar. I no cal
que parlem de la discriminació i maltractament quan
havien d’emigrar a la Ciutat de Mèxic on, especialment nenes i adolescents, eren contractades com a
personal per al servei domèstic.
En conèixer-los vaig descobrir que estava entre
persones molt riques i sàvies. Vaig aprendre que els
seus referents sobre la fe eren extraordinaris, així
com entorn de la vida humana. En el meu contacte
amb ells vaig conèixer com l’Evangeli impregnava
tota la seva vida. La seva fe i la seva vida s’entrellaçaven. Un dia els vaig donar els textos bíblics de la
missa del dia perquè els comentessin en grups. No
entenia com tots els grups sense excepció havien
entès ràpidament la Paraula de Déu per il·luminar la
seva vida, i de manera molt senzilla els assenyalava
el camí per on haurien de continuar amb plena dignitat per resoldre els seus problemes. A mi m’havia
costat anys d’estudi amb una càrrega acadèmica
pesadíssima, i a ells se’ls donava gratuïtament. Vaig
entendre que ells gaudien d’una saviesa que provenia
de Déu, i que els permetia no deixar de somriure, a
més que els proporcionava la força i el gust per compartir entre elles i ells el poc que tenien i, enmig de
la seva feina quotidiana per sustentar la seva vida,
trobaven temps per realitzar una obra d’evangelització; em va tocar veure també com anava canviant
tota la vida d’aquell poble.
Hi ha moltes llegendes que parlen del blat de
moro per explicar la força de la cultura mexicana,
i també hi ha molts contes que parlen de la feina
de les formigues davant d’altres animals. A mi em
va agradar un mite que parla del blat de moro i les
formigues... El blat de moro va ser segrestat per un
monstre, que va amagar-lo en una muntanya balmada, per la qual cosa els animals de la selva es van

quedar sense menjar. Cada espècie va enviar el seu
company més fort a combatre el monstre i rescatar
el menjar de tota la selva; això no obstant el monstre els va vèncer, així que van decidir enviar-hi el
segon més fort, però va passar el mateix. Van enviar-hi aleshores el tercer més fort, intentant descobrir el punt dèbil de l’enemic i tampoc van tenir
èxit. Les formigues van prendre la paraula, en una
reunió on participaven per igual iguanes, jaguars,
colibrís, cocodrils, llangardaixos, armadillos, ossos,
serps, tigres, granotes i altres animals. Davant la
sorpresa de tothom les formigues van proposar
rescatar elles el blat de moro, demanant que les
deixessin treballar, i així va ser. Van fer un forat a la
base de la muntanya i, al cap d’un moment, van començar a treure un per un els grans de blat de moro.
Van aconseguir rescatar tot el blat de moro que el
monstre tenia retingut. La comunitat agraïda, no
només va festejar el menjar que havia tornat, sinó
que va sentir més unitat que abans de l’ensurt que
els havia provocat el monstre. Per què m’agrada la
història? Perquè fins i tot les espècies més petites,
quan estan organitzades, poden vèncer el monstre
més poderós.
La primera diòcesi que em va tocar atendre com
a bisbe té un perfil rural: la Diòcesi de Ciudad Altamirano al sud de Mèxic, a l’estat de Guerrero. Allà
em vaig proposar atendre els seus habitants tan
properament com em fos possible. Vaig escollir moure’m a les seves petites i allunyades comunitats, i
no quedar-me només a les capçaleres parroquials. En
organitzar el Pla Diocesà de Pastoral, totes les comunitats hi van quedar integrades i de totes en van
sorgir agents que dinamitzaven amb molt d’interès
el treball pel bé comú tant de l’Església com de la
Societat. La meva experiència en la següent diòcesi
com a bisbe coadjutor, a Sant Cristóbal de las Casas,
Chiapas, va ser intensa, per la dinàmica pastoral que
ja existia per atendre molt decididament tots els
seus membres, amb un ritme i condicions polítiques
particulars. L’atenció a les petites poblacions rurals,
poblacions mitjanes, zones urbanes, cultures indígenes i mestisses, comptava amb una força excel·lent
per formar a profunditat els agents i realitzar una
pastoral pujant i integral que superés l’esclavitud i
abusos; vaig entendre que l’educació permanent, i

en la seva pròpia llengua, és important a les perifèries i zones allunyades.
La Diòcesi de Saltillo, amb la seva cultura i
tradicions, m’ha enriquit en conèixer les realitats
pròpies del nord-est mexicà. L’explotació laboral en
fàbriques i contra miners del carbó, l’abandonament
i la rapinya de terres al camp així com la violència
generalitzada contra la població, ens han forçat a
respondre des de la tasca pastoral en l’atenció a sectors específics de la població. Donar la importància i
el lloc a cada migrant que arriba a la ‘Casa del Migrant’, i escoltar les seves històries, ens fa conèixer
profundament el fenomen migratori, de manera que
el servei que els oferim no es limita a allotjament i
alimentació, sinó que s’hi afegeix atenció psicològica, espiritual, mèdica i jurídica. La xarxa nacional i
internacional, i la lluita buscant lleis que protegeixin els seus drets humans, és la mateixa via que se
segueix amb familiars de persones desaparegudes,
on la justícia i l’eliminació d’impunitat són necessàries i urgents per a la comunitat sencera, no només
per a les víctimes. Els processos d’evangelització
i l’impuls al desenvolupament sorgeixen quan ens
integrem els uns/es amb els/les altres.
Les comunitats rurals, camperoles, indígenes o
de la perifèria dels estats de Mèxic, Guerrero, Chiapas i Coahuila, entre les que he tingut l’oportunitat
de viure i compartir el que tinc i el que sóc, m’han
permès adonar-me del que ens transmeten les paràboles de Jesús. Amb aquestes comunitats he après
la humilitat de l’Evangeli, que aprecia les llavors
petites, assegurant-nos que un dia no allunyat comprovarem que són grans com arbres. He après sobretot la fortalesa i la perseverança dels més petits,
que sempre acaben per trobar sortides noves per a
les dificultats grans: molta gent petita, en molts
llocs petits, fent coses petites... però transformant
el món...
Que l’amor no sigui trillat, i que se’l cruspeixi
el temps; que treballant per les coses simples, amb
la gent senzilla, en llocs petitons, essent “fidels en
allò petit”, i constants, tenaços, estiguem segurs
que ens apropem cada dia, cada minut, a la realització de la Gran Utopia de Jesús de Natzaret, al suma
de les Grans Causes de l’Amor.
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«Quantes persones més hauran
de morir perquè aquesta guerra
acabi?» Marielle Franco, sociòloga feminista i militant dels
drets humans, va dir la frase
poc abans de ser assassinada.
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4

Dilluns

5

Dimarts

març

Coh 17,20-28 / Sl 31
Coh 35,1-5 / Sl 49
Mc 10,17-27 Adrià
Mc 10,28-31
Casimir
1962: Els EUA comencen a operar un reactor nuclear a 1996: 3000 famílies en l’ocupació més gran del MST, a
l’Antàrtida.
Curionópolis, Brasil.
1970: Record d’Antonia Martínez Lagares, màrtir de la 2013: Comença a Buenos Aires el macrojudici per l’Operació
lluita universitària de 1970, assassinada per la policia
Cóndor, que jutjarà els responsables de la cooperació
de Puerto Rico.
entre les dictadures d’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile,
1990: Nahamán Carmona, nen del carrer, mort a cops per
Paraguai, Perú i Uruguai, per perseguir i eliminar
la policia, Guatemala.
opositors en les dècades del 70 i 80.
2004: L’armada argentina reconeix per primera vegada que 2013: Mor Hugo Chávez, president de Veneçuela i líder de
va torturar durant la dictadura.
la unitat llatinoamericana.
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6

Dimecres

Cendra / Jl 2,12-18 / Sl 50
Oleguer, Rosa de Viterbo 2Co 5,20-6,2 / Mt 6,1-6-16-18
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.
Nova: 00h07m (UTC) a Aquari

7

Dijous

8

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, condemnat a 25 anys de presó, Perú.

Divendres

9

Dissabte

Is 58,1-9a / Sl 50
Is 58,9b-14 / Sl 85
Mt 9,14-15 Domènec Savi
Lc 5,27-32
Francesca Romana
Dia internacional de la dona. Es va establir el 1910. Es
1989: Matança de Santa Elmira. 500 famílies ocupen una
va triar aquesta data perquè el 8 de març de 1857 van
hisenda i en són expulsades per la policia militar: 400
morir moltes treballadores de la confecció, de Nova York,
ferits i 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil.
que exigien millors condicions de treball i el dret al vot.

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

març

10

1r Diumenge de Quaresma
Dt 26,4-10 / Sl 90
Rm 10 10,8-13 / Lc 4,1-13

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.
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11

Dilluns

12

Dimarts

març

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 25,31-46 Innocenci, Gregori
Mt 6,7-15
Constantí, Vicenç, Ramir
1797: Derrotats pels anglesos, els garífunes de San Vicente 1977: Rutilio Grande, capellà, i Manuel i Nelson, camperols,
són deportats a Hondures.
màrtirs a El Salvador.
1914: S’obre el canal de Panamà.
1994: L’Església anglicana ordena a Bristol, Anglaterra, el
primer grup de 32 dones que accedeixen al sacerdoci.
1990: Patricio Aylwin assumeix la presidència de Xile. La
dictadura de Pinochet dona pas a una democràcia 2005: L’Argentina entrega Paul Schaefer a Xile, exnazi
«concertada».
col·laborador de Pinochet a «Colonia Dignidad»,
2004: Atemptat d’un grup islàmic a Madrid. 192 morts i més
acusat de desaparicions, tortures i abusos sexuals
contra menors.
de 1.400 ferits.
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13

Dimecres

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
Roderic, Salomó, Eulogi
1957: José Antonio Echeverría, estudiant, militant de la FEU i
d’Acció Catòlica, màrtir de les lluites per alliberar Cuba
de la dictadura de Batista.
1983: Marianela García, advocada dels pobres, fundadora
de la Comissió de Drets Humans, màrtir de la justícia
a El Salvador.
1998: María Leide Amorim, líder camperola dels Sense Terra,
assassinada a Manaus en represàlia per haver dirigit
una ocupació del MST.
2013: Reinaldo Bignone, dictador argentí (1982-3) rep la
seva 4a condemna per delictes de lesa humanitat,
cadena perpètua.

14

Dijous

15

Divendres

Dia mundial del consum responsable.

17

16

Dissabte

Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48
Raimon 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.

març

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 7,7-12 Lluïsa de Marillac
Mt 5,20-26
Matilde
1549: Mor el sant negre franciscà San Antonio de Cathegeró. 1951: Mor a Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesià,
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé mor davant dels
l’«infermer sant de la Patagònia»; beatificat el 14
anglesos durant la II Guerra del Carib.
de abril de 2002.
1849: Arriben a Bluefieds (Nicaragua) els missioners moraus 1961: Es crea l’Aliança pel Progrés.
que evangelitzaran la Mosquítia.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos
1983: Marianela García, advocada dels pobres, fundadora
i companys, militants evangèlics, màrtirs del servei
de la Comissió de DH, assassinada, El Salvador.
a Guatemala.
1997: Declaració de Curitiba: Dia internacional d’acció contra 1995:Condemnen el general Luis García Meza a 30 anys de
els embassaments, i a favor dels rius, l’aigua i la vida.
presó, per crims comesos després del seu cop d’estat
2009: Evo Morales comença a distribuir terra de latifundis a
el 1980 a Bolívia. Primer cas de detenció dels militars
indígenes, emparat en la nova Constitució.
colpistes llatinoamericans.
2016: Nelson García, defensor de DH, membre de COPINH,
Creixent: 19h47m (UTC) a Àries
assassinat a Santa Cruz de Yojoa, Hondures.

2n Diumenge de Quaresma
Gn 15,5-12.17-18 / Sl 26
FIl 3,20-4,1 / Lc 9,28b-36

Patrici
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.
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18

Dilluns

19

Dimarts

març

Dl 9, 4b-10 / Sl 78
2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Lc 6,36-38 Josep
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
Ciril de Jerusalem
1871: Comuna de París, primera revolució obrera de la 1849: Revolució del Quemado, (E.S., Brasil). Més de 200
història.
negres s’organitzen per proclamar l’alliberament
1907: Desembarcament de marines a Hondures.
dels esclaus.
1938: El president mexicà Lázaro Cárdenas decreta la 1915: Alçament de Quítxues i Aimaràs al Perú encapçalats
nacionalització del petroli.
per Rumi Maka.
1981: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i companys, 1980: Primera Trobada de Pastoral Afroamericana, a
màrtirs a la revolució nicaragüenca.
Buenaventura, Colòmbia.
1989: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobedo, religiosa, 1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, assassinada a
Cauga, Veneçuela, màrtir del servei als pobres i de
i companys, testimonis del Déu de la Vida entre els
pobres del Perú.
la solidaritat.
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20

Dimecres

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28
Serapió
1838: El govern de Sergipe (Brasil) prohibeix anar a l’escola
als «africans», esclaus o lliures, i als portadors de
malalties contagioses.
1982: Cop d’Estat de Ríos Montt a Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta i poeta popular,
missioner fidel de les comunitats de base d’El Salvador.
2003: Els EUA comencen a envair l’Iraq, al marge de les
Nacions Unides.
2013: Comença a Guatemala el judici contra l’exdictador
Ríos Mont acusat de genocidi.
Equinocci, de tardor al Sud, de primavera al Nord,
a les 21h58m UTC.

21

Dijous

22

Divendres

23

Dissabte

Jr 17, 5-10 / Sl 1
Gn 37,3-28 / Sl 104
Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 16,19-31 Benvingut, Lea
Mt 21,33-43.45-46 Toribi de Mogrovejo
Lc 15,1-3.11-32
Filemó, Nicolau
Any nou Baha’í
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico.
1606: Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima, pastor del
1806: Neix Benito Juárez, Oaxaca, Mèxic.
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrtir de
poble inca, profeta de l’Església colonial.
1937: Matança de Ponce, Puerto Rico.
les lluites del poble bolivià.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, degana de
1975: Carlos Dormiak, sacerdot salesià, assassinat per la 1988: Rafael Hernández, líder camperol, màrtir de la lluita
la Facultat d’Humanitats de la Universitat Catòlica
seva línia alliberadora, Argentina.
per la terra entre els seus germans de Mèxic.
de Mar del Plata, màrtir de l’educació alliberadora,
1977: Rodolfo Aguilar, capellà, 29 anys, màrtir de l’alliberaArgentina. 2005: Xile reconeix que el 1976 la dictadura
Dia internacional de l’aigua.
ment del poble mexicà. 1987: Luz Marina Valencia,
va assassinar Carmelo Soria.
religiosa, màrtir de la justícia entre els camperols
de Mèxic.
Dia internacional contra la discriminació racial.
Plena: 02h43m (UTC) a Lliura
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3r Diumenge de Quaresma
Ex 3,1-8a.13-15 / Sl 102
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9

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.

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

Monseñor Romero

24
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25

Dilluns

26

Dimarts

Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Dt 3,25.34-43 / Sl 124
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 Brauli
Mt 18,21-35
Anunciació
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys, 1989: María Gómez, mestra catequista màrtir del servei al
màrtirs de la fe entre els seus germans pobres de
seu poble Simití a Colòmbia.
Nicaragua.
1991: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai firmen el Tractat
2002: Absolució de Safiya Hussaini, nigeriana condemnada
d’Asunción, constituint el Mercosur.
a morir per lapidació.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, líders del
MST, executats pels fazendeiros a Parauapebas,
Dia de l’hora del planeta per l’estalvi energètic
Pará, Brasil.

març

Dia mundial del clima
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27

Dimecres

Dt 4,1.5-9 / Sl 147

Mt 5,17-19
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.

28

Dijous

29

Divendres

Jr 7,23-28 / Sl 94
Os 14,2-10 / Sl 80
Lc 11,14-23 Beatriu de Silva
Mc 12,28b-34
Sixt
1750: Neix Francisco de Miranda a Caracas.
Joan Nielsen Hauge
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de drets humans, 1904: Neix Consuelo Lee Corretjer, revolucionària,
capturat, torturat i brutalment assassinat a Guatemala.
poeta i mestra, líder del moviment independentista
1988: 14 indígenes tikunes assassinats i 23 de ferits pel
porto-riqueny.
llenyataire Oscar Castelo Branco i 20 pistolers. Reunits 1967: Per primera vegada brolla petroli a l’Amazònia
a Benjamin Constant, Brasil, esperaven l’ajuda de la
equatoriana.
FUNAI davant de les amenaces del llenyataire.
1985: Rafael i Eduardo Vergara Toledo i Paulina Aguirre
Tobar; José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria de
Minvant: 22h13m (UTC) a Escorpí
la Solidaritat, Santiago Natino, publicista i militant, i
Manuel Guerrero, líder sindical, màrtirs de la resistència
contra la dictadura a Xile.

30

Dissabte

Os 6,1-6 / Sl 50
Lc 18,9-14
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.
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31

4t Diumenge de Quaresma
Jos 5,9a.10-12 / Sl 33
2Cor 5,17-21 / Lc 15,1-3.11-32

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.

89

Entreteixir Les causes grans i les petites
Geraldina Céspedes

El Limón, Guatemala, Guatemala

El sistema hegemònic cerca fer-nos mal des de
les arrels més profundes del nostre veure, el nostre
sentir-pensar i actuar. Una d’aquestes formes d’atrofiar-nos consisteix en la separació dualista que subtilment promou entre les diferents dimensions de la
nostra vida. Així, ens ha dut a comprendre de forma
fragmentària i separada allò social i personal, els
moments alts i els baixos, allò ordinari i allò extraordinari, allò públic i allò privat, allò polític i allò
personal, la raó i el cor, les Grans Causes i les petites
causes, etc.
Però darrerament està aflorant una nova consciència entre les persones i col·lectius, una visió diferent, que qüestiona aquestes separacions i ens convida a viure en una clau més sapiencial i holística, des
de la que anem aprenent a harmonitzar les suposades
paradoxes de la vida, integrant i incloent sàviament
allò que el sistema vol que veiem sempre en col·lisió
i en conflicte.
Les dècades passades ens hem gastat i desgastat
en moltes lluites que, si bé marcades per un alt nivell de radicalitat i coherència, han cuidat poc altres
dimensions importants de la vida més lligades a allò
minúscul, a la vida quotidiana, a les qüestions casolanes. Algunes persones hem conreat valors polítics,
públics, del carrer, dels moments alts de la lluita,
però ens hem oblidat de conrear valors i pràctiques
d’estar per casa, per a la vida quotidiana, per a la
vida oculta, quan gairebé ningú no ens veu ni ens
està gravant amb la càmera.
També hem permès que alguns temes i aspectes
de la nostra vida siguin cooptats pel sistema, o hem
cregut que eren preocupacions burgeses i personalistes que ben poc devien importar als que es dedicaven
a les Grans Causes, a la transformació de la societat.
Aquest oblit avui ens passa factura, i reclama que
sapiguem articular i entreteixir en clau alliberadora
tots els fils que composen la trama de la vida de les
persones, la qual cosa va, des de les preocupacions
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més minúscules i íntimes, fins als grans problemes
mundials. Es tracta d’aprendre a incloure i a articular totes les dimensions de la vida de les persones,
superant la nostra propensió a moure’ns de manera
pendular i excloent, passant d’un extrem a l’altre.
L’atenció a allò petit i quotidià no implica desentendre’ns de les Grans Causes, ni de la dimensió pública i
política; es tracta més aviat de dur les Grans Causes a
la casa, a la nostra intimitat, i col·locar les preocupacions domèstiques i íntimes en un marc polític, ja
que continua essent vàlid i urgent considerar allò que
propugna el moviment feminista des de fa dècades:
“allò personal és polític”.
Això significa que els processos de canvi personal
no constitueixen un estadi separat de la lluita per
un canvi sociopolític i un canvi sistèmic. L’afirmació
que allò personal és polític vol dir que l’experiència
personal no ha de ser vista com una qüestió privada,
sinó que és pública perquè està condicionada per
factors polítics, socials i religiosos; però també significa que hem de transferir els principis d’equitat,
democràcia, justícia, participació, transparència...
tant a l’esfera política com a la personal i familiar. És
en el microcosmos de la nostra casa on es comprova
en què creiem i quin món és el que cerquem.
El compromís amb les Grans Causes es verifica i es
concreta en les coses petites i en la vida quotidiana.
El món que somiem només vindrà si el comencem
a practicar i viure dins de casa, en el nostre lloc de
lluita i de feina, i amb les persones amb les que ens
trobem cada dia. És allà on tenim l’oportunitat d’assajar un estil de vida alternatiu, on podem practicar
la lògica del decreixement i de l’austeritat; la senzillesa de vida, contra la prepotència; la transparència,
contra la lògica de l’engany i l’aparença; el compartir
i cooperar en comptes de competir; el bé comú i la
participació, conta l’interès egoista i la imposició;
horitzontalitat i circularitat en les relacions, justícia,
igualtat i tendresa.

Per això necessitem inspirar-nos en una mística
d’allò minúscul i d’allò amagat que ens ajudi a redescobrir la força revolucionària d’allò petit i dels petits.
Contra la lògica megalòmana del sistema, que porta
a valorar les coses grans i dels grans d’aquest món i
allò que té major visibilitat, s’ha de posar la mirada
en allò diminut, en la “lletra petita”, en la vida ordinària i a vegades rutinària per reafirmar el poder
transformador de les pràctiques petites i quotidianes
realitzades pels petits, doncs com afirmava Eduardo
Galeano: “Molta gent petita en llocs petits, fent
coses petites poden canviar el món”.
La resistència al sistema i la recerca d’un món
nou es fa cada dia, i té a veure amb ser contrahegemònics i antisistema en allò que mengem, bevem,
allò que vestim, la forma com viatgem, en com ens
relacionem o gaudim d’una estona d’oci. En els nostres hàbits quotidians i en els senzills gestos que
realitzem des que ens llevem fins que ens n’anem al
llit, estem prenent partit o per aquest sistema capitalista depredador, o per una societat nova que funcioni d’una manera diferent i s’assenti damunt d’altres
valors. Tot l’entramat de les coses petites i quotidianes que realitzem amaga quines són les nostres
opcions i a quina mena de societat estem apostant.
El nostre estil de vida, els nostres hàbits de consum,
allò que usem, com ho usem, com ens transportem,
com usem els recursos de la Mare Terra, la forma en
què ens alimentem o tenim cura del cos... poden ser
avui dia la profecia més creïble, una forma de denúncia i una manera de proclamar sense paraules que
creiem en altres valors.
Un dels reptes més forts que tenim els que creiem
que “un altre món és possible”, és la superació de les
incoherències i contradiccions en el nivell de la vida
quotidiana i en el cercle de relacions més properes
i íntimes (la família, la parella, la comunitat, el petit equip de treball). El sistema jeràrquic piramidal,
androcèntric patriarcal i consumista depredador continua dempeus perquè les nostres pràctiques quotidianes el continuen alimentant i reproduint. D’aquí
que, la vida quotidiana i els llocs petits que habitem
necessitem convertir-los en espais de resistència i
lluita amb la mateixa força i convicció amb la que ho
fem quan estem en una vaga, en una manifestació o

en una jornada de protesta del poble.
Allà, en el petit racó on transcorre la nostra vida
ordinària hem de collar en la mateixa direcció del
món que somiem, i practicar la profecia “de portes
endins”, fent la realitat en accions domèstiques i
quotidianes en el món que somiem. Aquesta coherència en la vida quotidiana és molt més difícil de mantenir, i s’ubica en el costat ocult de la vida, d’allò
que no es veu ni surt a les notícies, però que té un
poder transformador a nivell personal i de la societat,
ja que en la mesura en que més persones ens resistim
al sistema en qüestions pràctiques i quotidianes,
actuarem com formiguetes que treballant silenciosament podem anar sollevant les bases del sistema.
Tot això implica viure una mística d’allò minúscul, llegint la densitat teologal que s’amaga en els
moments petits i ordinaris de la vida i exercint des
d’allà un profetisme nou en el que, sense abandonar
els elements de denúncia i la proposta d’alternatives,
comprenguem que la profecia és sobretot dur un estil
de vida a contracorrent. És a dir, el profeta i la profeta no només cerquen alternatives amb el poble i per
al poble, sinó que són persones que viuen de forma
alternativa i practiquen en el seu actuar quotidià allò
que deia Pau als Romans: No us acomodeu a aquest
món (Rom 12,2).
Per harmonitzar les Grans Causes amb les petites
causes s’ha d’entrenar la mirada, per percebre allò
minúscul i aprendre a contemplar allò quotidià de
la vida sense abandonar la visió panoràmica, sistèmica, de conjunt, l’horitzó ample. És saber observar
tant amb el microscopi com amb el telescopi, per
captar tant allò petitó i gairebé imperceptible de la
nostra vida i el nostre entorn, com allò més gran i
evident, connectant allò que s’esdevé a casa i allò
que s’esdevé fora de casa, les realitats primàries i les
coses elementals de la vida amb les grans lluites. Una
mirada holista i no dualista, incloent i no excloent,
que sap comptar amb el tot i veu com les diferents
dimensions de la vida estan entreteixides. És la forma
de mirar de Jesús que sabia captar la realitat en la
seva pregones i la seva complexitat, que es fixava en
les coses petites i quotidianes i que va anunciar un
Regne que va créixer des d’allò petit i els petits.
91

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

2019

Dimarts

Dilluns

Dl Dm Dc Dj
18 19 20 21
25 26 27 28

Dv Ds Dg
22 23 24
29 30 31

Dijous

Dimecres

1
  

2

3

4

  
8

9

10

11

15
  

16

17

18

22
  

23

24

25

29
  

30

1

2

92

«El matrimoni no és pas una
cadena. És una adhesió recíproca a un programa de vida. La
dona pot prendre la iniciativa
de trencar-lo» Mariama Bâ.
Va denunciar la situació de les
dones africanes.
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1

Dilluns

2

Dimarts

3

Dimecres

abril

Ex 47,1-9.12 / Sl 45
Is 65,17-21 / Sl 29
Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 4,43-54 Francesc de Paula
Jn 5,1-3-.5-16 Ricard, Sixt
Jn 5,17-30
Hug
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al Brasil, 1550: La Corona espanyola ordena ensenyar castellà 1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant, Argentina.
per influència d’Antonio Vieira.
als indígenes.
1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà
1923: Primer congrés feminista celebrat a Amèrica Llatina, 1982: L’exèrcit argentí ocupa les illes Malvines intentant
la indústria nacional uns anys.
a Cuba.
recuperar-les de la possessió britànica.
1964: Cop militar contra João Goulart. Comencen 21 anys 1993: Vaga conjunta a 8 països d’Europa contra la desocupació i l’amenaça sobre les conquestes socials.
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.
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4

Dijous

5

Divendres

6

Dissabte

Ac 4,1-12 / Sl 117
Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 21,1-14
Jn 7,1-2.10.25-30 Marcel·lí
Jn 5,31-47 Vicenç Ferrer
Gemma Galgani
Isidor de Sevilla
1818: Victòria de San Martín a Maipú, que conclou la Albert Durero
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments entre
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i teòleg
Independència de Xile.
indígenes, negres i blancs.
de l’alliberament peruà.
1976: Juan Carlo D’Costa, obrer, Paraguai.
1884: Acord de Valparaíso. Bolívia cedeix Antofagasta a Xile 1989: María Cristina Gómez, de l’Església Baptista, màrtir
convertint-se en país mediterrani.
de la lluita de les dones salvadorenques.
1968: Martin Luther King Jr. assassinat, Memphis, EUA.
1992: Fujimori dissol el Congrés, suspèn la Constitució i
1985: Rosario Godoy i familia, màrtirs de la fraternitat a
imposa la llei marcial.
El Salvador.
Nova: 10h50m (UTC) a Àries
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista assassinat per la
policia de Neuquén, Argentina, mentre reclamava
drets laborals.
Dia contra la prostitució infantil.

abril

7

5è Diumenge de Quaresma
Is 43,16-21 / Sl 125
Fil 3,8-14 / Jn 8,1-11

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.
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8

Dilluns

9

Dimarts

Festa «Vesakh», naixement Buda (566 a.C.)
Nm 21,4-9 / Sl 101
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22 Casilda, M Cleofàs
Jn 8,21-30
Jn 8,12-20 Dietrich Bonhoeffer
Dionís
1920: Desembarcament de marines a Guatemala per protegir
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, revolucionari que
els ciutadans nord-americans.
va concebre la idea del Crit de Lares, insurrecció 1948: Jorge Eliécer Gaitán, assassinat a Bogotà. Violenta
porto-riquenya contra el domini espanyol.
rebel·lió: el «Bogotazo». 1952: Comença la Revolució
1977: Carlos Bustos, sacerdot caputxí, testimoni de la fe entre
Cívica a Bolívia.
els pobres de Buenos Aires, assassinat.

abril

Dia mundial del Poble Gitano.
Establert pel Primer Congrés Mundial Gitano,
celebrat a Londres, aquest mateix dia, el 1971.
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10

Dimecres

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn3
Ezequiel Jn 8,31-42
Ezequiel
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.

11

Dijous

12

Divendres

13

Dissabte

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jr 20,10-13 / Sl 17
Ez 37,21-28 / Int.: Jr 31
Jn 10,31-42 Martí, Hermenegild
Jn 11,45-57
Jn 8, 51-59 Zenó
Estanislau
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir 1797: Arriben a terra ferma, a Trujillo (Hondures), procedents 1999: Transferit a Belem el judici dels 155 policies acusats de
la mort de 19 sense terra a Eldorado de Carajás, Brasil.
de la solidaritat a Bogotà.
de l’illa de Roatán, uns 2.500 garífunes expulsats de
2015: Mor Eduardo Galeano, intel·lectual militant, comunica2002: Cop d’Estat contra el president Hugo Chávez a
l’illa de San Vicente.
dor de la Utopia de la Pàtria Gran, Montevideo, Uruguai.
Veneçuela, que durarà 4 dies fins a la seva reposició. 1925: Reunió a Foz de Iguaçú, s’inicia la “Columna Prestes”,
Tres presidents en 42 hores.
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.
Creixent: 19h47m (UTC) a Àries

abril

14

Diumenge de Rams
Is 50,4-7 / Sl 21
Fl 2,6-11 / Lc 2214-23.56

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.
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15

Dilluns

16

Dimarts

Is 49,1-6 / Sl 70
Is 42,1-7/ Sl 26
Jn 13,21-33.36-38
Jn 12,1-11 Gràcia
Benet Josep Labre
1961: Invasió de Badia Cochinos, Cuba.
1952: Triomfa la revolució: camperols i miners aconsegueixen
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj, El Quiché,
la reforma agrària a Bolívia.
Guatemala.
1977: Es constitueix el Comitè pro defensa de presos,
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys, màrtirs
perseguits, desapareguts i exiliats polítics de Mèxic
entre els joves, Cali, Colòmbia.
(EUREKA).
1993: José Barbero, sacerdot, profeta i servidor dels germans 1984: 1’7 milions de persones es manifesten a São Paulo
més pobres de Bolívia.
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.

abril

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

98

17

Dimecres

Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25
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.

18

Dijous

19

Divendres

20

Dissabte

Divendres Sant
Dissabte Sant
Ex 12,1-8.11-14 /Sl 115
Is 52,13-53,12 / Sl 30
Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
1Co 11,23-26 / Jn 13,1-15 Lleó, Emma
Perfecte, Galdí
He
4,14-16;5,7-9/
Jn18,1-19.42
Is
54,5-14
/
Is
55,1-11
/
Ba
3,9-15.32-4,4
1537: Francisco Marroquín, primer bisbe consagrat a les Olavus Petri
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
Índies, fundador de les primeres escoles i hospitals, 1925: Desembarcament de marines a La Ceiba, Hondures. Sulpici
pastor de Guatemala.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú i el seu fill 1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
1955: Conferència de Bandung, Indonèsia, on es crea el
Patrocinio, família indígena de catequistes, que va 1871: Els franciscans de Brasil alliberen els esclaus de tots
moviment de països no alineats.
lluitar per la seva terra, màrtirs d’El Quiché.
els seus convents.
1998: Eduardo Umaña Mendoza, advocat defensor dels drets 2005: Adolfo Scilingo, condemnat a Espanya a 640 anys 1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeixen Cuba,
populars, denunciador dels paramilitars, assassinat.
de presó per la seva participació en els «vols de la
Puerto Rico, Guam i Filipines.
mort» de la dictadura argentina.
1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a
2010: 1a Conferència Mundial dels pobles sobre el Canvi
Veracruz, Mèxic.
Climàtic i els Drets de la Mare Terra. Tiquipaya. Coc- 1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i democratithabamba. Bolívia.
zadora dels amazigs de la Cabília algeriana contra el
poder central i arabitzador d’Alger.
Dia Panamericà de l’Indi.
1997: Gaudino dos Santos, indígena pataxó, mor cremat a
Plena: 11h34m (UTC) a Cranc
Brasília per uns joves.

abril

21

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

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.
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22

Dilluns

23

Dimarts

Ac 2,36-41 / Sl 32
Ac 2,14.22-23 / Sl 15
Jn 20-11-18
Mt 28,8-15 Jordi, Toyohico Kagawa
Soter, Caius, Agapit
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca a Brasil. Comença 1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques que
contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
la invasió al Sud.
1519: Cortés desembarca a Veracruz amb 600 soldats, 16
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor.
cavalls i peces d’artilleria.
«Per haver coincidit en aquest dia de 1616 la mort
1638: Hernando Arias de Ugarte, bisbe de Quito i de Santa
de l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de
Fe, Colòmbia, defensor dels indis.
Cervantes i la de William Shakespeare».
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.

abril

Dia Internacional de la Mare Terra (ONU).
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24

Dimecres

Ac 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-3
Fidel
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.

25

26

Dijous

Divendres

Ac 4,1-2 / Sl 117
1Ac 3,11-16 / Sl 8
Jn 21,1-14
Lc 24,35-48 Anaclet, Marcel·lí, Isidor
Marc
1667: Pedro de Betancourt, apòstol dels pobres a Guatemala, 1995: Assassinat de Quim Vallmajó (Navata, Alt Empordà,
1941) a Rwanda, missioner a Àfrica.
canonitzat el 30.07.2002.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la República 1998: Assassinat a Guatemala Mons. Gerardi, després
de publicar l’informe «Nunca Más», que documenta
Argentina (AIRA).
55.000 violacions de drets humans, atribuïdes en un
Dia mundial de la vida sense soroll.
80% a l’exèrcit.

27

Dissabte

Ac 4,13-21 / Sal 117
Mc 16,9-15
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 DH, assassinats en atac armat a la seva
caravana de solidaritat, a Oaxaca, Mèxic.

Minvant: 00h18m (UTC) a Aquari

Quim Vallmajó

abril

28

2n Diumenge de Pasqua
Ac 5,12-16 / Sl 117
Ap 1,9-11a.12-13-17-19 / Jn 20,19-31

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.
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29

Dilluns

30

Dimarts

abril

Ac 4,23-31 / Sl 2
Ac 4,32-37 / Sl 92
Jn 3,1-8 Pius V
Jn 3,5a.7b-15
Caterina de Sena
1982: Mort d’Enrique Alvear, bisbe, pastor i profeta de 1948: Vint-i-un països firmen a Bogotà la carta constitutiva
l’Església a Xile.
de l’OEA.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, màrtir de la 1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza de
violència i la impunitat, Guatemala.
Mayo, Argentina.
2009: El jutge Garzón obre una causa per jutjar els
responsables de les tortures a Guantánamo durant
l’administració Bush.

102

1

Dimecres

Ac 5, 17-26 / Sl 33
Jn 3,16-21
Josep Obrer
Felip i Jaume
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.

2

Dijous

3

Divendres

1Co 15,1-8 / Sl 18
Ac 5,27-33 / Sl 33
Jn 14,6-14
Jn 3,31-36 Felip i Jaume
Anastasi
1979: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys, màrtir de la 1500: Fra Henrique de Coimbra, primer missioner europeu
dictadura somocista, Nicaragua.
que trepitja terra brasilera.
1981: Es crea la Unió de Nacions Indígenes del Brasil (UNI). 1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre companys,
1994: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màrtir de la
màrtirs de la Reforma Agrària, a El Astillero, Hondures.
solidaritat entre els pobres del Paraguai.
Dia (de l’ONU) de la llibertat de premsa.
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...

4

Dissabte

Ac 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,16-21
Ciríac, Mònica
1493: Butlla Inter Caetera per la qual el Papa fa donació de
les terres del nou Continent als Reis Catòlics.
1521: Pedro de Córdoba, primer apòstol missioner dels dominics a Amèrica. Autor del primer catecisme a Amèrica.
1547: Cristóbal de Pedraza, bisbe d’Hondures, “Pare
dels Indis”.
2010: Martínez de Hoz, superministre ideòleg de la dictadura,
detingut als seus 84 anys d’edat, Buenos Aires.
Nova: 00h07m (UTC) a Aquari

maig

5

3r Diumenge de Pasqua
Ac 2,27b-32.40b-41 / Sl 29
Ap 5,11-15 / Jn 21,1-19

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.
Dia dels màrtirs d’Hondures.
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Un petit gran problema, molt personal
La mort: vulnerabilitat i plenitud
Amando Robles

Heredia, Costa Rica

Absorbits pel treball professional, la nostra família, el nostre compromís polític... gairebé no tenim
temps per viure a fons, però molt menys per pensar,
preveure i prevenir la nostra mort. Gairebé és com
si fos “un petit problema” per al qual mai no sembla
que tinguem temps...
La mort és la màxima expressió de la petitesa i
de la finitud de la nostra vida, però per això mateix
pot ser expressió de la nostra plenitud. Depèn de
com s’agafi, i sobretot, de com es visqui. Perquè la
mort té dues cares, de final i de començament. Qui
treballi en cures pal·liatives, sobretot acompanyant
espiritualment malalts terminals i les seves famílies,
hi té experiència quotidiana.
Aquests acompanyants, cada dia veuen homes i
dones que moren amb por, no diguem ja amb temor,
fins i tot amb enuig i còlera, sense poder acceptar
la mort, interiorment dividits, rebutjant-la... Però
també veuen homes i dones morint en pau, amb
placidesa, agraïts amb tot, lliures, alhora que en
entranyable comunió amb tot i amb tothom, tranquils i serens, morint com qui neix a un nou ésser.
Per sorpresa dels mateixos pacients terminals, la
imminència de la mort, molt possiblement causa de
dolor existencial i de por, es transforma en font de
confiança i de pau. El jo, amb el seu aferrament a
la vida s’ha esvaït, i un ésser profund, fins aleshores
moltes vegades desconegut, emergeix en el seu lloc,
sense saber com ni per què, com una gràcia; un ésser profund que no obstant estava en ells, com està
en nosaltres, infinitament superior a l’ésser del jo.
D’aquí l’atenció que terapeutes i els que acompanyen malalts terminals han de parar a aquesta
dimensió. “Acompanyar a ben morir” és molt important, però és poc. La mort ben viscuda és possibilitat de néixer a una dimensió transcendent, de
realització plena i total aquí i ara, potser abans sospitada, atemporal, eterna. Tot i que aparentment es
104

tracti d’un temps molt curt, de setmanes, dies o hores. Anomenem malalts terminals a aquests pacients.
Aparentment curta, es tracta de l’experiència humana per antonomàsia, sense límits d’espai i de temps.
És l’experiència que coneixem com a espiritualitat,
com a realització plena i veritable, que qui l’ha
aconseguit ha assolit la vida, s’ha realitzat. D’aquí
la importància de parar-hi atenció i parlar-ne amb el
pacient terminal i la família, i de presentar-la com
a bona nova que és, i convidar-hi. La possibilitat de
passar de la mort a la vida és ben real.
Se sol dir, i és cert, que es mor tal com es viu.
Els terapeutes no s’enganyen. Quan veuen que una
persona ha viscut aferrada a ella mateixa, a la seva
vida, projectes, família, recursos, és a dir, quan ha
viscut interessadament, saben que li costarà morir.
No pas sense raó popularment es pensa i es diu que
són certs llaços o afeccions encara no superats els
que encara retenen la persona moribunda i “no li
permeten anar-se’n en pau”. Quan veuen una persona sense afecció, madura, lliure, sanament independent, no possessiva ni protectora, el seu pronòstic
cert és que aquella persona, encara que no hagi estat molt religiosa, o ho sigui poc, o gens, morirà bé.
El secret està en el no aferrar-se al que s’ha viscut,
en la saviesa i maduresa humanes que s’han sabut
conrear i que inconfusiblement es reflecteixen.
Aquesta maduresa i saviesa no són pas casuals
ni fortuïtes: són el resultat d’una forma de viure.
Són persones que moltes vegades durant la seva
vida han sabut morir al seu jo i han mort el seu jo.
La vida per a aquests homes i dones ha estat servei,
entrega, desapropiació. Tot ho han viscut, la vida
inclosa, com un valor d’ús, sense aferrar-se, sempre
com a manifestació de quelcom superior, quelcom
veritablement transcendent, i en funció d’això. En
aquestes persones la mort s’ha anat convertint en
transcendència, en regal i en do, en forma plena de

viure. És una saviesa que caracteritza les cultures
dels pobles indígenes i les cultures populars, que
són cultures en general de saviesa, “precapitalistes”, poc afectades per l’interès i pel lucre.
Visitant l’Amazònia (Puerto Maldonado, Perú) a
principis d’aquest any, 2018, el papa Francesc ha
reivindicat l’aportació que els pobles indígenes ens
poden fer en molts d’aspectes amb les seves cultures, i des d’elles. El bon viure n’és un, potser l’aspecte més transcendent i del que més necessitats estem
en la cultura moderna. Un viure que implica saber
viure i saber morir, en identificació i comunió profunda amb tot, tan propi d’aquests pobles i cultures,
sense aferrament. Una saviesa que constitueix una
gran riquesa, present també a la majoria dels membres de les cultures populars, cridada a produir en
nosaltres, homes i dones moderns, una transformació que necessitem. Un exemple més de la riquesa i
capacitat transformadora existent en allò petit i de
la qual en són portadors els pobres. Riquesa i capacitat viscuda i compartida com a gratuïtat que és.
La cultura o cultures populars són també incubadores i portadores d’aquesta riquesa com a cultures.
En aquestes cultures davant l’experiència d’una situació terminal i d’una possible mort, l’expressió d’acceptació avançada i de saviesa sol ser “Déu sabrà,
o sap, el que fa”. Molt diferent d’aquella, “O tot o
res!”, d’una mare de la classe social alta, amb el seu
nen debatent-se entre la vida i la mort a la unitat
de cures intensives, després d’uns minuts ofegat
en una piscina, i a qui tenia blindat amb cadenes
d’oracions de moltes persones i institucions.
En línia amb els pacients terminals que miren la
mort en pau, els homes i dones espirituals són els
que menys por tenen a la mort; millor dit, els que
no li tenen por. Havent matat la mort, com l’han de
témer? Estant-ne alliberats, se senten plena i veritablement lliures i realitzats, no importa en quina
situació es produeixi. Aquest sentiment, compartit
amb un amic jueu, estant ambdós en el camp de
concentració de Westerbork al nord d’Holanda, va
expressar-lo molt bé en el seu diari Etty Hillesum, la
famosa jueva holandesa, poc després víctima d’Auschwitz, quan va escriure: “S’és “a casa”. Sota el cel
s’és a casa. S’és a casa en cada lloc del món, sempre

i quan hom s’ho endugui tot amb ell”. Estaven en
un camp de concentració i se sentien a casa seva!
Lliures de tot, fins i tot de la pròpia mort, i per tant
portant-ho tot amb ells, duent tot el seu ésser! Qui
mor al seu jo, a tot aferrament i interès, és amo de
tot, és tot. La mort, tan temuda, vulnera tot interès
i aferrament, però, assumida positivament en tot
allò que té de mort del jo, de tot aferrament, es
converteix en alliberament i en plenitud, perquè de
manera real hom ho porta tot amb ell, hom és tot i
tot és hom.
Una experiència semblant em compartia fa pocs
anys un amic intel·lectual xilè, pres a l’Estadi Nacional de Santiago juntament amb diversos milers de
xilens durant el cop militar de Pinochet. Va arribar
un moment, em va dir, en que no sentia diferència
entre ell i els carrabiners que els vigilaven. Mort al
seu ego, sentia a tothom humà i germà.
Els veritablement espirituals, tant d’Orient com
d’Occident, no només no tenen por a la mort, perquè han après a morir-hi conforme a la cita o hadit
del Profeta Mahoma, “Mor abans de morir”, sinó
que la mort no existeix per a ells, així com tampoc
existeix el naixement. Ens costa d’acceptar-ho, però
mort i naixement són modelatges nostres, construccions nostres, del nostre jo. Com ho és la construcció que som éssers vinguts a aquest món. El jo amb
els seus modelatges i construccions és una funció
necessària a la nostra dimensió d’animals vivents,
però no és la realitat. Nosaltres som la realitat absoluta tal com és, abans de qualsevol modelatge i
construcció, una, total, atemporal, de la qual, vistes
en la seva profunditat o transcendència, qualsevol
modelatge o construcció no són res més que una
manifestació. Per això, quan li permetem que emergeixi, com en els casos esmentats, sentim tanta pau
i tranquil·litat, sentim tanta plenitud. Perquè és
la dimensió que som, la que transcendeix el nostre
néixer i morir, la que no construïm sinó amb la que
ens trobem com una dada, i per això la que ens
realitza, l’única que ens realitza.
Aquesta cita obligada amb la mort és un “petit
gran problema, molt personal”, que per ser persones
completes ja, ara, no podem defugir.
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1916 un informe diu que un
milió i mig d’armenis han estat
assassinats pel govern turc.
«Qui, després de tot, es recorda
avui dels armenis?» Hitler ho
digué als soldats, perquè no
tinguessin pietat.
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6

Dilluns

7

Dimarts

Ac 6,8-15 / Sl 118
Ac 7,51-8.1a / Sl 30
Jn 6,22-29 August, Flàvia, Domitil·la
Jn 6,30-35
Heliodor
1977:Oscar Alajarín, militant de l’Església metodista, màrtir 1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
de la solidaritat a l’Argentina.
1991: Capturen el fazendeiro Jerônimo de Amorim, per
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdot, Colòmbia.
ordenar la mort d’un sindicalista, Brasil.
1994: La Cort Constitucional de Colòmbia legalitza la «dosi
personal» de narcòtics.

maig

Comença el Ramadà

108

8

Dimecres

Ac 8,1b-8 / Sl 65

Jn 6,35´40
Víctor 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.
Dia de la Creu Roja Internacional.

9

10

Dijous

Divendres

11

Dissabte

Ac 9,1-20 / Sl 116
Ac 9,31-42 / Sl 115
Ac 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,52-59 1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble deJnles6,60-69
Jn 6,44-51 Joan d’Àvila, Antoni
Pacomi, Gregori Ostienc
«villas
1982: Luís Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco, Perú, amenaçat 1795: El zambo José Leonardo Chirino encapçala la
miseria». www.carlosmugica.com.ar
de mort per la seva opció preferencial pels pobres,
insurrecció de Coro, Veneçuela, amb indis i negres, 1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà,
mor en «accident».
“per la llibertat dels esclaus i l’eliminació dels impostos”.
màrtirs a El Salvador.
1994: Pren possessió de la Presidència de Sud-àfrica, després 1985: Ime García, sacerdot, i Gustavo Chamorro, militant,
Dia del Comerç Just.
de les primeres eleccions multirracials de la història del
màrtirs de la justícia i la promoció humana a Guapaís, en las quals va obtenir el 62% dels vots, Nelson
nabanal, Colòmbia.
Mandela, primer president negre del seu país, i el pres 1986: Josimo Morais Tavares, sacerdot, assassinat pels
polític amb més anys a la presó.
latifundistes, màrtir de la pastoral de la terra, a
Imperatriz, Brasil.
2013: Ríos Montt, exdictador guatemalenc, és condemnat
a 80 anys de presó per genocidi i crims contra la
Humanitat. La Comissió de la Veritat calcula que va
cometre una mitjana de 800 assassinats mensuals en
els 17 mesos que va governar, després d’un cop d’estat.

Josimo Morais

maig

12

4t Diumenge de Pasqua
Ac 13,14.43-52 / Sl 99
Ap 7,9.14b-17 / Jn 10,27-30

Creixent: 19h47m (UTC) a Àries

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.
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13

Dilluns

14

Dimarts

maig

Ac 11,1-18 / Sl 41
Ac 1,15-17.20-26 / Sl 112
Jn 10,1-10 Maties
Jn 15,9-17
Fàtima
1829: Naixement de Segundo Ruiz Belvis, patriota i 1811: Independència del Paraguai. Festa nacional.
1904: † Mariano Avellana, missioner popular, claretià, Xile.
revolucionari porto-riqueny.
1888: S’aboleix jurídicament l’esclavitud al Brasil, quan ja el 1980: Matança del riu Sumpul, El Salvador, on hi moren
més de 600 persones.
95% dels negres havien
1980: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima de la
aconseguit la llibertat per ells mateixos (llei àuria).
repressió policial al Perú.
1977: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els
1981: Carlos Gálvez, sacerdot, màrtir a Guatemala.
pobres de l’Argentina.
1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió de 1988: Camperols màrtirs per la causa de la Pau, Cayara, Perú.
Justícia i Pau de la Conferència Nacional de Religiosos 1991: Porfirio Suny Quispe, militant i educador, màrtir de la
justícia i solidaritat a Perú.
de Colòmbia.
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15

Dimecres

Ac 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 2,44-50
Isidre 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.
Dia internacional de la família (ONU)
Dia Internacional dels objectors de consciència.

16

Dijous

17

Divendres

Hn 13,26-33 / Sl 2
Ac 13,13-25 / Sl 88
Jn 14,1-6
Jn 13,16-20 Pasqual Bailón
Joan Nepomucè, Ubald
1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos cap a l’actual 1961: Comença el bloqueig comercial dels EUA contra Cuba,
Nova Friburg (estat de Río de Janeiro), després de la
en resposta a la seva Reforma Agrària.
fam de 1817 a Suïssa.
2013: Mor a la presó, complint condemna, Jorge Videla,
1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat, Guatemala.
exdictador argentí.

Dissabte

Ac 13,44-52 / Sl 97
Jn 147-14
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.
Plena: 11h34m (UTC) a Cranc

Tupac Amaru II

Dia mundial de les telecomunicacions.
Una crida a evitar els enormes desequilibris
en la producció de missatges i programes.

18

maig

19

5è Diumenge de Pasqua
Ac 14,21b.27 / Sl 144
Ap 21,1-5a / Jn 13,31-33a.34-35

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.
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20

Dilluns

21

Dimarts

22

Dimecres

maig

Hn 14,19-28 / Sl 144
Ac 14,5-18 / Sl 113
Hn 15,1-6 / Sl 121
Jn 14,27-31a Joaquima Vedruna, Rita de Càsia
Jn 14,21-26 Feliça i Gisela, Joan Eliot
Jn 15,1-8
Bernardí de Siena
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de la 1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1506: Colom mor a Valladolid (Espanya).
independència de la República Dominicana.
1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA, en suport
1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, militants urugua1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir, Guatemala.
al cop a Santo Domingo.
ians, màrtirs de la lluita del poble.
1993: Destitució del President de la República de Veneçuela, 1991: Irene McCormack, missionera, i companys, màrtirs Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat. Estan
per la causa de la pau, Perú.
Carlos Andrés Pérez.
en perill d’extinció el 22% de les espècies de mamífers,
1998: Assassinat, a Pesqueira, Pernambuco, Brasil,
el 23% de les d’amfibis, i el 25% de les de rèptils.
Dia mundial (de l’ONU) de la diversitat cultural
Francisco de Assis Araújo, Cacic Xukuru.
Dia mundial de la diversitat biològica
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23

Dijous

24

Divendres

25

Dissabte

Ac 15,22-31 / Sl 56
Ac 16,1-10 / Sl 99
Ac 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,12-17 Gregori VII
Jn 15,18-21
Jn 15,9-11 Vicenç de Lerins
Desideri, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir dels 1822: Batalla del Pichincha, plena independència de 1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina.
l’Equador.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià màrtir
pobres, Buenos Aires, Argentina.
a mans de terratinents i militars.
2008: Tractat Constitutiu de la Unió de Nacions Sud-america- 1986: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i companys
camperols, màrtirs de la solidaritat a San José de
nes, UNASUR. 12 països d’Amèrica del Sud.
Setmana de solidaritat amb els Pobles
Bocay, Nicaragua.
de tots els territoris colonials (ONU)
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.

maig

26

6è Diumenge de Pasqua
Ac 15,1-2.22-29 / Sl 66
Ap 21,10-14.22-23 / Jn 14,23-29

Felip Neri, Mariana Paredes
1966: Independència de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, màrtir de la
justícia a Recife, Brasil.
Minvant: 22h13m (UTC) a Escorpí

113

27

Dilluns

28

Dimarts

maig

Ac 16,22-34 / Sl 137
Ac 16,11-15 / Sl 149
Jn 16,5-11
Jn 15,26-16,4a Emili i Just
Agustí de Cantorbery
1926: Cop d’Estat que porta el dretà Salazar al poder a
Joan Calví
Portugal, fins a la seva mort el 1970.
1514: «Conversió» de Bartolomé de Las Casas a la Causa
1993: Javier Cirujano, missioner, màrtir de la pau i la
dels indis.
solidaritat a Colòmbia.
1975: S’oficialitza el quítxua al Perú.
2008: Detinguts 98 exagents de la DINA, aparell repressor 2001: La justícia francesa crida Henry Kissinger, exsecretari
d’Estat dels EUA, implicat en assassinats de ciutadans
de la dictadura de Pinochet, per l’«operació Colombo»,
francesos sota el règim de Pinochet.
amb 119 assassinats.
2011: Adelino Ramos, líder camperol, víctima per la seva lluita 2004: Amèrica Central firma un TLC amb els EUA que han
de ratificar els Congressos dels respectius països.
contra el latifundi devastador. Porto Velho, RO, Brasil.
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29

Dimecres

Ac 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
Màxim
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.

30

Dijous

31

Divendres

1

Dissabte

Ac 18,1-8 / Sl 97
So 3,14-18 / Int.: Is 12
Ac 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,16-20 Visitació de Maria
Lc 1,39-56 Justí
Jn 16,23b-28
Ferran, Joana d’Arc
1961: El dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo mor 1979: Teodoro Martínez, camperol, militant cristià, màrtir 1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de l’alliberament
assassinat.
a Nicaragua.
dels camperols de Tierralta, Colòmbia.
1994: María Correa, religiosa paraguaiana, germana dels 1986: Primera Trobada d’Agents de Pastoral Negres de la 1991: João de Aquino, president del Sindicat de Nueva Iguazú,
indígenes Mby’a i profeta de la denúncia a la seva
diòcesi de Duque de Caxias i São João de Meriti, Brasil.
Brasil, assassinat. 2009: General Motors declara
terra. Paraguai.
1990: Clotario Blest, profeta cristià al món sindical xilè.
la suspensió de pagaments més gran de la història
1996: La comissió de desapareguts polítics aprova la
industrial dels EUA, amb 122.550 milions de deute.
Dia mundial sense tabac.
indemnització a la família de Fiel Filho, Brasil.
Dia mundial del reciclador

juny

2

Ascensió
Ac 1,1-11 / Sl 46
Ef 1, 17-23 / Lc 24,27-33

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.
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ReFlexió davant les meves germanes vaques
María López Vigil

Managua, Nicaragua

El primer aliment que vaig tenir a la vida, el que
va començar a desenvolupar el cervell amb el que
escric aquestes línies, va ser la llet de la meva mare.
Al cap de poc temps, una vaca, moltes vaques, a
les quals mai no vaig conèixer per agrair-los-hi, van
substituir la meva mare i em continuen nodrint.
Pel túnel de la memòria torno avui a la petita
cort on els cosins de la dona que em va alletar –com
s’hi assemblen– munyen mitja dotzena de vaques... I
allà, present en aquest record, construeixo aquestes
reflexions.
No és només a l’Índia. Hi ha diversos llocs d’Àfrica on les vaques són éssers sagrats. Ho són a Soroti,
Uganda. Allà, més d’un milió d’homes i dones itesos
consideren les vaques el seu tresor més preuat. No
només per ser la seva principal riquesa material, sinó
perquè senten que són elles les que uneixen el seu
poble amb la invisible llum divina. Els iteso posen
noms a les seves vaques i consideren diferent la personalitat de cadascuna. A una determinada edat, i en
una cerimònia especial, cada nen iteso rep una vaca.
Nen i vaca tindran el mateix nom des de llavors i des
d’aquell moment el nen jugarà amb la seva vaca i es
responsabilitzarà de fer-la feliç. Ho explica el periodista Ryszard Kapuscinski.
Aquestes vaques, estimades i respectades, moren,
com morim tots els éssers vius. Però al seu temps. Els
iteso mengen la carn d’algunes de les seves vaques,
però, abans de fer-ho, els donen a totes una bona
vida.
El 2015, per primera i única vegada, el nom d’un
nicaragüenc va aparèixer a les llistes dels Oscar de
Hollywood. El documental “La Parka” (sobrenom popular de la mort a Mesoamèrica), de Gabriel Serra, va
ser nominat a millor documental.
Quan vaig arribar a Mèxic per estudiar cinema em
va cridar l’atenció la quantitat de carn que menja la
gent. Surts al matí i flaires carn per tot arreu. Em vaig
preguntar d’on sortiria tanta carn per alimentar una
ciutat de 25 milions de persones... A cap ciutat llatinoamericana havia vist tant consum de carn a la via
116

pública. Em va venir al cap una imatge de 25 milions
de vaques i de 258 milions de persones menjant-se-les.
Aleshores vaig cercar un escorxador gran i hi vaig trobar l’Efraín, “La Parka”, i amb ell vaig trobar la mort.
Ho relata en Gabriel en el seu film, que és un dia
a la vida de l’Efraín, un home d’uns 40 anys, que des
d’en fa 25, sis dies a la setmana, mata diàriament
uns 600 vedells. Quan vaig arribar a aquesta feina em
van posar aquest nom: La Parka, la mort, un assassí...
Quan les mates, fins i tot ploren. Li dol a l’Efraín, que
no somriu mai en la mitja hora que dura el documental. Massa temps matant, convivint amb la mort.
En Gabriel no va guanyar l’Oscar. Ha projectat
la seva pel·lícula a molts llocs de Nicaragua per fer
reflexionar els que la veuen. Vol impressionar amb
aquells primers plans dels ulls espantats dels vedells
en arribar al corredor de la mort, com si sabessin què
els ha de passar. Confia que aquestes imatges canviïn
ments en aquest país ramader i carnívor que és Nicaragua.
Continuo recordant les vaques de la cort dels
meus parents. Elles no saben que són parents dels
salvatges urs, que fa uns vuit o deu mil anys van ser
domesticats per nosaltres els humans. Avui, mil milions de descendents d’aquells urs que ja no existeixen,
habiten el nostre planeta.
Que dolços em semblen els ulls de les vaques... El
bisbe Pere Casaldàliga devia pensar el mateix quan va
escriure: “Maleït sigui el latifundi / excepte els ulls
de les seves vaques”. Segurament veia en aquells ulls
els de les vaques que de nen va veure a la cort de la
seva família a Balsareny.
Ja gairebé no existeixen corts petites com aquelles, on les vaques també tenen nom, i són ben
cuidades, i cada dia donen llet, i de vegades –només
de vegades– carn. Avui, 56 mil milions de bovins
s’amunteguen en llocs sense ventilació, esperant ser
matades cada any per incomptables Efrains que segurament també han perdut el somriure.
La revolució industrial va transformar en màquines els animals dels quals ens en mengem la

carn. Avui, els vedells –també els pollastres i els
porcs– són “produïts” en fàbriques industrials. Des
que neixen fins que moren es passen tota la seva vida
com a peces d’una incansable i imparable “línia de
producció”.
Les vaques lleteres viuen tota la seva vida amuntegades en espais mínims, han de dormir damunt dels
seus propis orins i femtes. Reben cada cert temps
menjar, hormones i medicines a través de màquines,
a determinades hores són munyides per màquines. No
veuen mai els seus germans humans.
Ho denuncia Yuval Noah Harari en el seu potent
text “D’animals a déus. Breu història de la Humanitat”: És probable que tractar animals vius, que
posseeixen un món emocional complex, com si fossin
màquines causi, als qui així els tracten, no només
malestar físic, també un gran estrés social i frustració
psicològica. Com a l’Efraín, La Parka?
Això no obstant, reflexiona Harari: De la mateixa
manera que durant segles el comerç d’esclaus per l’Atlàntic no va ser el resultat de l’odi envers els africans,
tampoc la moderna indústria animal està motivada
per animadversió envers els animals. Està impulsada
per la indiferència. La majoria de les persones que
produeixen i consumeixen ous, llet i carn rara vegada
s’aturen a pensar en la sort de les gallines, les vaques i
els porcs que mengen.
Menjar carn va desenvolupar els nostres cervells
més ràpidament. Ho han demostrat els científics
evolucionistes. L’actual addicció a menjar carn ja no
desenvolupa els nostres cervells. Potser els debilita,
segurament els insensibilitza.
Les conseqüències van més enllà del dany que
ens causa als éssers humans. Des dels anys 60 arreu
d’Amèrica Central la ramaderia es va convertir en el
recurs econòmic privilegiat pels crèdits de les institucions financeres internacionals i de la banca privada
nacional per augmentar l’exportació de carn cap al
Nord.
El 1981 l’investigador ecologista Norman Myers va
publicar un llibre que va titular: “La connexió hamburguesa: com els boscos d’Amèrica Central es converteixen en hamburgueses d’Amèrica del Nord”. Myers
va evidenciar com tot es destruïa en convertir-ho en
mercaderia: els boscos, els bovins, també els éssers
humans... Perquè es matava el bosc per criar bovins,

es mataven bovins per produir hamburgueses i es
produïen hamburgueses perquè els treballadors es
“matessin” treballant i el temps rendís més... El fast
food ha avançat imparable des d’aleshores. El menjar
ràpid, clau d’aquesta estratègia, garantia que la gent
funcionés també com una màquina... Avui continua
augmentant el rendiment dels que treballen i la insensibilitat dels que consumeixen.
Es calcula que entre el 1960 i el 1983 el 60% del
crèdit concedit als governs centreamericans es va
destinar a desenvolupar la ramaderia. Des d’aleshores
Amèrica Central va començar a exportar al Nord cada
vegada més carn, cada vegada més barata, a costa
de destruir més boscos, convertits massivament en
carn bovina. Nicaragua, el país més gran en superfície d’Amèrica Central, mai ha abandonat el model
de ramaderia extensiva: sacrifica boscos per dedicar
aquestes terres a pastures on criar vedells que seran
sacrificats i convertits en hamburgueses que faran
rics a una minoria... i obesos a la majoria.
Les vaques dels cosins de la meva mare viuen bé.
56 mil milions de les seves germanes no. Esperen la
mort en condicions inhumanes. I és que elles senten
com nosaltres, diu La Parka.
Pot ser que passin anys fins que es tanquin les
indústries que han convertit les vaques en màquines
per fer-nos addictes a la seva carn. Què podem fer
per avançar aquest moment? Ben poc.
“Però hi ha una cosa que tots podem fer avui mateix: menjar menys carn”. És el missatge que m’arriba
d’Avaaz, una organització civil global, que porta més
d’una dècada promovent la mobilització de la ciutadania, sensibilitzant-la per actuar, encara que sigui
en allò petit, a favor de les Grans Causes, aquestes
que poden “tancar la bretxa entre el món que tenim i
el món que volem”.
Aquesta sensibilitat també ens ha mogut el Papa
Francesc quan a l’encíclica Laudato Si’ insisteix, no sé
quantes vegades, en que “tot està connectat”. I ens
recorda que “totes les espècies vives conformen una
xarxa que mai acabem de reconèixer i comprendre”,
i que “bona part de la nostra informació genètica la
compartim amb els éssers vius”.
Estem agermanats, doncs. També amb les vaques.
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«Sense un medi ambient sa
no acabarem amb la pobresa
ni construirem prosperitat»
António Guterres, Secretari
General de l’ONU. (www.
worldenvironmentday.global)
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3

Dilluns

4

Dimarts

Ac 20,17-27 / Sl 67
Ac 19,1-8 / Sl 67
Jn 17,1-11a
Jn 16,29-33 Francesc Caracciolo
Carles Luanga
Joan XXIII
1559: L’Oïdor Fernando Santillán informa de les matances
1548: Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, protector dels indis.
d’indis a Xile.
1758: La Comissió de Límits troba els Yanomami de 1980: José María Gran, missioner, i Domingo Batz, sagristà,
Veneçuela.
màrtirs a El Quiché, Guatemala.
1885: Sant Carlos Luanga i companys, màrtirs d’Uganda.
Dia internacional dels nens víctimes
Patrons de la joventut africana.
innocents de l’agressió.
1963: Mor Joan XXIII.
Distància màxima anual al sol:
152.104.286 km, avui
Nova: 12h02m (UTC) a Bessons

juny

Acaba el Ramadà
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5

Dimecres

Hn 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,11b-19
Bonifaci
1573: Execució del cacic Tanamaco (Veneçuela).
1981: Es descobreix el primer cas de SIDA de la història, a
Los Angeles, EUA.
1988: Agustín Ramírez i Javier Sotelo, obrers màrtirs de la
lluita dels marginats del Gran Buenos Aires, Argentina.
2000: La Cort d’Apel·lacions de Santiago retira la immunitat
a l’expresident de facto Pinochet, acusat per 109
querelles als tribunals xilens i buscat internacionalment.
Dia mundial del medi ambient.

6

Dijous

7

Divendres

Ac 25.13-21 / Sl 102
Ac 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 21,15-19
Jn 17,20-26 Robert
Norbert
1940: Mor Marcus Garvey, líder negre jamaicà, mentor del Seattle
panafricanisme.
1494: Castella i Portugal signen el Tractat de Tordesillas
1980: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apurinya,
negociant les seves respectives àrees d’expansió
assassinat, Brasil.
a l’Atlàntic.
1989: Pedro Hernández i companys, líders indígenes, màrtirs 1978: Comença l’organització del Moviment Negre Unificat
del reclam de la pròpia terra a Mèxic.
(MNU).
2014: La Justícia suïssa condemna el repressor guate- 1990: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les faveles,
malenc-suís Erwin Sperisen, coautor d’assassinats
Nova Iguaçú, Brasil, assassinada.
i tortures.
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.

8

Dissabte

Ac 25.13-21 / Sl 102
Jn 21,15-19
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.
Dia mundial dels oceans

juny

9

Pentecosta
Ac 2,1-11 / Sl 103
1Co 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23
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.
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10

Dilluns

11

Dimarts

12

Dimecres

Ac 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
2Co 2,3-11 / Sl 98
2Co 1,1-7 / Sl 33
Mt 10,7-13 Gaspar, Joan de Sahagún
Mt 5,17-19
Mt 5,1-12 Bernabé
Críspul i Maurici
1521: Els indis destrueixen la missió de Cumaná (Veneçuela) 1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors de 1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» (al cacic
Càritas a San Salvador, desapareguts a El Salvador.
Catarapa), en la veu de Juan Ayora, a la costa de Santa
construïda per Las Casas.
Marta, Colòmbia.
1835: S’aprova al Brasil la pena de mort inapel·lable contra
1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat de Trebal’esclau que mati o molesti al seu senyor.
lladors Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil, assassinat.
1992: Norman Pérez Bello, militant, màrtir de la fe i l’opció
pels pobres, Colòmbia.

juny

Creixent: 07h59m (UTC) a Verge
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13

Dijous

14

Divendres

Jesucrist Summe Sacerdot:
2Co 4,7-15 / Sl 115
Gn 14,18-20 / Sl 109 Eliseu, Basili el Gran,
Mt 5,27-3
1Co 11,23-26 / Lc 8,11b17 Gregori Naciancè, Gregori de Niça
Antoni de Pàdua
1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per expulsar 1977: Mauricio Silva Iribarnegaray, sacerdot uruguaià,
germanet de l’Evangeli, escombriaire a Buenos Aires.
el domini holandès del Brasil.
Segrestat i desaparegut.
2003: El Suprem de Mèxic concedeix la extradició a Espanya
de Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura 1980: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir a
El Salvador.
argentina, per ser jutjat per Garzón.
1983: Vicente Hordanza, sacerdot missioner al servei dels
camperols, Perú.
2005: El Suprem argentí declara inconstitucionals les lleis
d’obediència deguda i punt final.

15

Dissabte

2Co 5,14-21 / Sl 102
Mt 5,33-37

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.

juny

16

Trinitat
Pro 8,22-31 / Sl 8
Rm 5,1-5 / Jn 16,12-15

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.
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17

Dilluns

18

Dimarts

19

Dimecres

2Co 6,1-10 / Sl 97
2Co 8,1-9 / Sl 145
2Co 9,6-11 / Sl 111
Mt 5,38-42 Germà
Mt 5,43-48 Romuald
Mt 6,6,1-6.16-18
Ismael i Samuel
1703: Neix John Wesley a Anglaterra.
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar les 1764: Neix José Artigas, alliberador de l’Uruguai i “pare” de
1983: Felipa Pucha i Pedro Cuji, camperols indígenes, màrtirs
comunicacions.
la Reforma Agrària.
del dret a la terra a Culluctuz, Equador.
1867: Maximilià, emperador imposat als mexicans, és
1991: S’acaba l’apartheid a Sud-àfrica.
afusellat.
1986: Matança a les presons de Lima, Perú.
Dia internacional contra la desertificació i la sequera.

juny

Plena: 10h30m (UTC) a Sagitari
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20

Dijous

21

Divendres

2Co 11,1-11 / Sl 110
2Co 11,18.21b-30 / Sl 33
Mt 6,7-15 Lluís Gonzaga
Mt 6,19-23
Silveri
1820: Mor Manuel Belgrano, prohom argentí.
Onèsim Nesib
1923: Mor assassinat Doroteo Arango, «Pancho Villa», 1980: Desapareixen 27 dirigents sindicals de la Central
general revolucionari mexicà.
Nacional de Treballadors de Guatemala. Hi participen
1979: Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les comunitats
assessors militars dels EUA.
de base salvadorenques.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la persecució
1995: Greenpeace, amb el suport de l’opinió pública,
contra l’Església a Guatemala.
aconsegueix que Shell i Esso renunciïn a enfonsar a 1998: Pe. Leo Comissari, màrtir dels líders socials de São
l’oceà la plataforma petrolera Brent Spar, evitant que
Bernardo do Campo, SP, Brasil. Assassinat.
se n’enfonsin 200 més.
Any nou andí.
Dia mundial (de l’ONU) de les persones refugiades.
Solstici, d’estiu/hivern a les 15h45m (UTC)

22

Dissabte

2Co 12,1-10 / Sl 33
Mt 6,24-34
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.

juny

23

Corpus
Gn 14,18-20 / Sl 109
1Co 11,23-26 / Lc 9,11b-17

Zenó, Marcial
1524: Arriben a les costes mexicanes els «dotze apòstols
de la Nueva España», franciscans.
1936: Neix Carlos Fonseca fundador del FSLN.
1967: Matança de Sant Joan, al centre miner «Siglo XX»,
Bolívia, on moren miners i les seves famílies.
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24

Dilluns

25

Dimarts

Gn 13,2.5-18 / Sl 14
Is 49,1-6 / Sl 138
Mt 7,6.12-14
Naixement de Joan Baptista Ac 13,22-26 / Lc 1,57-66.80 Guillem, Màxim
1541: Rebel·lió indígena a l’oest de Mèxic (Guerra de Mixton). Confessió d’Augsburg
Felip Melancton
1821: Batalla de Carabobo, Veneçuela.
1823: Es constitueix la Federació de les Províncies Unides 1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb els
«Dotze Apòstols de Mèxic».
de Centre Amèrica, que durarà ben poc.
1975: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt, colombià,
Miguel «Casimiro», sacerdots, i 7 companys camperols
hondurenys.
Minvant: 11h46m (UTC) a Àries

26

Dimecres

Gn 15,1-12.17-18 / Sl 104
Mt 7,15-20
Pelai
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 Francisco, que començarà a existir oficialment el 24.10.1945.
1987: Es crea la Confederació dels Pobles Indígenes
de Mèxic.
Dia internacional de lluita contra l’ús indegut
i el comerç il·lícit de drogues.

juny

Dia internacional de suport a les víctimes de la tortura.
Dia de la conservació dels boscos tropicals.
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27

Dijous

28

29

Divendres

Dissabte

30

juny

Miguel Guzman

Gn 16,1-12.15-16 / Sl 105
Cor de Jesús: Ez 34,11-16 / Sl 22
Ac 12,1-11 / Sl 33
Mt 7,21-29 Ireneu
Lc 15,3-7 Pere i Pau
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
Ciril d’Alexandria
1552: Domingo de Santo Tomás i Tomás de San Martín, do- 1890: El govern republicà, en obrir les portes del Brasil als 1995: Conflicte de terres a São Félix do Xingú, Brasil. Moren
minics, primers bisbes de Bolívia, defensors dels indis.
emigrants europeus, estableix que els africans i asiàtics
6 camperols i un policia.
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz renuncia
només podran entrar amb autorització del Congrés. 1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien ordenat
davant d’una invasió fomentada per la CIA.
1918: Desembarcament de marines a Panamà.
l’assassinat de Josimo Tavares (Brasil, 10 de maig
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdot indígena, màrtir 2001: Wlademiro Montesinos ingressa a la presó de la base
1986).
de la justícia a Guatemala.
naval d’El Callao, on ell mateix havia fet construir cel·les 2018: Mor Miguel Guzman, impulsor de l’Agenda Llatinoa1986: El Tribunal Internacional de La Haia declara els EUA
especials per als líders terroristes, Perú.
mericana a El Salvador.
«culpables de violar el Dret Internacional per la seva 2009: Cop d’Estat a Hondures contra el president constituagressió contra Nicaragua».
cional Manuel Zelaya.

13è Diumenge ordinari
1Re 19,16b.19-21 / Sl 15
Ga 5,1.13-18 / Lc 9,51-62

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.
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Els més vulnerables des de la nostra mirada
maria dolors puigdevall dalmau

Les circumstàncies que porten una persona a haver
de deixar la seva terra d’origen poden ser diverses: de
vegades és una decisió voluntària, una oportunitat per
realitzar-se professionalment; d’altres és la necessitat de
conèixer i conviure amb altres formes de vida amb valors
completament diferents. Hi ha d’altres situacions en què
la franja entre la voluntarietat i l’imperatiu per millorar
les condicions de vida es poden confondre enganyosament. Davant d’un futur gris o bé incert, contingents
de població significatius opten per emigrar a indrets on
poden tenir l’oportunitat que no tenen als seus països
d’origen. Amb mitjans econòmics diversos inicien un viatge que dóna fe del seu inconformisme i de la seva obstinació per consolidar una estabilitat que superi de manera
definitiva el marc de provisionalitat gairebé permanent
que els ha tocat viure. En aquests casos, l’opció de tornar
sovint és present en la ment d’aquestes persones. Algunes
aconseguiran fer-ho, d’altres no.
L’emigració pot tenir altres causes. Sovint l’evolució
política que segueix un país obliga alguns dels seus ciutadans a haver-lo d’abandonar. L’equilibri de la representació institucional es trenca. Persones a títol individual o de
vegades famílies senceres no tenen cap més remei que iniciar el camí de l’exili. El seu compromís social i polític els
ha acabat estigmatitzant com a enemics. Progressivament
han esdevingut agents pertorbadors del discurs dominant
i com a tals són prescindibles, i consegüentment, són perseguits, empresonats, torturats i eliminats. El retorn pot
dependre de diversos factors: que els esdeveniments polítics del país d’origen canviïn; en cas contrari, i depenent
del nivell d’implicació i els càrrecs exercits en el passat,
hi pot haver la possibilitat de retractar-se i acceptar les
noves regles del joc polític; un altre es procurar de passar
el màxim de desapercebut possible; el combat i la lluita
clandestina des de l’exili poden esdevenir una altra opció.
Precisament, aquestes són algunes de les reflexions
de l’estudi prospectiu del nou Observatori de la Pobresa
i l’Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona, que té
per objectiu conèixer l’impacte de la pobresa en el si de
les famílies ateses arreu de la diòcesi de Girona.
L’estudi s’ha elaborat en base a la realització d’entrevistes a membres de més d’una vintena de llars ateses a
Càritas. Una de les conclusions provisionals d’aquest estudi posa de relleu la possible vinculació entre les experiències migratòries i els processos d’adaptació en el països
d’acollida que, en molts casos, desemboquen en situacions
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Directora de Càritas Diocesana de Girona, Catalunya
de pobresa. Aquesta pobresa, òbviament, pot conduir a
una situació de risc d’exclusió social. Paral·lelament, i
especialment entre les persones extracomunitàries, aquesta pobresa fins i tot pot arribar a fer-les “sospitoses” als
ulls de la resta de ciutadans. Aquestes sospites, basades
de manera recurrent en un coneixement superficial o imprecís de les condicions de vida reals d’aquestes famílies,
esdevenen un dels embrions que generen els principals
arguments dels discursos estigmatitzants de la societat
receptora.
L’estudi qualitatiu recull impressions com la d’una
informant marroquina, que afirma que se sent “contenta
però també trista, perquè vaig deixar els fills a Marroc”,
però que també valora que “aquí la gent respecta més els
altres”. Un testimoni hondureny, en canvi, considera que
“malgrat no tenir feina i estar sols, ens anem adaptant”.
Un altre testimoni hondureny alerta que la violència al
seu país és la causa del seu desplaçament: “allà et poden matar per robar-te cinc euros”. Un senegalès, d’altra
banda, descriu un “desig per viatjar”. Com veiem, doncs,
les circumstàncies i motivacions són diverses. Tanmateix,
l’estudi constata l’estreta vinculació que pot haver-hi
entre la pobresa i l’exclusió social, és a dir, que poden
arribar a ser fidels companys de viatge en múltiples processos migratoris.
Però Càritas, al marge de l’estudi, també recull testimonis personals que demostren que és possible trencar
aquesta dinàmica, com el cas d’un noi de Mali que tot i
fugir del seu país amb poc més de dotze anys jugant-se
la vida, ha aconseguit formar-se i treballar a Ecosol,
l’empresa d’inserció de Càritas, i generar oportunitats en
un camí que semblava ple d’obstacles. Una altra noia, en
aquest cas de Gàmbia, ha realitzat cursos de llengua i s’ha
format per poder treballar en el sector de la cura de la
llar; ara és una peça fonamental en l’economia de la família i ha creat llaços socials amb el seu nou entorn.
Un bon nombre de les persones que acollim i acompanyem a Càritas han viscut processos migratoris i han
patit situacions de vulnerabilitat justament quan cercaven
millorar les seves condicions de vida en un altre entorn.
Aquesta feina d’acompanyament és una tasca integral que
inclou formació, orientació sociolaboral, aprenentatge de
la llengua, defensa dels seus Drets i sensibilització, entre
moltes d’altres accions, però que exigeix la implicació de
les persones, perquè esdevinguin protagonistes del seu
camí, encara que no sempre hagi estat fàcil.

Pèrdues migratòries: l’ànima no cap en una maleta
diego arcos

La maleta del migrant no pot incloure tot allò que
l’ha convertit en una persona única i irrepetible. En
aquell moment de segellar el passaport o baixar d’una
pastera es produeix un tall. És un renéixer, amb un part
dolorós, i el començament d’un creixement i d’un aprenentatge. Tota la construcció cultural i emotiva d’una
persona i el seu llinatge pateix una fractura. I també es
perd una relació amb la nostra natura. Fins i tot la ciència de la salut mental ha definit un “Dol Migratori”.
Les pèrdues a les quals em referiré aquí es limiten
als aspectes emotius i culturals, no pas als econòmics i
professionals.
L’esdevenir temporal amb els éssers estimats:
familiars i amics. Créixer, madurar i envellir en comunitat és una característica de tots els grups humans. No
podem compartir amb ells els rituals socials vinculats
al registre del pas del temps, els aniversaris, les dates
biològiques, com l’entrada en la pubertat i edat adulta.
Els que estimen el migrant no l’esperaran per envellir o fins i tot per morir-se. No veurà casar-se els fills
dels parents i amics, però n’estarà assabentat, per patir
la felicitat des de lluny, en un locutori.
La pèrdua de la rereguarda familiar. Un migrant
sap que perdrà el seu entorn afectiu i de parentiu al
qual podria acudir en cas de necessitat, i que això no ho
recuperarà fins que no arribi la reconstrucció de la seva
família i la construcció dels nous llaços socials. D’aquí és
d’on ve la solidaritat entre immigrants, fins i tot aquells
que no són del mateix origen. La solidaritat entre un
senegalès, un pakistanès i un uruguaià, serà instantània,
atès que malgrat les diferències culturals, el fet migratori els uneix.
El llegat dels avis i àvies. El paper de contenció de
les àvies i els avis, així com el valor de la transmissió
oral i cultural, de la identitat del llinatge familiar i de la
identitat queda limitat als viatges, si és que es pot, o la
comunicació digital o telefònica.
Les trucades fatals sobre pares i avis. Els que
tenen familiars grans, pateixen la por de les trucades del
país d’origen que els anunciïn una notícia terrible, dient
que algú ha mort de sobte o que està malalt de mort
i no es pot viatjar a participar del dol. No es pot, per
temps, o per diners o per papers, en els casos de persones irregulars, que si surten de l’Estat no hi podran tornar a entrar. Patirà el dol lluny i sol o poc acompanyat.

Periodista. Buenos Aires, Argentina - Arbúcies, Catalunya
Les trucades fatals sobre fills i filles que s’han
quedat. La pèrdua del paper de pare o mare és un patiment terrible, només alleujat pels diners que s’envien
i els viatges de visita. Són molts els relats del retorn
després d’anys en què els fills no reconeixen els pares
ni n’accepten la seva autoritat, creant una crisi dolorosa.
La pèrdua de l’entorn social i natural, de les constel·lacions familiars i socials. Les olors familiars, l’olor
de la mare, conegut des de l’univers amniòtic i de la
lactància, els ambients comuns, de menjars, de les flors
i les fruites, de les plantes a la primavera, de la pluja
d’estiu, etc. Els registres aromàtics i els sabors del seu
passat restaran, amagats en les neurones, esperant que
un viatge o un somni els posi en marxa una altra vegada.
La pèrdua dels paisatges. Es pot arribar a gaudir i
fins i tot a estimar els nous paisatges, però no tindran
mai el valor sentimental i identitari dels d’origen. I pot
donar-se una segona pèrdua, l’emigrant que torna després d’uns anys i passa per davant de casa sense reconèixer-la. No només ha perdut el seu paisatge, per la seva
partida, també el paisatge l’ha perdut a ell.
Les pèrdues lingüístiques. Un migrant ha d’aprendre una altra forma d’expressar-se. Fins i tot encara que
parli la mateixa llengua del país de destinació. Les expressions i els girs són diferents. L’aprenentatge del nou
lèxic o de la nova llengua comporta el desplaçament de
la identitat idiomàtica.
D’altra banda, en les societats d’origen, les llengües
segueixen canviant. Però cada generació de migrants
congela el seu lèxic original tal com estava en el moment de la partida. El retornat ha deixat de ser un membre de la societat de la qual va partir. Ni d’allà ni d’aquí.
Però potser la part més important del procés migratori, és que hem hagut de inventar-nos una Ítaca personal. Penso que el tema emotiu, espiritual i identitari
necessita expressar-se en idees, lleis i normatives, però
només es pot avançar des de l’interior de cada persona,
fent bategar el cor col·lectiu, tan real com la intel·ligència comuna de la gran tribu del país d’acollida. Per
aquesta raó, és necessari que la nova ciutadania participi en la construcció de la República amb l’objectiu
principal de defensar el nostre dret a ser feliços, a viure
en pau i en harmonia interna i amb la natura.
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1

Dilluns

2

Dimarts

Gn 18,16-33 / Sl 102
Gb 19,15-29 / Sl 25
Mt 8,23-27
Mc 8,18-22 Vidal, Marcial
Cast, Secundí, Aaró
Caterina Winkworth, John Mason Neale
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
Festa nacional del Canadà.
1823: Acaba la guerra d’independència de Bahía, Brasil,
1974: Mor Juan Domingo Perón, tres vegades president
amb la conquesta de Salvador.
de l’Argentina.
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luís Navarrete, 1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa la seva
primera Conferència legal després de 30 anys.
catequista, màrtirs a Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de l’educació
Eclipsi total de Sol, visible a Xile i Argentina
alliberadora a Haití.
Nova: 21h16m (UTC) a Cranc
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, malgrat

juliol

l’oposició dels EUA.
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3

Dimecres

Ef 2,19-22 / Sl 116
Jn 20,24-29
Tomàs 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.
Dia internacional sense bosses de plàstic

4

Dijous

5

Divendres

Am 5,14-15.21-24 / Sl 114
Gn 23,1-4.19;24.1-8.62-67 / Sl 105
Mt 9,1-8 Antoni M Zaccaria
Mt 9,9-13
Isabel de Portugal
1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
1573: Execució del cacic Tamanaco, Veneçuela.
1974: Antoni Llidó Mengua, sacerdot diocesà espanyol, 1811: Independència de Veneçuela. Festa nacional.
detingut i desaparegut sota el règim de Pinochet.
1920: Bolívia ordena donar terra als «naturals».
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador 1981: Emeterio Toj, camperol indígena, segrestat a
Barbeito i José Barletti, màrtirs de la justícia, Argentina.
Guatemala.
2014: La Justícia argentina confirma que Mons. Angelelli fou 2012: Rafael Videla, líder del cop d’estat de 1976, condemnat
assassinat i condemna a perpetuïtat dos exmilitars
a 50 anys pel robatori de nadons durant la dictadura
implicats.
argentina.
Dia internacional de la vida silvestre

6

Dissabte

Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134

Mt 9,14-17
Maria Goretti
1415: Mor John Huss, a la República Txeca.
1943: Mor Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de les
religioses «Cruzadas de la Iglesia» i del primer sindicat
obrer femení d’A.L a Oruro (Bolívia).
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la
democràcia del poble xilè.

juliol

7

14è Diumenge ordinari
Is 66,10-14c / Sl 65
Ga 6,14-18 / Lc 10,1-12.17-20

Fermí
1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les Lligues
Agràries, mort per la tortura, Paraguai.
1991: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a
Citlaltepetl, Mèxic.
2005: Un triple atemptat suïcida causa 56 morts al metro
de Londres.
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8

Dilluns

9

Dimarts

Gn 28,10-221 / Sl 90
Gn 32,22-32 / Sl 16
Mt 9,18-26 Roser de Chiquinquirá
Mt 9,32-38
Eugeni, Adrià, Priscil·la
1538: Mort violenta d’Almagro.
1816: En el Congrés de Tucumán, Argentina, les Províncies
1991: Martín Ayala, màrtir de la solidaritat dels marginats
Unides del Riu de la Plata declaren la seva independel seu poble salvadorenc.
dència d’Espanya. Festa nacional.
2008: Mort de Mercedes Ventura i M Eugenia Hernández, 1821: San Martín proclama la independència de Perú.
educadores d’El Salvador.
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.

juliol

Creixent: 12h45m (UTC) a Capricorn
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10

Dimecres

Gn 41,55-57,42,5-7.17-24a / Sl 32
Mt 10,1-7

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.

11

Dijous

12

Divendres

13

Dissabte

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104
Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104
Mt 10,7-15 Joan Gualbert
Mt 10,16-23 Enric
Mt 10,24-33
Benet
1968: Fundació del Moviment Indígena dels EUA (American 1821: Bolívar crea la República de la Gran Colòmbia.
1900: Neix Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús
Indian Movement).
1917: Vaga general i insurrecció a São Paulo.
dels Andes, carmelita descalça xilena.
1977: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás, màrtir 1976: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants dels 1982: Fernando Hoyos, jesuïta, educador entre els
de la justícia a l’Argentina.
tuguris a Colòmbia.
camperols, i Chepito, de 15 anys, escolà, morts per
l’exèrcit, Guatemala.
Dia mundial de la població.
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. 10 anys.

juliol

14

15è Diumenge ordinari
Dt 30, 0-14 / Sl 68
Col 1, 15-20 / Lc 10,25-37

Francesc 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 Hondures, causada per l’expulsió de colons salvadorencs
de territori hondureny.
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15

Dilluns

16

Dimarts

Ex 1,8-14.22 / Sl 123
Ex 2,1-15a / Sl 68
Mt 11,20-24
Mt 10,34-11,1 Carme
Bonaventura
Vladimir
1750: José Gumilla, missioner defensor dels indis, conreador
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del poble
de les llengües indígenes, Veneçuela.
uruguaià, torturat.
1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo André,
1976: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Lorenzo Simão, cacic
São Paulo, Brasil.
bororo, màrtirs del poble indígena al Brasil.
2000: Mor Elsa M. Chaney (*1930), feminista nord-americana, autora d’estudis sobre les dones a A.L.
1981: Misael Ramírez, camperol, animador de comunitats,
màrtir de la justícia, Colòmbia.
Eclipsi parcial de Lluna, visible a Amèrica del Sud
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diòcesi d’El
Quiché, assassinat per les forces de la seguretat de
Plena: 23h38m (UTC) a Capricorn
l’Estat, Guatemala.

17

Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102
Mt 11,25-27
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.

juliol

Las Casas

Dia internacional de l’ONU de la Família.
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Dimecres

18

Dijous

19

Divendres

Ex 3,13-20 / Sl 104
Ex 11,10-12,14 / Sl 115
Mt 11,28-30 Justa i Rufina, Arseni
Mt 12,1-8
Arnulf, Frederic
1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
1824: Itúrbide, emperador de Mèxic, és afusellat.
1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville, sacerdots, 1936: Els obrers armats de Barcelona i altres poblacions
segrestats i morts, màrtirs de la justícia a La Rioja,
aturen l’alçament militar contra la República. ComenArgentina.
cen 3 anys de Guerra Civil.
1979: Triomfa la Revolució Sandinista a Nicaragua.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.

20

Dissabte

Ex 12,37-42 / Sl 135
Mt 12,14-21
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.

juliol

21

16è Diumenge ordinari
Gn 18,1-10a / Sl 14
Col 1,24-28 / Lc 10,38-42

Llorenç 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.
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22

Dilluns

23

24

Dimarts

Dimecres

juliol

Simón Bolívar

Ex 14,21-15,1 / Int. Ex 15
Ex 16,1-5.9-15 / Sl 77
Ct 3,1-4 / Sl 62
Mt 12,46-50 Cristina
Mt 13,1-9
Jn 20,1.11-18 Brígida
Maria Magdalena
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionista, 1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui”, obrer, mestre, agent 1783: Neix Simón Bolívar a Caracas.
ex-president de JEC, Raúl Rodríguez i Carlos Di Pietro,
de pastoral, màrtir de la causa obrera a Guatemala. 1985: Ezequiel Ramim, missioner combonià, màrtir de la
seminaristes, desapareguts, Argentina.
1980: Mor en combat la infermera i alfabetitzadora nicaraTerra, defensor dels «posseiros» a Cacoal, Rondônia,
Brasil. Assassinat.
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.
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25

Dijous

26

Divendres

27

Dissabte

Ac 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
Ex 20,1-17 / Sl 18
Ex 24.3´8 / Sl 49
2Co 4,7-15 / Mt 20,20-28 Joaquim i Anna
Mt 13,18-23 Celestí
Mt 13,24-30
Jaume
1495: Diego Colón funda a la Hispaniola (Rep. Dominicana) 1503: El cacic Quibian (Panamà), destrueix la ciutat de 1909: Setmana tràgica a Barcelona, reivindicacions obreres
Santa María, fundada per Colom.
fortament reprimides.
la ciutat de Santiago de los Caballeros.
1927: Primer bombardeig aeri de la història del Continent,
1524: Es funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
a càrrec dels EUA, contra Ocotal, Nicaragua, on unes
1567: Fundació de «Santiago de León de Caracas».
hores abans s’havia instal·lat Sandino.
1898: Els EUA envaeixen Puerto Rico.
1901: Els EUA imposen a Cuba l’esmena Platt (la base de 1953: Assalt contra la caserna Moncada a Cuba.
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.
Minvant: 22h13m (UTC) a Escorpí

juliol

28

17è Diumenge ordinari 1986: Els cooperants Yvan Leyvraz (suís), Bernd Koberstein
(alemany) i Joël Fieux (francès) assassinats per la
Gn 18,20-32 / Sl 137
Contra a La Zompopera, Nicaragua.
Col 2,12-14 / Lc 11,1-13
Innocenci
2010: L’ONU declara l’aigua i el sanejament dret humà bàsic,
Johan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, George Frederic
proposat per Bolívia.
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.
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29

Dilluns

30

Dimarts

31

Dimecres

juliol

1Jn 4,7-16 / Sl 33
Ex 33,1-11;34,5b-928 / Sl 102
Ex 34,29-35 / Sl 98
Jn 11,19-27 Pere Crisòleg
Mt 13,36-43 Ignasi de Loiola
Mt 13,44-46
Marta
Maria, Marta i Llàtzer de Betània, Olaf.
1502: Colom arriba a Hondures.
1970: Guerrillers tupamaros segresten al cònsol del Brasil
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores, heroi
a Montevideo.
de la Independència de Mèxic.
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a São Paulo.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la
Segona Església Baptista de Cuba, involucrat en la
lluita revolucionària, és cosit a trets al carrer per la
policia de Batista.
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1

Dijous

2

3

Divendres

Dissabte

Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sl 80
Lv 25,1.8-17 / Sl 66
Mt 13,47-53 Eusebi Vercelli
Mt 13,54-58 Lídia
Mt 14,1-12
Alfons Ma de Liguori
1920: Gandhi comença la seva campanya de desobediència 1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels malalts 1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu primer
viatge cap a les Índies occidentals.
civil a la Índia.
i els presos, lluitador per la justícia, desaparegut a
1980: Matança de miners a Caracoles, Bolívia, després
1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, militant cristiana, màrtir
Guatemala.
d’un cop d’Estat: 500 morts. 1999: Tí Jan, sacerdot
a la revolució nicaragüenca.
compromès amb la causa dels pobres, assassinat a
1979: Matança de Chota, Perú.
Port-au-Prince, Haití.
Nova: 05h12m (UTC) a Lleó

agost

18è Diumenge ordinari 2006: Julio Simón, condemnat per terrorisme d’estat: primer
cas després de l’anul·lació de les lleis de punt final i
Coh 1,2;2,21-23 / Sl 89
obediència deguda, Argentina.
Col 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21

Joan M 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.

Enrique Angelelli

4

141

Compromís amb la informació responsable
Sònia Cervià

Salt, Catalunya

Que les paraules no són innocents, és evident: no
és el mateix parlar d’un treballador pobre, que d’un
pobre treballador. El llenguatge pot ser usat per seduir,
per confondre, per incitar a l’acció o per defensar-nos
de l’adversari. Estructurat com a discurs o com a relat,
pot transformar qualsevol cosa: fins i tot la realitat.
La feina del periodista consisteix a explicar els
esdeveniments de manera precisa; facilitar elements
objectius que ens ajudin a comprendre i organitzar la
nostra experiència del món. I ho ha de fer amb rigor,
veracitat i responsabilitat. El i la periodista són, alhora, creadors d’opinió pública i constructors de la realitat. Però no hi ha dos relats iguals perquè la ideologia
i el bagatge de cada professional, juntament a la línia
editorial d’un mitjà de comunicació i als interessos
econòmics dels conglomerats empresarials que hi ha
darrera de cada capçalera, emissora o televisió, marcaran la diferència.
En la narrativa que fan els mitjans de comunicació
sobre les migracions, aquest doble rol en el camp de
l’opinió i en la transmissió de la realitat, pren una
importància indiscutible. Les migracions són processos
molt complexos darrera els quals hi ha circumstàncies,
destinacions, vies i motivacions molt diverses. Però les
rutines periodístiques i la crisi que viu el periodisme
des de fa anys –eclosió dels nous formats digitals,
precarització de la professió, i el quart poder en mans
dels interessos neoliberals, fa que la realitat de les migracions sovint s’acabi explicant amb una mirada massa lineal, farcida de tòpics. Quantes vegades no hem
llegit la paraula onada o allau, referint-se a un increment del nombre d’immigrants que arriben a territori
espanyol? I el sots-títol “terrorisme islàmic”, acompanyant informacions que es referien a l’atemptat de les
Rambles de Barcelona? Quants cops no hem escoltat
l’expressió immigrants “il·legals”? Per contra, exposar
els fets amb propietat obliga la premsa a parlar d’un
augment d’immigrants, de terrorisme fonamentalista
desvinculat de la religió de l’Islam, i de persones en
situació irregular perquè cap persona, cap, és il·legal.
Algunes d’aquestes normes del bon periodisme ja
queden ben recollides al Codi Deontològic dels perio142

distes, assumit per la majoria de professionals però
que no és d’obligat compliment. En ell també s’especifica la necessitat que la diversitat i les minories siguin
tractades amb especial sensibilitat, respecte i “amb
sentit de justícia”. Es demana, doncs, un compromís
amb la informació responsable, que eviti el sensacionalisme i que impedeixi missatges discriminatoris que
incitin a l’odi. I és que el periodisme ens ajuda a fixar
les creences compartides i a marcar el pols amb el qual
bateguem com a ciutadania.
Malauradament, algunes males praxis periodístiques contribueixen a amplificar discursos polítics
populistes i discriminatoris, que tenen com a únic
objectiu la construcció d’un relat sobre la immigració
basat en la por. Ho estem veient a tota Europa, on hi
ha una pujada generalitzada de l’extrema dreta. Alguns
mitjans, altaveus d’aquesta ideologia, reforcen un imaginari dividit per un ells i un nosaltres, criminalitzen
els migrants (són delinqüents o fonts de conflicte),
els presenten com una amenaça (no hi ha feina per a
tanta gent) o els mostren només com a víctimes (no
difonen els casos d’èxit). És la cantarella del “primer
els de casa”, que atorga uns drets a uns, per treure’ls
sense miraments als altres. Un periodisme tòxic que
alimenta les actituds negatives de la ciutadania vers
els migrants. Un relat irresponsable, que en la crisi de
les persones refugiades s’ha utilitzat per justificar el
fracàs de les polítiques migratòries europees: seguretat versus ajuda humanitària.
Diuen que la qualitat democràtica d’un país queda
reflectida en la independència i la llibertat dels seus
mitjans de comunicació. La ciutadania ha d’exigir
una premsa lliure, compromesa amb la justícia social
i els drets humans, responsable, que vigili el poder i
denunciï la corrupció i les desigualtats. El tractament
informatiu de les migracions és un bon indicador del
compromís d’un mitjà amb la cohesió i la pau social
que volem i necessitem com a societat. Per això, la
ciutadania ha de reivindicar el dret a la bona informació i atorgar-li, de manera urgent i definitiva, una
consideració social similar a la que donem als drets
com la salut o l’educació.

La precarietat té nom de dona
Ester Costa i Fita

Delegada sindical de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) Girona, Catalunya

Tot i que la precarietat laboral i vital afecta homes, dones, joves i grans, aquest article està específicament adreçat a analitzar la situació de precarietat de
les dones a Catalunya. Des del sindicalisme necessitem
aprofundir la nostra mirada feminista, atès que durant
anys s’ha negligit. Que l’any 2018 la vaga feminista
del 8 de març agafés més força que mai al nostre país
afegeix una motivació per dedicar aquest article a la
precarietat que pateixen específicament les dones.
Les dades del 2018 mostren que, de les 412.00
persones en atur forçós a Catalunya, 235.900 són
dones, un 67%, davant 187.000 homes. Durant l’any
2017 l’atur es va reduir un 9,6% en el cas dels homes,
però només un 4,6% en el cas de les dones. Pel que
fa al sou mitjà, a l’any 2016, els homes percebien
una mitjana de 27.714 euros bruts anuals i les dones
20.946, és a dir, de mitjana, les dones cobrem un 25%
menys. El risc de pobresa per a les dones és del 25,4%
mentre que és el del 24% per als homes. La taxa d’activitats dels homes és del 66.9% i en dones és del
56.78%, és a dir 10 punts percentuals inferiors. Una
altra dada molt reveladora és que el risc de pobresa de
les llars amb una o més criatures i un adult (la majoria
mares) és del 42% quan la mitjana és del 22%.
Podríem continuar amb les feines a temps parcial, que destapen una problemàtica molt complexa
i diversa, que inclou l’assignació a les dones de les
feines tant de criança com de cura de la gent gran. Per
exemple, només un 59% de les dones mares treballen,
o que les excedències per criar les acaben fent les
dones perquè tenen un salari més baix, tancant un
cercle viciós. A més, cal destacar el sector de la neteja
de llars, en el qual els drets laborals brillen per la seva
absència, amb sous de 600 euros mensuals per a dones
internes, moltes vegades migrants, que estan subjectes a la voluntat d’uns amos que no poques vegades
les assetgen i agredeixen sexualment, com denuncia
l’associació Mujeres Palante. Però això no acaba aquí,
els contractes a temps parcial moltes vegades amaguen frau a la seguretat social, un frau que consisteix
a fer contractes per un nombre reduït d’hores que

s’acaba convertint en jornades de 8h, la majoria de les
quals es paguen fora de la nòmina.
D’altra banda, ens preocupa el poc avenç que s’ha
produït en la distribució del temps dedicat a la tasca
de la llar. La desproporció entre homes i dones és desorbitada. Cert és que en els últims temps hi ha hagut
petits canvis positius, però molt lentament. La doble
jornada laboral de les dones (la part pagada i la part
no pagada) continua sent majoritària. La feina invisible, com que no està considerada com a feina perquè
no té un salari, no té la dimensió que es mereix i per
tant, mai forma part del primer punt de cap programa
electoral.
Hem de recordar aquí el que deia Angela Davis, «el
feminisme és la idea radical que les dones som persones». Tanmateix no podem oblidar els assassinats de
dones (55 durant el 2017), la cultura de la violació,
sovint tractada de manera injusta i fins i tot cruel en
els mitjans de comunicació o el sexisme imperant en
el món del consum i la publicitat. Aquesta violència
sistèmica contra les dones també precaritza les nostres
vides i ens dóna encara més motius per convertir cada
8 de març en una jornada de reivindicació massiva.
A més durant tot el període de crisi les retallades
al sector públic, especialment a l’educació (sobretot a
les escoles bressol), la sanitat, l’atenció sociosanitària
(cura de gent gran) i els serveis socials han posat més
càrrega sobre les esquenes de les dones, que a banda
de veure reduïts els seus salaris o quedar-se sense
feina, han hagut de fer front a més treball de cures a
causa de la disminució dels ajuts públics.
Finalment, no podem oblidar tampoc la lluita que
hem fet les dones sindicalistes dins les nostres organitzacions, per ser reconegudes, per a tenir espais de
visualització i per ocupar espais de direcció.
La lluita pel benestar de la classe treballadora no
està reduïda a la lluita per la igualtat econòmica, que
resulta molt important, però no suficient. La lluita per
la dignitat de les dones ha de formar part de qualsevol
sindicat i organització que vulgui millorar les vides de
la gent treballadora.
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«Àfrica meva, Àfrica nostra./
El cel està clar,/ la consciència
s’ha despertat,/ ha arribat l’hora
d’afrontar la realitat.» cantada
per Cesària Évora, actuava
descalça en solidaritat amb
els pobres.
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5

Dilluns

6

Dimarts

agost

Nm 11,4b-15 / Sl 80
Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
Mt 14,13-21 Transfiguració
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
Blanca, Osvald
1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira, Colòmbia.
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.
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7

Dimecres

Nm 13,1-2.25;14,1.26-30.34-35 / Sl 105
Mt 15,21-28

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.
Creixent: 19h31m (UTC) a Escorpí

8

Dijous

9

Divendres

Dt 4,32-40 / Sl 76
Nm 20,1-13 / Sl 94
Mt 16,24-28
Mt 16,13-23 Fabià, Romà
Domènec de Guzmán
1873: Neix Emiliano Zapata, el dirigent camperol de la
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre Nagasaki.
Revolució Mexicana, que va posar definitivament la 1991: Miguel Tomaszek i Zbigniew Strzalkowski,
reforma agrària en el programa de les lluites socials
franciscans, missioners al Perú. 1995: Corumbiara,
llatinoamericanes.
Rondônia, Brasil. En un conflicte amb els treballadors sense terra a la Hisenda Santa Elena, la
1997: Vaga general a l’Argentina, amb el 90% d’adhesió.
Policia Militar mata 10 treballadors i arresta 192
2000: La Cort Suprema de Xile retira la immunitat
persones, amb crueltat.
parlamentària a l’expresident i dictador Pinochet.
2000: Mor Orlando Orio, ex-desaparegut, testimoni,
profeta de la vida, figura de referència de l’Església
compromesa de l’Argentina.
2007: El banc més gran de França, BNP Paribas,
bloqueja 3 fons d’inversió: comença la crisi
econòmica mundial.
Dia de l’ONU de les poblacions indígenes.

10

Dissabte

Dt 6,4-13 / Sl 17
Mt 17,14-2
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.
Yom Kippur jueu

agost

11

19è Diumenge ordinari
Sab 18,6-9 / Sl 32
Hb 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48

Clara d’Assís
1992: Comença la marxa de 3.000 sense terra a Rio
Grande do Sul, Brasil.
1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a les
finances de tot el món.
Festa islàmica del Sacrifici, Eid al-Adha
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12

Dilluns

13

Dimarts

Dt 31.1-8 / Int.: Dt 32
Dt 10,12-22 / Sl 147
Mt 18,1-5.10.12-14
Mt 17,22-27 Policarp, Hipòlit
Julià
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de 80 dies
1546: Mor Francisco de Vitoria a Salamanca.
de setge, cau Mèxic-Tenochtitlán, Cuauhtémoc és
1976: 17 bisbes, 36 sacerdots, religioses i laics llatinoafet presoner i moren uns 240.000 guerrers.
mericans són detinguts per la policia en una reunió
1961: Es construeix el mur de Berlín.
religiosa a Riobamba, Equador.
1981: IBM inicia el mercat dels ordinadors personals, que 2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, assassinada a União do Sul, MT, Brasil.
revolucionarà la vida humana.
1983: Margarita M Alves, presidenta del Sindicat rural
d’Alagoa Gande, Brasil, màrtir de la terra.

agost

Dia internacional de l’ONU de la joventut.
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14

Dimecres

Dt 34,1-2 / Sl 65
Mt 18,15-20
Maximilià Kolbe
1816: Mor a presó Francisco de Miranda, prohom
veneçolà, precursor de la independència.
1983: Mor Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”,
escriptor, filòsof, militant cristià.
1984: Màrtirs camperols de Pucayacu, departament
d’Ayacucho, Perú.
1985: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament
d’Ayacucho, Perú.

15

Dijous

16

Divendres

17

Dissabte

Jos 24,1-13 / Sl 135
Jos 24,14-29 / Sl 15
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
1Co 15,20-27a / Lc 1,39-56 Roc, Esteve d’Hongria
Mt 19,3-12 Jacint
Mt 19,13-15
Assumpció
1976: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de les 1850: San Martín mor a França.
1914: Inauguració del Canal de Panamà.
lluites del poble argentí.
1980: José Francisco dos Santos, president del Sindicat
1997: El Moviment dels Sense Terra ocupa dos hisendes
1993: Màrtirs indígenes yanomamis, de Roraima, Brasil.
dels Treballadors Rurals a Corrientes (PB), Brasil.
a Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.
2005: Assassinat de Roger Schutz, fundador del
Assassinat.
moviment ecumènic de Taizé, França.
1984: Luís Rosales, líder sindical, i companys, màrtirs de
la lluita per la justícia entre els obrers bananers de 2006: † Alfredo Stroesner, dictador paraguaià, acusat de
crims contra la Humanitat, exiliat al Brasil.
Costa Rica.
2014: Josias Paulino de Castro i Ireni da Silva Castro,
1989. María Rumalda Camey, catequista i representant
líders rurals, assassinats, a Colniza, MT, Brasil.
del GAM al departament d’Escuintla, Guatemala,
capturada il·legalment i desapareguda davant del
seu espòs i fills.
Plena: 14h29m (UTC) a Aquari

agost

18

20è Diumenge ordinari
Jr 38 4-6.8-10 / Sl 39
Hb 12,1-4 / Lc 12,49-53

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.
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19

Dilluns

20

Dimarts

21

Dimecres

agost

Jt 2,11-19 / Sl 105
Jt 9,6-15 / Sl 20
Jt 6,11-24a / Sl 84
Mt 19,16-22 Bernat
Mt 20,1-16
Mt 19,23-30 Pius X
Joan Eudes
1991: Intent de cop d’Estat a la Unió Soviètica.
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc,
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom xilè.
assassinat durant un cop d’Estat a Bolívia.
1998: Els EUA bombardegen l’Afganistan i Sudan.
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22

Dijous

23

Divendres

24

Dissabte

Ap 21,9b-14 / Sl 144
Jt 11,29-39a / Sl 39
Rt 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
Jn 1,45-51
Mt 22,1-14 Rosa de Lima
Mt 22,34-40 Bartomeu
Maria Reina
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa canonitzada
1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic, màrtir
1948: Fundació del Consell Mundial d’Esglésies.
d’Amèrica.
de la solidaritat amb El Salvador.
1975: A Paraguai es crea l’Institut Nacional de l’Indi.
1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les
Dia mundial del folklore.
Dia internacional de l’ONU del record del tràfic
Amèriques.
d’esclaus i la seva abolició.
1980: 17 dirigents sindicals reunits a la finca del bisbat
Minvant: 16h56m (UTC) a Bessons
d’Escuintla, Guatemala, desapareguts.

agost

25

21è Diumenge ordinari
Is 66,18-21 / Sl 116
Hb 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30

Josep de Calasanç
Lluís de França
1825: Independència d’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.
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Dilluns

27

28

Dimarts

Dimecres

agost

Jean-Marie Vincent

1Ts 2,1-8 / Sl 138
1Ts 1,1-5.8b10 / Sl 149
1Ts 2,9-13 / Sl 138
Mt 23,23-26 Agustí
Mt 23,13-22 Mònica
Mt 23,27-32
Teresa Jornet
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran
1994: Jean-Marie Vincent és assassinat a Port-au-Prince,
1968: Inauguració de la Conferència de Medellín.
Bretanya, assegura la independència d’Uruguai.
religiós montfortià, compromès amb els drets
1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista,
1847: El superintendent anglès i el rei mískito anuncien
humans. Durant els 3 anys del govern colpista de
assassinat pels militars, El Salvador.
l’abolició de l’esclavitud, a la Costa Carib de
Raoul Cédras, més de 100 sacerdots, religiosos
2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’exdictador
Nicaragua.
i religioses van ser empresonats o obligats a
Pinochet.
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa
abandonar les seves parròquies.
dels DH a Medellín, Colòmbia.
1993: La llei 70/93 reconeix els drets territorials, ètnics,
econòmics i socials de les comunitats negres de
Colòmbia.
1999: Mor Mons. Hélder Câmara, germà dels pobres,
profeta de la pau i l’esperança, Brasil.
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29

Dijous

30

31

Divendres

Dissabte

Jr 1,17-19 / Sl 70
1Ts 4,1-8 / Sl 96
1Ts 4,9-11 / Sl 97
Mc 6,17-29 Fèlix, Esteve Zudaire
Mt 25,1-13 Ramon Nonat
Mt 25,14-30
Martiri de Joan Baptista
1533: «Bateig i execució» d’Atahualpa.
1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació d’Haití
1985: 300 agents del FBI envaeixen Puerto Rico i
1563: Es crea la Real Audiència de Quito.
de deu anys.
arresten a més d’una dotzena de lluitadors per la
1986: Malgrat la prohibició del cardenal de Río de Janeiro,
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
independència.
es desenvolupa la III Trobada de Religiosos,
1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a Ríobamba,
1993: Policies i un esquadró de la mort executen 21
Seminaristes i Sacerdots negres de Río de Janeiro.
Equador.
persones a la favela «do Vigário Geral», a Rio de
2001: La Cort Interamericana de DDHH condemna
Janeiro.
Nicaragua per haver violat els drets dels indígenes
Dia internacional dels desapareguts.
mayagna de la Costa Atlàntica.
(Amnistia Internacional i FEDEFAM)

Leonidas Proaño

Nova: 12h37m (UTC) a Verge

setembre

1

22è Diumenge ordinari 1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la Paraula,
Coh 3,17-18.20.28-29 / Sl 67
màrtir de la Bona Notícia als pobres a El Salvador,
Hb 12,18-19.22-24a / Lc 14,1.7-14
assassinat.
2011:
Reinel Restrepo, rector de Marmato (Caldas,
Gil
Colòmbia), líder de l’oposició a les megaexplotaciNit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La Meca a
ons mineres, assassinat.
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.

Any nou islàmic: 1441
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Revolució dels aliments: prioritat absoluta
Marinella Correggia
Roma, Itàlia

Qüestió de milers de milions. L’explosió de la
producció i el consum d’aliments d’origen animal
cristal·litza en errors i horrors d’aquest model. El
2050, si la tendència no canvia, segons estimacions
de l’ONU, cada any un habitant humà del nord del
món consumirà 91 kg de carn i 222 kg de llet i ous,
i un del sud del món 42 kg de carn i 76 de llet i
ous. Però ja avui... mil milions de persones pateixen
fam o desnutrició, i més de mil milions són obesos
o tenen sobrepès. Prop de mil milions de productors d’aliments són explotats. Setanta mil milions
d’animals de carn, llet i ous viuen com condemnats
a presó perpètua. Cada any es rapinyen centenars
de milers de milions d’animals aquàtics en els mars
i els rius. Milions d’hectàrees de terra estan esgotades, mentre milions de metres cúbics d’aigua bullen,
contaminats per químics i deixalles. Milers de milions de tones de gasos d’efecte hivernacle arruïnen
el clima. N’hi ha prou?
La delegació. La teòloga italiana Adriana Zarri
matava ella mateixa, de la manera més indolora
possible, les gallines que criava; ho considerava
el preu a pagar per menjar-se’n la carn. En canvi,
gairebé tots els consumidors “deleguem” en altres
les moltes feines brutes i desagradables relacionades amb el camí que va des de l’animal viu a les
hamburgueses. Molts dels treballs pesats, perillosos
i mal pagats, socialment penalitzats i desagraïts,
passen a estables, escorxadors, piscifactories, adoberies... No en va, al Nord força d’aquestes activitats es confien als immigrants, o es deslocalitzen a
països més pobres. La connexió dels patiments dels
animals i dels treballadors és evident en aquestes
fàbriques de desmuntatge d’éssers vius que s’anomenen escorxadors, i en granges intensives de carn,
llet i ous, que també empresonen els carcellers
humans. I totes aquestes activitats tenen a veure,
més aviat o més tard, amb matar en forma activa.
Ho faríem nosaltres mateixos? Si responem que no,
haurem de plantejar-nos la reconversió ocupacional.
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El cinquè estat. Que “capital” no deriva de
caput, “cap de bestiar”? La famosa pintura de Pellizza da Volpedo, El quart estat, ha tingut alguna
revisió els darrers anys, amb animals de taula inserits a la marxa del proletariat. Pensem en pollastres, porcs, gallines ponedores, bestiar boví i lleter,
ovelles, cabres, conills, cavalls... éssers que senten,
forçats a néixer i a viure només per ser posats a la
cassola. La majoria viuen confinats en corts, caixes,
gàbies i cadenes. Els “lliures” solen estar afamats,
assedegats i turmentats per paràsits. La mutilació,
els maltractaments i el transport prolongat completen la situació. No és pas per res que els mantinguin ben allunyats de la vista. I els peixos? Fa anys,
una portada de la revista francesa Cahiers Antispécistes va reproduir el famós quadre El crit de Munch
(images.google.com) però com un peix panteixant.
Si d’aquelles goles fossin crits els que en sortís, ben
pocs s’aproparien a les peixateries, on els animals
aquàtics s’asfixien al sol (o, depenent de l’espècie,
moren després en ser cuits vius). “Per què ens entossudim en pensar que existeixen diferents menes
de vida a la terra? Només hi ha una vida: vegetal,
animal, humana, que neix, riu, plora, pateix i mor”
(A. Einstein). En definitiva: com menys menjar
d’origen animal mengem, més vides se salven, també vegetals (arbres, plantes, herbes).
Un indicador i una palanca. Tenim la impressió
que moltes persones s’estan tornant vegetarianes
o veganes? Es tracta en realitat d’una minoria,
mentre les classes emergents consumeixen més i
més productes d’origen animal. El 78% de les terres
agrícoles del món i un terç de les aigües dolces
estan destinades a alimentar i criar bestiar. Es parla
d’una competència a cinc bandes per a l’ús de la
terra i altres recursos, i els competidors són: aliments per als humans (cereals i proteïnes vegetals),
aliment per al bestiar (farratge i pinsos), menjar per
vehicles (agrocombustibles), producció agrícola no
alimentària (fibres, les alternatives als productes

petroquímics), i tot això, no pas poques vegades,
perjudicant els boscos. No ho tallem tot amb la
destral: moltes terres marginals estan destinades
potser només a pastures, per ara. Però un menú
occidental estàndard, exigent en aliments per animals, ús extensiu de petroquímics, llargues cadenes
de processament i globalització comercial, implica
una gran externalitat ambiental. Per totes aquestes
raons, el Manifest animalista elaborat per la filòsofa
dels drets dels animals Corine Pelluchon, veu en
la forma com tractem els animals l’indicador de la
insostenibilitat mundial i també una palanca per
canviar-ho (gairebé) tot.
Sota el signe de Plutarc. El segle I dC, Plutarc
de Queronea, en la seva obra Del menjar carn descrivia els aliments carnis com un horror per als cinc
sentits: “omplint les taules de cossos morts i cossos
en descomposició, també es va donar el nom de
plats i delicatessen a aquells membres que mugien
i cridaven, es movien i estaven vius. Com va poder
la vista tolerar la sang d’animals sacrificats, sense
pell, desmembrats? Com va poder l’olfacte suportar
aquella pudor? Com aquella immundícia no impedia
el sentit del gust, davant les nafres d’altres criatures, xuclant-ne els humors i els sèrums exsudats
d’aquelles ferides mortals?”. Sorprendrà, però en el
món àrab, certament no vegetarià, la carn i el peix,
abans de cuinar-los i assaonar-los, són considerats
zanhaa, realment fastigosos per als cinc sentits.
Hom es pregunta per què el consum de carn es
considera a molts de llocs un símbol d’estatus. I no
obstant, els mercats de carn i peix no són precisament un lloc que recordi l’Edén. Per postres, una
dieta amb molts de productes animals és seriosament perjudicial per a la salut, com és àmpliament
conegut.
Mana pisikuy en quítxua significa menjar bé;
literalment: “que hi hagi menjar per tothom”. En
resum, una Dieta per a un petit planeta (títol del
llibre de Francesc Moore-Lappé), requereix la superació de formes d’esclavitud humana, animal i
natural alhora. Es tracta de producció, distribució,
transformació, mercats, accés econòmic i territorial
a l’alimentació, seguretat i salubritat dels aliments;
qualitat, no publicitat.

Tal com es desmantella el complex militar industrial que produeix la guerra, els pobles i les
persones poden participar en la demolició d’altres
sistemes que produeixen “béns” violents, béns que
són mals. Estem en ple Decenni de l’ONU per a la
nutrició (2016-2025); entre els seus objectius, eradicar la fam i la malnutrició, crear sistemes alimentaris sostenibles i justos, garantir dietes saludables.
La nostra participació és imprescindible.
La revolució alimentària que, segons els contextos, elimina o minimitza els aliments d’origen
animal, desterra l’idealisme. A Torí es va organitzar
un sopar interreligiós i el denominador comú només podia ser un menú de verdures... Els punts de
partida –salut, respecte pels éssers vius, atenció
al planeta, solidaritat amb els afamats i els explotats– poden ser variats, i la revolució també pot
ser gradual. El primer llindar: evitar la carn, el peix,
els productes làctis i els ous, aquells que són el
resultat d’una agricultura intensiva i/o provenen de
l’altre extrem del món. L’horitzó d’una alimentació
eco, vegana, biolocal (aquella que redueix l’efecte
hivernacle d’origen alimentari, emissions de gasos
de 300 kg per any com a mitjana per a tots els ciutadans d’aquest món humà) no és potser per demà,
però... ja està en marxa una possible reconversió
productiva per arribar a un model local i mundial
que minimitzi l’explotació a humans i animals.
Allò que esperem veure... Aquí i allà ja estem
veient cartells rovellats de carnisseries tancades fa
temps. Gàbies per pollastres convertides en lleixes
protectores per al creixement de plantetes. Escorxadors convertits en centres d’economia alternativa.
Ramaders de boví que passen a produir verdures.
Horts, on els xais van ser assassinats. Projectes a
Àfrica per al conreu d’algues, reocupant pescadors
empobrits. Grups de compra de productes només vegetals. Delicioses pólvores de plantes màgiques que
han eradicat la desnutrició. Boscos restaurats, paradís de fruites i oxigen. Parcs, en lloc de cimentació
d’estables. Incentius públics per a l’agroecologia en
lloc de subsidis per al bestiar. Premis i comentaris
per celebrar plats saborosos, la cuina sòbria i no
violenta del futur.
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19

Suzanne Buisson, activista política i membre de la resistència
francesa que va morir al camp
d’Auschwitz.«De les milers
de medalles als herois de la
resistència, només sis van ser
per a dones».
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2

setembre

Antolí, Elpidi

158

Dilluns

3

Dimarts

1Ts 4,13-18 / Sl 95
1Ts 5,1-6.9-11 / Sl 26
Lc 4,16-30 Gregori el Gran
Lc 4,31-37
1759: Lisboa expulsa de la colònia als jesuïtes, acusats d’
“usurpar tot l’Estat de Brasil”.
1976: Mor Ramón Pastor Bogarín, bisbe, fundador de la Universitat d’Asunción, profeta de l’Església al Paraguai.

4

Dimecres
Col 1,1-8 / Sl 51

Lc 4,38-44
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.

5

Dijous
Col 1,9-14 / Sl 97
Lc 5,1-11

6

Divendres

7

Dissabte

Col 1,15-20 / Sl 99
Col 1,21-23 / Sl 53
Lc 5,33-39 Regina
Lc 6,1-5
Llorenç, Justinià
Joan de Ribera, Zacaries
1972: La censura brasilera prohibeix publicar notícies sobre 1839: Pengen Manuel Congo, cap del Quilombo a la Serra do 1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit dels
Amnistia Internacional.
Exclosos” al Brasil.
Mar, destruït pel futur Duc de Caxias. Brasil.
1983: Els aturats acampen a l’Assemblea Legislativa de 1995: 2.300 sense terra ocupen la hisenda Boqueirão, Brasil. 1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
São Paulo.
1981: Assemblea Nacional de creació del Grup d’Unió i
En seran expulsats.
Consciència Negra.
Creixent: 05h10m (UTC) a Sagitari

setembre

8

23è Diumenge ordinari
Sv 9,13-18 / Sl 89
Flm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33

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».
Dia internacional de l’alfabetització.
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9

Dilluns

10

Dimarts

setembre

Col 2,6,15 / Sl 144
Col 1,24-2,3 / Sl 61
Lc 6,12-19
Lc 6,6-11 Nicolau de Tolentino
Pere Claver
1613: Alçament de Lari Qäxa, Bolívia (aimaràs i quítxues 1924: Els marines ocupen diverses ciutats hondurenyes per
donar suport a un candidat presidencial.
s’enfronten als espanyols).
1654: Pedro Claver, apòstol dels esclaus negres a Cartagena, 1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula, catequista,
Verapaz, Guatemala, segrestat i torturat per les
Colòmbia.
forces de seguretat.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, i Ramón Rojas,
catequista, màrtirs de la fe i el servei als camperols
colombians.
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11

Dimecres

Col 3,1-11 / Sl 144
Lc 6,20-26
Protus 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 Portau-Prince, Haití.
1990: Myrna Mack, antropòloga, lluitadora pels drets humans,
assassinada a Guatemala.
2001: Atemptat terrorista contra les Torres Bessones de Nova
York i el Pentàgon de Washington.
2008: Matança de camperols a El Porvenir, Pando, Bolívia,
a las ordres de terratinents i empresaris amb la
connivència del Prefecte Leopoldo Fernández, avui
empresonat.

12

Dijous
Col 3,12-17 / Sl 150
Lc 6,27-38

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.

13

Divendres
1Tm 1,1-2.12-14 / Sl 15
Lc 6,39-42

14

Dissabte

Exaltació de la Santa Creu / Nm 21, 4b-9 o
Flp 2,6-11/ Sl 77 / Jn 3,13-17

Joan Crisòstom
1549: Juan de Betanzos es retracta de la seva opinió anterior 1843: Naixement de Lola Rodríguez, autora de l’himne de
la insurrecció del 23.9.1868 contra el domini espanyol
que els indis no eren humans.
a Puerto Rico, «la Borinqueña».
1589: Rebel·lió sagnant dels maputxes a Xile.
1978: L’ONU aprova una resolució en la qual es reafirma 1856: Batalla de San Jacinto, derrota dels filibusters de
William Walker a Nicaragua.
el dret de Puerto Rico a la independència i a la lliure
1992: Comença la I Assemblea del Poble de Déu (APD). Es
determinació.
crea el terme «macroecumenisme».
1980: Premi Nobel de la Pau a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecte argentí, empresonat i torturat.
Plena: 06h32m (UTC) a Peixos

setembre

15

24è Diumenge ordinari
Ex 32,7-11.13-14 / Sl 50
1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32

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.
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16

Dilluns

17

Dimarts

1Tm 3,14-16 / Sl 100
1Tm 2,1-8 / Sl 27
Lc 7,11-17
Lc 7,1-10 Robert Bel·larmino
Corneli i Cebrià
1501: El rei dóna autorització al governador de les illes del 1645: Juan Macías, germà dominic, confessor de la fe i
servidor dels pobres al Perú colonial.
Carib per dur-hi esclaus negres.
1980: Mor en accident Augusto Cotto, baptista militant
1821: Independència de Mèxic. Festa nacional.
salvadorenc.
1931: Fundació a São Paulo del Front Negre Brasiler, més
1981: John David Troyer, missioner menonita dels EUA,
tard violentament clausurat per Getulio Vargas.
màrtir de la justícia a Guatemala.
1955: Insurrecció cívicomilitar que derroca el president
1982: Alirio, Carlos i Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez i
constitucional Perón.
Marcos Marín, camperols, catequistes de Cocorná,
1973: Assassinat del cantautor xilè Víctor Jara.
Colòmbia, assassinats.
1983: Guadalupe Carney sj, assassinat per l’exèrcit hondureny. Recolliu la seva autobiografia a servicioskoinonia. 1983: Julián Bac, celebrador, i Guadalupe Lara, catequista,
màrtirs a Guatemala.
org/bilblioteca

setembre

Dia internacional (ONU) per la capa d’ozó.
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18

Dimecres
1Tm 3,14-16 / Sl 110

Lc 7,31-35
Josep 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 DH, primer desaparegut en democràcia, Argentina.

19

20

Dijous

Divendres

21

Dissabte

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mt 9,9-13
Mateu
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.

Joan Alsina

1Tm 6,2c-12 / Sl 48
1Tm 4,12-16 / Sl 110
Lc 8,1-3
Lc 7,36-50 Andreu Kim, Fausta
Gener
1973: Joan Alsina (missioner nascut a Castelló d’Empúries), 1519: Hernando de Magallanes salpa de Sanlúcar.
Omar Venturelli, Etienne Marie Louis Pesle de Menil, 1976: És assassinat a Washington l’excanceller del règim
sacerdots víctimes de la policia de Pinochet.
popular d’Allende, Orlando Letelier. Gairebé 20 anys
1983: Independència de San Cristóbal i Nevis.
després en serà declarat culpable el director de la
1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
DINA, Manuel Contreras.
1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de l’educació 1977: Els pobles indis d’Amèrica Llatina fan sentir la seva veu
alliberadora, Haití.
per primera vegada al Palau de les Nacions de Ginebra.
1994: Els EUA desembarquen a Haití per reposar el president 1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdot i companys màrtirs
Jean Bertrand Aristide.
a Estelí, Nicaragua.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la 1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas i Patricia
diòcesi de Tumaco, Colòmbia, assassinada pel seu
Puertas, camperols i dirigents sindicals, màrtirs a
compromís amb els drets humans.
El Salvador.

setembre

22

25è Diumenge ordinari
Am 8,4-7 / Sl 112
1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13

Maurici
1862: Els esclaus dels EUA són alliberats jurídicament.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdot, a Valparaíso, Xile,
torturat i assassinat al Buc Esmeralda de l’Armada, per
la dictadura de Pinochet.
1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir de la
justícia, Santa María da Vitoria, Brasil.
Dia mundial sense cotxe.
Minvant: 04h41m (UTC) a Bessons

163

23

Dilluns

24

Dimarts

Esd 1,1-6 / Sl125
Esd 6,7-8.12b-14-20 / Sl 121
Lc 8,19-2
Lc 8,16-18 Mare de Déu de la Mercè
Lli i Tecla
1868: El «crit de Lares», (Puerto Rico): Ramón E. Betances 1553: Executen el líder maputxe Caupolicán.
inicia el moviment independentista i emancipador de 1976: Independència de Trinidad i Tobago.
l’esclavitud.
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la fe i el
1905: Mor Francisco de Paula Víctor, negre, considerat sant
servei entre els universitaris de La Plata, Argentina.
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.
Dia internacional contra l’explotació
sexual i la tracta de persones

setembre

Equinocci, de tardor/primavera a les 07h50m (UTC)
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25

Dimecres

Esd 9,5-9 / Int.: Tobies 13
Lc 9,1-6
Cleofàs
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.

26

Dijous

27

Divendres

Ag 1,1-8 / Sl 149
Ag 2,15b-2,9 / Sl 42
Lc 9,7-9 Vicenç de Paül
Lc 9,18-22
Cosme i Damià
1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols màrtirs Dia d’Enriquillo, cacic quisqueià que va resistir la conquesta
espanyola a la República Dominicana.
del poble equatorià, líders cristians de les seves
comunitats en lluita per la reforma agrària assassinats 1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe obrera,
mort per la repressió policial a Minas, Brasil.
a Riobamba, Equador.
2014: 43 estudiants de l’Escola Normal d’Ayotzinapa 1990: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor,
màrtir a La Florida, Perú.
(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”.

28

Dissabte
Zc 2,5-9.14-15a / Int: Jr 31

Lc 9,43b-45
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
Nova: 20h26m (UTC) a Lliura

setembre

29

26è Diumenge ordinari
Am 6,1a.4-7 / Sl 145
1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31

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.
Dia mundial dels mars
Any nou jueu: 5780 (Rosh Hashanah)
Dia de la Bíblia
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L’amazònia i l’equilibri hídric
Ivo Poletto

El poder de l’Amazònia
L’Amazònia té un estrany poder: generar aigua
tant per al propi bioma, com per a altres regions, especialment d’Amèrica del Sud. Part de la humitat que
caracteritza la regió ve de l’Atlàntic, però la major
part es deu a la interrelació de molts factors que fan
d’aquesta regió un espai viu i una font de vida únics:
un bioma.
No va pas ser sempre així. Antigament la vegetació era estepa, i el clima, més sec. Des que les
revolucions viscudes pel planeta, en els seus més
de quatre mil milions d’anys, van originar la serralada dels Andes, la quantitat d’aigua va augmentar,
pel glaç que es va formar als cims de fins a sis mil
metres. Així, aquelles aigües es van sumar a les
enviades pel cerrado (bioma) de l’altiplà central, el
bioma més antic de la regió, amb més de seixanta
milions d’anys. Amb tanta aigua, la calor equatorial
va augmentar la humitat i, així, va canviar la vegetació, que es va anar tornant alta i densa, amb arrels
profundes. En un bosc tropical dens, calent i humit,
els arbres es converteixen en bombes d’aigua que
la llencen en forma gasosa a l’atmosfera. A més, les
fulles dels arbres emeten aerosols, que, en contacte
amb el vapor d’aigua de l’atmosfera, provoquen la
condensació, els núvols i les pluges.
A part de les pluges torrencials que produeix en
el lloc, forma damunt de la selva tot un “riu volador”
–que duu més aigua que el mateix Amazones, arrossegat pels vents cap a l’Oceà Pacífic. En xocar amb la
Serralada canvia de direcció cap al centre, sud-est i
sud del Brasil i de tot el continent. És el que ajuda a
entendre per què una gran àrea del continent no és
desèrtica, afirma el científic Antônio Donato Nobre
(veieu: https://goo.gl/kx14pB). Així, el llarg procés
que va originar el bioma Amazònia li va donar el
poder de generar i distribuir humitat, pluges, fertilitat... a altres biomes, propers i distants.
Un poder fràgil
Però aquest poder depèn de la interconnexió de
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tots els factors que constitueixen l’Amazònia: gran
quantitat d’aigua, immens bosc dens, altes temperatures, generació d’humitat, vents, serralada. N’hi ha
prou que un d’aquests factors sigui significativament
modificat per provocar desequilibris que alterin la
seva missió natural de generar i mantenir el cicle de
l’aigua de moltes regions.
És el que ha passat amb la deforestació. L’àrea
deforestada de forma radical ja supera els 735 mil
quilòmetres quadrats, tres vegades l’àrea de l’estat
de São Paulo. La quantitat d’aigua que flueix cap
a la regió està disminuint, tant la del desglaç a la
Serralada, que es redueix a causa de l’escalfament
global, com la del bioma Cerrado, durament ferit per
la destrucció de la seva cobertura vegetal i per la
implantació del sistema de monocultius químics de
l’agroindústria.
El desequilibri ja perceptible s’expressa en esdeveniments extrems en el propi bioma i en la disminució de la transferència d’humitat a d’altres biomes.
La repetició de sequeres inclements cada cinc anys a
partir del 2005, així com la repetició d’inundacions
per sobre del cabal normal dels rius després de les
sequeres, han servit de comprovació per als pobles
del bioma i per als científics que el clima de l’Amazònia ja no és pas el mateix. La constatació del canvi
climàtic ha dut els investigadors a cercar informació
científica sobre la mort de plantes en àrees no deforestades; tot i que encara no està quantificada, la
incidència de mort dins del bosc és alta.
Davant d’això, ens preguntem: ¿qui són els
responsables de l’agressió a l’Amazònia i del canvi
climàtic que està experimentat aquest bioma? No
ho són pas els pobles indígenes ni les comunitats
tradicionals, ni tan sols els colons duts a la regió per
polítiques públiques, com insisteixen els empresaris,
els governs que els donen suport i els mitjans de comunicació. Ho són els pocs empresaris de l’agronegoci, de la mineria, de la hidroelectricitat, de les
grans infraestructures, i els governs de la regió; ells

Agafeu el llibre de l’autor a: https://goo.gl/TpCkAU

Científic social i educador popular, Brasília, Brasil

han de respondre per crims comesos contra la natura
i els pobles.
La presència humana
Els pobles indígenes i els pobles del bosc i dels
rius no són agressors, sinó cuidadors de la vida del
bioma. Necessitem adonar-nos que hi ha hagut i
continua havent-hi éssers humans que es relacionen amb el bioma en forma d’explotació, mentre
que d’altres ho fan en forma de convivència (vegeu
https://goo.gl/ut6xfq).
L’explotació parteix del principi que seria natural
que l’ésser humà s’apropiï dels recursos naturals,
emprant la raó instrumental per assolir els seus objectius. Quan l’objectiu és l’enriquiment il·limitat,
la lluita per l’apropiació esdevé apressada i fins i tot
violenta, per anticipar-se i derrotar els competidors.
En tractar d’apropiar-se de terres, boscs, minerals,
aigua... continua i augmenta l’amenaça als territoris
que queden dels pobles indígenes i quilomboles, i
de les comunitats tradicionals. I com que desitgen
controlar tots els recursos i no queden mai satisfets,
actuen amb violència contra els camperols sense
terra que lluiten per un tros de terra per sobreviure.
Les forces econòmiques del sistema capitalista,
si no se les pot aturar, portaran l’Amazònia a la
mort com a bioma. Això agreujarà l’emissió de gasos
hivernacle amb la crema de bosc i amb l’ús del sòl
i d’aigües del sistema de l’agronegoci, de mineria i
de producció de l’energia com a mercaderia. La més
maliciosa forma de control i explotació, en aquest
temps del capitalisme neoliberal hegemonitzat per
l’oligarquia financera globalitzada, són les propostes
de cessió dels territoris preservats de bosc nadiu
a canvi de títols de crèdit de carboni, l’estratègia
central de la ideològicament anomenada “economia
verda”.
Però hi ha pobles, comunitats i moviments socials que estan actius i proposen el Bon Viure com a
alternativa, que respon a les pràctiques d’explotació
de les persones i de la natura practicades per les
empreses, i que orienten la seva vida amb el principi
de la convivència. El punt de partida és que els éssers humans som part de la Mare Terra. Ella existeix
des de molt abans, i va ser ella qui, juntament amb
l’amor creador de Déu, va preparar les condicions que
van fer possible la vida en totes les seves formes i

espècies, entre elles l’espècie humana. En comptes
de separar-nos-en i cercar formes d’explotar-la, la
nostra capacitat d’intel·ligència i raonament és la
possibilitat que la Terra sigui diferent, capaç d’escollir lliurement l’amor curós.
El Bon Viure és, alhora i de forma relacionada,
expressió teòrica de diferents formes de vida característics de pobles originaris, i proposta de reorganització de les societats humanes que necessiten
alliberar-se i superar les contradiccions socioambientals generades per la civilització hegemonitzada
pel capitalisme liberal i neoliberal. En síntesi, però
respectades les peculiaritats de cada poble, el Bon
Viure es produeix quan la convivència entre les persones té com a base i valor la cooperació, la comunitat i la possessió col·lectiva d’un territori, i quan
la convivència amb tot el que constitueix la Terra
és harmoniosa, d’intercanvi i complementarietat.
L’experiència d’estar involucrades i ser participants
de relacions marcades per gran complexitat, porta
les persones i comunitats a aprofundir la consciència
d’estar en un lloc sagrat. En realitat, tot és sagrat i
no pot ser apropiat i explotat; tot és de tothom i per
a tots els éssers vius.
La possibilitat que no es repeteixi a l’Amazònia
el que va passar als altres biomes rau en la defensa
de les formes de vida dels pobles de la selva. I serà
necessari que altres comunitats, animades per moviments socials, assumeixin la construcció de societats
de Bon Viure com a estratègia seva de vida i de lluita
política. En concret, en implementar l’economia com
a tasca comuna d’organització de cada territori i bioma de la Casa Comuna, caldrà multiplicar pràctiques
agroforestals, és a dir, de producció consorciada amb
el bosc, recreació del bosc juntament amb la producció, i sempre amb l’organització de comunitats
autònomes i voluntàriament articulades per construir
societats en les quals tots els éssers humans hi càpiguen i hi visquin amb dignitat.
L’atenció a la Terra, als biomes, i de manera particular al bioma de l’Amazònia és una de les Grans
Causes de la humanitat. Ha d’estar present en les
lluites –grans i petites– per afrontar els reptes econòmics, polítics i socials, de la construcció de societats de Bon Viure.
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«Viure, viure, viure! No tenim
altra cosa a fer que viure! Estimar la vida, viure intensament.
Donar la vida pels altres! Magnífic!» Núria Terés, educadora
i activista social.
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30

Dilluns

1

Dimarts

octubre

Zc 8,1-8 / Sl 101
Zc 8,20-23 / Sl 86
Lc 9,46-50 Teresa del Nen Jesús
Lc 9,51-56
Jeroni
1655: Coronilla i companys, cacics indígenes, màrtirs de 1542: Comença la guerra de l’Araucània.
1949: Triomf de la Revolució Xinesa.
l’alliberament, Argentina.
1974: Carlos Prats, general de l’exèrcit xilè, i la seva esposa, 1991: Els militars expulsen el president constitucional d’Haití,
Aristide, i comença una matança.
màrtirs de la democràcia, a Xile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador i seminarista, 1992: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la solidaritat
al Perú.
màrtir pel seu poble hondureny.
1991: Vicente Matute i Francisco Guevara, màrtirs de la lluita 2017: Violenta repressió del govern espanyol contra els
participants en el referèndum d’autodeterminació de
per la terra, Hondures.
Catalunya, un miler de ferits.
1991: José Luis Cerrón, universitari, màrtir de la solidaritat
entre els joves i els pobres d’Huancayo, Perú.
Dia internacional de les persones d’edat.
1991: Cop d’estat contra el president constitucional
Jean-Bertrand Aristide, Haití.
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2

Dimecres

Nh 2,1-8 / Sl 136
Lc 9,57-62
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)

3

Dijous

4

Divendres

5

Dissabte

Ba 4,5-12.27-29 / Sl 68
Nh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18
Ba 1,15-22 / Sl 78
Lc 10,17-24
Lc 10,1-12 Francesc d’Assís
Lc 10,13 Plàcid i Mauri
Francesc de Borja
Teodor Fliedner
1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina 11 camperols a la
1980: María Magdalena Enríquez, baptista, secretària de 1555: El concili provincial de Mèxic prohibeix el sacerdoci
comunitat «Aurora 8 de octubre», per desanimar el
als indis.
premsa de la Comissió de DH, defensora dels drets
retorn dels refugiats exiliats a Mèxic.
1976: Omar Venturelli, màrtir per lliurar-se als més pobres
dels pobres, El Salvador.
Dia internacional dels professors (ONU).
a Temuco, Xile.
1990: Reunificació d’Alemanya.
Creixent: 18h47m (UTC) a Capricorn
2007: Ingressen a la presó la vídua i els cinc fills de Pinochet
per apropiació de fons públics.
Dia mundial de l’Amnistia.

27è Diumenge ordinari
Ha 1,2-3;2,2-4 / Sl 94
2Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10

Bru
William i Tyndal
1981: 300 famílies sense sostre resisteixen el desallotjament
a J. Robru, São Paulo.

octubre

6
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7

Dilluns

8

Dimarts

9

Dimecres

Jon 1,1-2.1-11 / Int.: Jon 2
Jon 3,1-10 / Sl 129
Jon 4,1-11 / Sl 85
Lc 10,25-37 Taïs i Pelàgia
Lc 10,38-42 Dionís, Lluís Beltrán
Lc 11.1-4
Roser
Enric Melcior, Muhlenberg
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, fill d’un 1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a Colòmbia,
Nostra Sra. del Roser, patrona dels negres, Brasil.
general bolivià, màrtir de les lluites d’alliberament
dominic, predicador, patró principal de Colòmbia.
1462: Pius II censura oficialment la reducció d’africans a
del seu poble.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internacional’esclavitud.
1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament Indígena
lista, assassinat a Bolívia.
1931: Naixement de Desmond Tutu, arquebisbe negre
Americà del Con Sud.
Dia Internacional contra els desastres naturals.
sud-africà, premi Nobel de la Pau.
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels pobres
Segon dimecres d’octubre
1973: Màrtirs de Lonquén, Xile.
d’Amèrica Llatina.
1978: José Osmán Rodríguez, camperol Delegat de la
Paraula, màrtir a Hondures.
1980: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir per lliurar-se
als pobres, a El Salvador.
2001: Els EUA comencen la invasió de l’Afganistan.

octubre

Dia mundial dels sense sostre.
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10

Dijous

11

Divendres

Mlq 3,13-20a / Sl 1
Jl 1,13-15:2.1-2 / Sl 9
Lc 11,5-13 Soledat Torres Acosta
Lc 11,15-26
Tomàs de Villanueva
1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del Brasil, 1531: Mor Ulrico Zwinglio, a Suïssa.
1629: Luis de Bolaños, franciscà, precursor de les reduccions
a Río de Janeiro.
indígenes, apòstol dels guaranís.
2007: Cadena perpètua per a Christian Von Wernich, capellà
1962: S’inaugura el Concili Vaticà II.
dels torturadors a l’Argentina.
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.

28è Diumenge ordinari
2Re 5,14-17 / Sl 97
2Tm 2,8-13 / Lc 17,11-19

Dissabte
Jl 4,12-21 / Sl 96

Lc 11,27-28
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.

octubre

13

12

Eduard
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a diversos
punts de Río Grande do Sul, Brasil.
Plena: 11h34m (UTC) a Cranc
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14

Dilluns

15

Dimarts

Rm 1,16-25 / Sl 18
Rm 1,1-7 / Sl 97
Lc 11,37-41
Lc 11,29-32 Teresa d’Àvila
Calixt
1964: Martin Luther King Jr. es converteix en el guanyador 1535: Pedro de Mendoza s’endinsa al Río de la Plata amb
més jove del Premi Nobel de la Pau per la seva lluita
12 vaixells i 15.000 homes.
no violenta contra el racisme als EUA.
1980: El president Figueiredo expulsa del Brasil el sacerdot
1973: 77 universitaris morts i centenars de ferits per demanar
italià Víctor Miracapillo.
un govern democràtic a Tailàndia.
1994: Aristide retorna al poder a Haití després de la interrupció
pel cop militar de Raoul Cedras.
Festa jueva del Suckot
2008: El general Sergio Arellano Stark, cap de la Caravana
de la Mort, enviat a presó 35 anys després, Xile.

16

Dimecres

Rm 2,1-11 / Sl 61
Lc 11,42-46
Margarida M 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.

octubre

Dia mundial de l’alimentació (FAO, 1979).
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17

Dijous

18

Divendres

2Tim 4,9-17a / Sl 144
Rm 3,21-30a / Sl 129
Lc 10,1-9
Lc 11,47-54 Lluc evangelista
Ignasi d’Antioquia
1806: Mor Jean-Jacques Dessalines, cap de la revolució 1859: Alçament antiesclavista a Kansas, EUA.
d’esclaus a Haití que va ser exemple per a tota Amèrica. 1977: Matança de la sucrera Aztra, Equador. Més de
100 morts, per protestar contra l’empresa que no
1945: La mobilització popular impedeix el cop anti-Perón
els pagava.
a l’Argentina.
2003: Derrocament de Gonzalo Sánchez de Lozada, president 1991: “Tortura, nunca mais” identifica 3 víctimes enterrades
clandestinament a São Paulo.
de Bolívia, per alçament popular.

19

Dissabte

Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Lc 12,8.12
Pere 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.

Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa.

29è Diumenge ordinari
Ex17,8-13 / Sl 120
2Tm 3,14-4,2 / Lc 18,1-8

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.

octubre

20
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21

Dilluns

22

Dimarts

23

Dimecres

octubre

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39
Rm 6,12-18 / Sl 123
Lc 12,35-38 Joan de Capestrano
Lc 12,39-48
Úrsula, Celina, Hilarió
1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i mort, 1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, màrtir de la justícia Jaume de Jerusalem
màrtir de la pau i la justícia a Xile.
a l’Argentina.
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant universitari,
1981: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la solidaritat
Perú.
Minvant: 14h39m (UTC) a Cranc
a Guatemala.
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i militant per
1987: Nevardo Fernández, màrtir de la lluita per les
la terra, assassinat a Caçú, Goiás, Brasil, per la UDR
reivindicacions indígenes a Colòmbia.
dels terratinents.
2009: Gregorio Álvarez, darrer dictador d’Uruguai (1981- 1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA), Brasil,
1985), condemnat a 25 anys de presó.
assassinat per tres pistolers.

176

Rm 4,20-25 / Int.:Lc 1
Lc 12,13-21

24

Dijous
Rm 6,19-23 / Sl 1
Lc 12,49-53

Antoni M 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 DH, assassinat
per la seva resistència a les multinacionals mineres
i d’electricitat. Malacatán, San Marcos, Guatemala.
Dia de les Nacions Unides.
Aniversari de la signatura de la seva Carta (1945).
Dia mundial d’informació sobre el desenvolupament
Setmana pel desarmament (ONU) Oct., 24-30.

30è Diumenge ordinari
Sir 35,12-14.16-18 / Sl 33
2 Tim 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14

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.

Divendres

26

Dissabte

Rm 8,1-11 / Sl 23
Rm 7,18-25a / Sl 118
Lc 13,1-9
Lc 12,54-59 Felicíssim, Evarist
Crisant, Gaudenci
1887: Un sector de l’exèrcit brasiler, solidari amb la Felip Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
lluita popular, es nega a ser utilitzat per destruir els 1981: Ramón Valladares, secretari administratiu de la
Comissió de drets humans a El Salvador, assassinat.
palenques dels negres.
1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la 1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets Humans
a El Salvador.
dictadura militar a São Paulo. 1983: Els EUA
envaeixen Grenada i posen fi a la revolució del New 2011: Carmelo Astiz i 15 militars més són condemnats a
penes de presó perpètua i 25 anys per la seva repressió
Jewel Movement.
durant la dictadura argentina.
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.

octubre

27

25

177

28

Dilluns

29

Dimarts

Rm 8,18-25 / Sl 125
Ef 2,19-22 / Sl 18
Lc 13,18-21
Lc 6,12-19 Narcís
Simó i Judes
Processó del Senyor Negre dels Miracles (Crist) a Lima, 1626: Els holandesos compren als indis l’illa de Manhattan
per 24 dòlars.
segons la tradició afroperuana.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i catequistes
1492: Colom arriba a Cuba en el seu primer viatge.
màrtirs a Guatemala.
1880: Naixement de Luisa Capetillo. Va participar a la creació
de la Federació Lliure dels Treballadors de Puerto Rico. 1989: Matança dels pescadors d’El Amparo, Veneçuela.
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.

octubre

Nova: 04h38m (UTC) a Escorpí
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30

Dimecres
Rm 8,26-30 / Sl 12

Lc 13,22-30
Alfons Rodríguez
1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida per
Pedro Albizu Campos.
1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical, metal·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 discapacitat física, del Moviment Sense Terra, alcaldessa
de Mundo Novo, Brasil, assassinada.

31

Dijous

1

Divendres

2

Dissabte

Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Rm 8,31b-39 / Sl 108
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a Fidels Difunts
Fl 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6
Lc 13,31-35 Tots Sants
Dia de la Reforma protestant
1553: Apareix la primera comunitat negra d’Amèrica Llatina 1950: Els nacionalistes porto-riquenys Oscar Collazo i 1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i Minories (Cuzco).
Griselio Torresola ataquen la Casa Blair com a part
que no va experimentar l’esclavitud, a Esmeraldas,
de l’Alçament de Jayuya.
Equador. El seu líder: Alonso Illescas.
1973: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i companys, 1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de les Lligues Agràries,
màrtir del poble dominicà.
màrtirs de la solidaritat, Xile.
1979: Matança de Tots Sants, La Paz, Bolívia.
Dia universal de l’estalvi.
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.

31è Diumenge ordinari
Sb 11,22-12,2 / Sl 144
2Ts 1,11-2.2 / Lc 19,1-10

Martí 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.

novembre
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el cuc
Enric Ramionet

Membre de Llagostera Solidària, Catalunya

A totes les pomes i en totes les formes de vida hi
pot entrar el cuc de la corrupció, però en un sistema
on el diner és la mesura de totes les coses i la cobdícia
el motor de l’organització social, més que trobar-hi un
hàbitat propici hi troba el paradís somniat. De fet, en
l’economia capitalista distingir la corrupció del negoci
no és fàcil; no es pot fer des de la moral o des de la
ètica; només, en tot cas, des de la legalitat, i ja sabem
que la legalitat no és necessàriament l’expressió ni de
l’una ni de l’altra.
Diuen els cínics i els lliberals que la corrupció està
en la nostra pròpia naturalesa i alguna raó deuen tenir,
però ometen que el ser humà conté totes les possibilitats d’un mateix i que hi ha models de societat en què
la corrupció no és conjuntural sinó estructural; i que
ho és, no només perquè sigui fàcil vulnerar la llei, sinó
perquè hi troba l’humus perfecte. Després de tot el que
en els darrers anys ens ha omplert la mirada, per més
estràbica que la tinguem, és fàcil concloure que en el
món de la gestió pública, des de l’estat als municipis,
la corrupció és proporcional als pressupostos que es
remenen i a les prerrogatives que es reparteixen. I que
mentre ens mantenen embadalits contemplant totes les
fases de la lluna, a la seva cara oculta hi bull l’activitat.
Hem vist això i hem vist que quan la corrupció
emergia de forma exuberant, més que el fruit d’un combat honest per eradicar-la, s’ha utilitzat com una arma
maliciosament dosificada de desgast polític. Però no
és cert que tots els polítics siguin iguals; encara que
ja sigui un tòpic i encara que en relació a la corrupció, a la crisi i els seus efectes, a la degradació social
i la regressió en drets, hagin deixat tants cors ferits
i tinguem tants retrets per fer-los. La cobdícia no és
l’única raó per dedicar-se a la cosa pública, ni tant sols
l’essencial.
El món de les finances o del negoci, poden oferir
recompenses molt més sucoses. Tampoc ho deu ser la
vanitat o com a mínim no més que en altres activitats
humanes. Ni l’addicció eròtica a un poder que ningú et
garanteix i que, a més, ara està en hores baixes. Les
motivacions poden ser diverses i la vocació de servei, el
sentit del deure, el compromís en la transformació de la
180

societat també en formen part. Però, en canvi, sí que és
cert que comparteixen un estil, una cultura, uns tics i
una manera de batre’s en l’arena política. El “tu més” és
un clàssic, com ho són les frivolitats o les traïcions amb
els compromisos de campanya o les tradicions ideològiques. I les estructures jerarquitzades, la defensa de la
pròpia cadira i la boira que s’escampa quan s’aproximen
al poder i s’allunyen de l’electorat, quan queden més a
prop del món de les finances i de les elits econòmiques
que de qui representen. La lluita contra la corrupció
ha d’anar de la mà de la lluita per la democràcia. Per
sistemes de democràcia directa, per control popular, per
poders revocatoris, per limitació de mandats i càrrecs i
no tan sols per incrementar la transparència, el control
funcionarial o la supervisió supramunicipal, o per demanar que els imputats abandonin els càrrecs i confiar-ho
tot als tribunals.
Als municipis, tothom ho sap, el risc se situa en
l’urbanisme, en les subvencions, en la contractació
pública i en la discrecionalitat i les opacitats que s’hi
associen; però si transcendim la primera capa és fàcil
adonar-se que també aquí es nodreix d’un model de
desenvolupament fonamentat en l’especulació i la mercantilització de la vida. En les privatitzacions o en la
cessió a la gestió privada de bens bàsics com els serveis
socials, l’aigua, l’energia o el sòl, que situa les necessitats i els recursos col·lectius als peus de les elits
extractives.
El capitalisme conté el germen de l’autodestrucció
i del col·lapse, especialment ara que es mira el món
inflat per la supèrbia, que creix i acumula poder i sembla que tingui la política subjugada. No és anecdòtic
observar que a aquestes terres, durant els anys en què
ens deien que era la resposta final de la història i que
es mostrava més exuberant, presumptuós i pedant que
mai, fossin justament els anys en què la corrupció en
va infiltrar en l’ànima de totes les coses. Els humans
som mamífers especialment mesells però, probablement,
alguna lliçó haurem après i encara que persisteixi el
problema estructural, la doble moral i la doble comptabilitat, alguns indicis anuncien que creix la consciència
i que, a poc a poc, els temps estan canviant.

Plegats fem xarxes internacionals des del localisme
Dolors Terradas Viñals

Professora d’Història i voluntària local, Banyoles, Catalunya

Fins a la segona meitat del s. XX vam ser els
europeus els qui vàrem emigrar a la resta del món.
També va ser a Europa on varen haver-hi més moviments de refugiats entre les seves fronteres, degut
a les constants guerres, sobretot les del segle vint.
Ara, és el nostre continent que atreu una bona
part de refugiats i immigrants tot i que, malgrat
la nostra percepció, no és aquí on es concentren
la majoria de persones desplaçades. Tant en el cas
dels refugiats per causes de persecucions com en
el dels desplaçats per raons econòmiques, la gent
es mou cap al lloc més proper i, a la majoria, els
és molt difícil arribar a les portes del nostre continent. I, sobretot, és gairebé impossible travessar
aquestes portes, degut al rebuig dels governs i
d’una bona part de les nostres societats: tractats
amb tercers països (Turquia, Líbia, Marroc...), murs,
prohibicions a les ONG’s de salvament...
Així que entre els milions de refugiats i migrants que hi ha al món nosaltres en veiem una
petita part. I què hi podem fer? Segurament ben
poca cosa. Però malgrat tot hem d’actuar. I la nostra actuació hauria de ser en dos plans:
1/ El pla general global, com a habitants d’un
sol planeta i d’una sola humanitat
2/ En el pla humà, més particular, el del dia a
dia i que ens toca de prop.
En el primer cas cal participar i promoure accions que exigeixin als nostres governants una actitud molt menys restrictiva enfront dels refugiats,
una llei i una política de concessió de visats que
els permeti entrar a les nostres fronteres sense necessitat de jugar-se la vida, i una llei d’estrangeria
menys restrictiva. Ens cal manifestar-nos, votar
els polítics més compromesos amb aquestes idees,
enviar cartes, signar manifestos, organitzar-nos per

fer tot el possible per lluitar contra les fronteres
injustes.
Però a la vegada hem de treballar en el dia a
dia als nostres pobles i ciutats amb la gent vinguda
de fora. No cal que els diem que s’han d’integrar:
som nosaltres que els hem d’acollir amb la nostra actitud diària: un somriure, una paraula, una
mostra d’amistat. Però això no és suficient. Els
refugiats/ immigrants tenen els mateixos problemes
que tindríem nosaltres en la seva situació. Els cal
ajuda i nosaltres els n’hi podem donar de diferents
maneres:
Podem participar, o en la seva mancança, organitzar-nos per exercir d’amics de referència, de
família a qui es pot acudir en cas de tenir un problema, realitzar una gestió, fer una trobada d’amics
o intercanviant coneixements. Podem integrar-los
a l’escola a través de les associacions de pares,
procurar que els seus infants participin en igualtat
de condicions en les sortides, en les extraescolars,
en els esports... Podem incidir en les polítiques
municipals per tal d’impedir la creació de barris
marginals, d’escoles marginals, de centres religiosos
apartats del centre de la ciutat. Podem ajudar-los
en la seva legalització, en la reunificació familiar.
Ajudar a la creació d’horts comunals, intercanvis
culturals i lingüístics.
En definitiva, podem fer moltes coses, les que
ens dicti els nostre enteniment, pensant en el què
desitjaríem si fóssim nosaltres o els nostres fills
els qui haguéssim deixat casa nostra, haguéssim
travessats deserts, mars enfurismats, en mans de
màfies, de policies corruptes, tot per arribar a un
paradís inexistent, en el qual no ens volen, no ens
miren ni ens escolten, en el qual som invisibles.
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«Lise Meitner: una física que mai
va perdre la seva humanitat»
Científica, mare de la fissió nuclear. L’element 109 s’anomenà
meitneri (Mt) en el seu honor.
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4

Dilluns

5

Dimarts

6

Dimecres

novembre

Rm 12,5-16a / Sl 130
Rm 11,29-36 / Sl 68
Rm 13,8-10 / Sl 111
Lc 14,15-24 Lleonard
Lc 14,12-14 Zacaries i Isabel
Lc 14,25-33
Carles Borromeo
1763: Els Ottawa (EUA) ataquen Detroit.
1838: Independència d’Hondures.
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els esclaus de
1780: Rebel·lió contra els espanyols liderada per Tupac 1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, animadora
la nació que estiguin disposats a defensar el Brasil a
Amaru, Perú.
de CEBs de Lima, vinculada a les lluites populars,
la guerra contra el Paraguai.
1969: Carlos Mariguela és executat a São Paulo.
1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir de la
testimoni de la fe.
fe i del servei a Colòmbia.
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo,
Creixent: 11h23m (UTC) a Aquari
militants cristians màrtirs de la resistència contra la
Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció
dictadura a Xile.
de l’Explotació del Medi Ambient en la Guerra.
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7

Dijous

8

Divendres

9

Dissabte

Rm 14,7-12 / Sl 26
Rm 15,14-21 / Sl 97
Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Lc 15,1-10 Deodat
Lc 16,1-8 Teodor
Lc 16,9-15
Ernest
John Christian Frederik Heyer
1546: Rebel·lió dels cupules i els chichuncheles contra els 1938: Nit dels vidres trencats, comença la violència antisemita
1513: Ponce de León pren possessió de Florida.
espanyols a Yucatán.
a Alemanya.
1917: Triomfa la insurrecció obrera i camperola a Rússia i 1976: Carlos Fonseca cau a Zinica.
1977: Justo Mejía, sindicalista camperol i catequista, màrtir
comença la primera experiència de construcció del 1987: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.
de la fe a El Salvador. 1984: Primera Trobada dels
socialisme en el món.
Religiosos, Seminaristes i Capellans Negres de Río
1962: Mor Leonor Roosevelt, activista pels DH i primera
de Janeiro.
dama dels EUA.
1989: Cau el mur de Berlín.
1978. Antonio Ciani. Dirigent estudiantil de l’AEU a Guatemala. Desaparegut.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscà, màrtir de la
defensa dels pobres, Guatemala.

32è Diumenge ordinari
2Ma 7,1-2.9-14 / Sl 16
2Ts 2,16-3,5 / Lc 20,27-38

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.

novembre

10
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11

Dilluns

12

Dimarts

13

Dimecres

Sv 1,1-7 / Sl 138
Sv 2,23-3,9 / Sl 33
Sv 6,1-11 / Sl 81
Lc 17,1-6 Josafat
Lc 17,7-10 Leandre
Lc 17,11-19
Martí de Tours
Soren Kierkgaard
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys, màrtir
1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor filial 1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de l’eucadels moviments d’alliberament del poble uruguaià.
ristia, màrtir de la solidaritat, Guatemala.
al poble xilè.
2008: El jutge Baltasar Garzón ordena investigar les
execucions de l’època franquista a Espanya.

novembre

Plena: 12h34m (UTC) a Taure
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14

Dijous

15

Divendres

16

Dissabte

Sv 7,22-8.1 / Sl 118
Sv 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Sv 13,1-9 / Sl 18
Lc 17,20-25 Albert el Gran
Lc 18,1-8
Lc 17,26-37 Margarida, Gertrudis
Dídac d’Alcalà
1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris i 1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, pelegrí 1982: Fundació del Consell Llatinoamericà d’Esglésies, CLAI.
de la causa indígena.
mariners, Brasil.
1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i les seves
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els
dues empleades domèstiques, assassinats a la UCA
conqueridors, màrtir de la insurrecció indígena a
de San Salvador.
Bolívia, esquarterat per l’exèrcit.
Dia internacional per la tolerància (ONU).
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.

33è Diumenge ordinari
Ml 3,19-20a / Sl 97
2Ts 3,7-12 / Lc 21,5-19

Isabel d’Hongria
1985: Luís Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe
a Guatemala.

novembre

17
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18

Dilluns

19

Dimarts

1Ma 1,10-15.41-43-54-57.62-64
2Ma 6.18-31 / Sl 3
Sl 118 / Lc 18,35-43 Abdies, Crispí
Lc 19.1-10
Elsa
1867: El Duc de Caxias escriu a l’Emperador preocupat per 1681: Roque González, primer testimoni de la fe a l’Església
la possibilitat que els negres que tornin de la guerra
paraguaiana i els seus companys jesuïtes Juan i
del Paraguai comencin una guerra interna, pels seus
Alfonso, màrtirs.
legítims drets.
1980: Santos Jiménez Martínez i Jerónimo “Don Chomo”,
1970: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament
pastors protestants, camperols, màrtirs a Guatemala.
de terres, La Cruz, Costa Rica.
2000: Fujimori, des del Japó, presenta per fax la seva
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i Jorge Luis
renúncia a la presidència del Perú.
Mazo, sacerdot, assassinats pels paramilitars, a
Dia internacional de l’aire pur
Quibdó, Colòmbia.
Minvant: 22h11m (UTC) a Lleó

20

Dimecres

2Ma 7,1.20-31 / Sl 16
Lc 19,11-28
Fèlix de Valois, Octavi
1542: Les Lleis Noves regulen les encomiendas d’indis.
Suprimides el 1545 romanen de fet fins al 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.

novembre

Dia mundial per la industrialització d’Àfrica.
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21

Dijous

22

Divendres

23

Dissabte

1Ma 4,36-37.52-59 / Int.:1Cr 29,10
1Ma 6,1-13 / Sl 9
Lc 19,45-48 Climent
Lc 20,27-40
Presentació de Maria
Cecília
1831: Colòmbia es proclama Estat sobirà, dissolent-se la 1910: João Cândido, l’«almirall negre», lidera la «Revolta 1927: Miguel Agustín Pro, assassinat, amb tres laics, per
Gran Colòmbia.
ordre del president de Mèxic Plutarco Elías Calles,
de la Chibata» a Rio de Janeiro.
1966: Fundació de l’Organització Nacional de Dones de 1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistes i
durant la persecució religiosa de l’època dels cristeros.
Chicago.
animador de CEB, assassinat per la policia d’Hisenda 1974: Amilcar Oviedo D., líder obrer, Paraguai.
1975: Matança de camperols per mercenaris contractats
1980: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb 4 dels seus
en el pati on es reunia la comunitat, El Salvador.
pels latifundistes a La Unión, Hondures.
germans a El Salvador.
Dia universal de la música.

34è Diumenge ordinari
Jesucrist Rei
2Sm 5,1-3 / Sl 121
Co 1,12-20 / Lc 23,35-43

Andreu 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.

novembre

24

1Ma 2,15-29 / Sl 49
Lc 19,41-44
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25

Dilluns

26

Dimarts

Dn 1,1-6.8-20 / Int.:Dn3
Dn 2,31-45 / Int.:Dn3
Lc 21,1-4 Joan Berchmans
Lc 21,5-11
Caterina d’Alexandria
Isaac Wats
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco, Perú.
1808: Es signa una llei que concedeix terres a tots els 2017: Frau en les eleccions presidencials d’Hondures, la
estrangers no negres que vagin al Brasil.
repressió contra els opositors deixa 40 morts i més
1960: Assassinat de les germanes Mirabal a la República
de 1.000 detinguts arbitràriament.
Dominicana.
Nova: 16h05m (UTC) a Sagitari
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.
2016: Mor Fidel Castro als 90 anys.

novembre

Dia internacional contra la Violència
i l’Explotació de la dona.
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27

Dimecres
Dn 5,1-6.13-14.16.17.23-28 / Int.: Dn3
Lc 21,12-19

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.

28

Dijous

29

Divendres

30

Dissabte

Dn 6,12-28 / Int.: Dn3
Rm 10,9-18 / Sl 18
Dn 7,2-14 / Int.: Dn3
Lc 21,20-28 Sadurní
Mt 4,18-22
Lc 21,29-33 Andreu apòstol
Caterina Labouré
1975: El FRETILIN, Front Revolucionari per un Timor Est 1810: Miguel Hidalgo, rector de Dolores, promulga a 1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB) protesta
Independent, declara la independència del país, que
Guadalajara el primer Ban d’Abolició de l’Esclavitud
contra l’empresonament de sacerdots.
era colònia de Portugal.
i els privilegis colonials, Mèxic.
2017: El militar salvadorenc Orlando Montano entra a la
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, màrtir de la Causa 1916: Desembarcament massiu de Marines i implantació
presó a Madrid, extraditat des d’Estats Units, el primer
dels pobres, Buenos Aires.
del protectorat a la Rep. Dominicana.
de 20 acusats més per la matança dels jesuïtes de la
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdot, obrer, màrtir de 1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, Germanet de
UCA de San Salvador.
les CEBs, El Salvador.
l’Evangeli, segrestat i llençat viu al mar en els “vols
1980: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols d’El
de la mort”.
Salvador.
1980: Dorothy Day, Fundadora Pacifista del Moviment
Catholic Worker al servei dels desemparats.
2000: Mor a Panamà mossèn Antonio Fernández Ibáñez,
defensor dels grups ètnics més desprotegits.
2017: Cadena perpètua a 29 dels acusats en la Megacausa
dels «vols de la mort», Argentina
Dia de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)

1r Diumenge d’Advent
Is 2,1-5 / Sl 121
Rm 13,11-4 / Mt 24,37-44

Eloi
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.

desembre

1

Dia mundial de la lluita contra la SIDA (ONU).
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El somni bolivià
Amparo Cordero Núñez

Cochabamba, Bolívia

192

El president Evo Morales ha afirmat que la diplomàcia boliviana està basada en la germanor, solidaritat i complementarietat dels pobles, per construir
la pau amb justícia social; una pau que no significa
únicament l’absència de guerra, sinó que ambdós
països convisquin en harmonia i bon veïnatge.
Així mateix ha afirmat: “Vull construir ponts d’entesa i no pas murs d’enfrontament. Els pobles hem de
construir bon veïnatge, respectant la nostra identitat
i dignitat. Són temps de solidaritat i de complementarietat. Tot per al bé dels nostres pobles”.
En la seva visita a Bolívia, el Papa Francesc va
recordar que “el diàleg és indispensable”, i va reconèixer que era “just” l’anhel d’una sortida al mar de
Bolívia. Una autoritat xilena com Claudio Grossman,
va asseverar que “està en joc la integritat territorial
de Xile”, i amb una mirada apocalíptica de la demanda, afirma que promourà la inestabilitat en les
relacions internacionals dels estats, posició que és
compartida per les més altes elits xilenes, que veuen
amenaçats els seus interessos econòmics en els ports
xilens.
Malgrat les afirmacions de Grossman, la història
ens ha demostrat que no existeixen guerres justes, i
en conseqüència el seu resultat no pot ser just.
Afortunadament, un sector del poble xilè ha
internalitzat un altre concepte de la justícia entre
els pobles. Des de l’any 2014 hi ha hagut diferents
manifestacions d’artistes, polítics, intel·lectuals i
sectors del poble xilè en suport a la causa boliviana,
perquè entenen que són altres temps els que vivim
ara; els pobles viuen en una situació d’interdependència i complementarietat; ambdós estats tenen
l’oportunitat històrica de trobar solucions a aquest
conflicte a través de fórmules que beneficiïn els
interessos d’ambdós. La base, indubtablement, és el
diàleg, la bona fe, el sentiment de germanor, rebutjant interessos mesquins d’ordre purament econòmic
d’un sector petit de xilens.

Recolliu “El libro del mar” (pdf): https://goo.gl/iht9ty

El 24 d’abril de 2013 Bolívia comença un camí
que té com a objectiu final obtenir una sortida sobirana a l’Oceà Pacífic. Somni que està en el cor de
tots els bolivians, no únicament perquè el dret internacional d’aquests temps li permet cercar aquest
resultat, sinó perquè el bon veïnatge entre països
ho fa imperatiu. L’escenari, la Cort Internacional de
Justícia, és el més alt Tribunal creat per la Societat
Internacional per solucionar els conflictes entre
estats. Dos estats que, circumstancialment, s’enfronten, en una contesa jurídica, fent lectures diferents
dels fets. Bolívia afirma que Xile té l’obligació de
negociar amb ella un accés sobirà, i Xile, de la seva
banda, nega l’existència d’aital obligació, al·ludint
que el Tractat de 1904 hauria resolt qualsevol tema
pendent en aquest aspecte.
En el desenvolupament d’aquest procés, bolivians
i xilens hem estat testimonis, el març de 2018, de
la ronda d’al·legacions orals davant de la Cort Internacional de Justícia presentats per ambdós estats,
finalitzant d’aquesta manera la fase oral del procés.
Bolívia amb una mirada més contemporània del Dret
Internacional sosté que les fonts d’obligacions vers
els estats van més enllà dels tractats o el costum
internacional; esmenta com a tals: les declaracions
unilaterals xilenes, l’intercanvi de notes, els acords
tàcits i els actes unilaterals, entre d’altres.
Xile, en canvi, amb una posició molt conservadora i exegètica del Dret Internacional, nega que
aquests actes tinguin naturalesa jurídica, i encara
menys hi reconeix efectes obligatoris. Independentment del contingut jurídic de les pretensions bolivianes, ens trobem davant d’una situació ben nova per
a la Cort Internacional de Justícia, i per descomptat,
de gran responsabilitat, degut que les aspiracions
del poble bolivià són úniques en la seva naturalesa
i contingut. Queda per veure si la Cort Internacional
de Justícia i el mateix poble xilè estan a l’alçada del
desafiament.

Recolliu la sentència en què la CIJ es declara competent: https://goo.gl/vmz7jc

Com havia afirmat l’agent bolivià a L’Haia, Xile
podria resoldre l’enclaustrament bolivià amb el 0,2%
de la seva costa. Per al poble bolivià, l’accés sobirà
a l’Oceà Pacífic va més enllà de consideracions polítiques, aranzelàries, agències duaneres o lliure trànsit; el mar, per als bolivians, significa un somni que
roman en els seus cors des de fa més de 130 anys, i

estem convençuts que els germans xilens comparteixen aquest somni, com un fet de justícia i integració
i de reciprocitat entre ambdós pobles.
Esperem que la Cort Internacional de Justícia,
fent honor al seu nom, estigui a l’alçada de la saviesa i noblesa demostrada per ambdós pobles.

Claus per entendre la demanda de Bolívia davant l’Haia
Christopher Ander, El Deber, Santa Cruz, Bolivia, 18/05/2018
1. Antecedents històrics
Bolívia va néixer el 1825 amb un accés sobirà
a l’oceà Pacífic. El 1879, Xile va envair Antofagasta
i va iniciar el conflicte bèl·lic que provocaria l’enclaustrament bolivià. El 1904 se signa un Tractat
de Pau amb el país veí i es defineixen els límits;
malgrat això l’aspiració nacional de tornar al mar
va romandre intacta, essent part de negociacions
diplomàtiques que no varen concloure mai, gairebé
sempre per la poca voluntat política dels governants
xilens.
El 17 de febrer de 2011, el president Evo Morales
va manifestar en una conferència de premsa que
esperava que, fins el 23 de març d’aquell any, Xile
fes una proposta útil i concreta a Bolívia sobre el
tema, cosa que no va succeir. Aleshores es va decidir
a donar un nou pas.
2. La presentació de la demanda
En el discurs del 23 de març de 2011, el president Evo Morales va expressar “és necessari donar
un pas històric” i que la lluita per tornar al mar “ha
d’incloure un altre element fonamental: el d’anar als
tribunals i organismes internacionals, demandant
en dret i en justícia, una sortida lliure i sobirana a
l’Oceà Pacífic”.
L’11 d’abril de 2011 es crea la Direcció de Reivindicació Marítima i comença la tasca d’elaboració
de la demanda. El 3 d’abril de 2013, l’expresident
Eduardo Rodríguez Veltzé és designat com a agent
bolivià, el 24 del mateix mes es presenta davant la
Cort Internacional de Justícia la demanda de l’Estat
Plurinacional de Bolívia en contra de la República de
Xile.
3. Fonaments de la demanda
A la demanda Bolívia afirma que Xile s’ha com-

promès a negociar una sortida sobirana al mar per a
Bolívia a través d’acords, pràctica diplomàtica i una
sèrie de declaracions atribuïbles als seus representants del més alt nivell.
Entre els compromisos xilens destaquen: el Conveni de Transferència de Territori (1895); l’Acta Protocolitzada de 1920; l’intercanvi de notes de juny de
1950; el Memoràndum Trucco (1961); la Declaració
Conjunta de Charaña (1975) i la nota xilena de 19 de
desembre de 1975.
4. La victòria preliminar de Bolívia
Xile va intentar frenar la demanda boliviana davant L’Haia, presentant un recurs d’excepció en el
qual qüestionava la competència d’aquest tribunal i
li demanava que arxivés el cas.
El 24 de setembre de 2015 la Cort Internacional
de Justícia es va declarar competent per continuar
administrant el cas. Catorze magistrats van votar
en contra de la petició de Xile i només dos van acollir-la. Per a Bolívia va ser una victòria que mostrava
que una de les seves tesis era certa: es tracta d’un
cas jurídicament acceptable que pot ser resolt per un
tribunal internacional independent.
5. Què demana Bolívia a la Cort?
Bolívia sol·licita a la Cort Internacional de Justícia que “jutgi” i “declari” que:
Xile té l’obligació de negociar amb Bolívia amb la
finalitat d’assolir un acord que atorgui a Bolívia una
sortida plenament sobirana a l’Oceà Pacífic;
Xile ha incomplert aquesta obligació;
Xile ha de complir aquesta obligació de bona
fe, aviat i formalment, en un termini raonable i de
manera efectiva, a fi d’atorgar a Bolívia una sortida
plenament sobirana a l’Oceà Pacífic.
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«El futur dels infants és sempre
avui. Demà serà sempre tard»
Gabriela Mistral, pseudònim
de Lucila Godoy Alcayaga,
mestra, pedagoga, activista
social i poeta.
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2

Dilluns

3

Dimarts

4

Dimecres

Is 2,1-5 / Sl 121
Is 11,1-10 / Sl 71
Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 8,5-11 Francesc Xavier
Lc 10,21-24 Joan Damascè, Bàrbara
Mt 15, 29-37
Bibiana
1823: Declaració de la doctrina Monroe: «Amèrica pels 1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de
Tenochtitlan.
americans».
Palmares, Brasil.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
1956: Desembarcament del Granma a Cuba.
Creixent: 10h58m (UTC) a Peixos
1972: Panamà reconeix el dret dels indígenes a la seva 2002: Mor Ivan Illich, filòsof i sociòleg de l’alliberament.
comarca.
Dia internacional del discapacitat.
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.

desembre

Maryknoll

Dia internacional contra l’esclavitud (ONU).
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5

Dijous

6

Divendres

7

Dissabte

Is 26,1724 / Sl 26
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Is 26,1-6 / Sl 117
Mt 9,27 Ambròs
Mt 9,35-10,1.6-8
Mt 7,21.24-27 Nicolau de Bari
Sabas
1492: En el seu primer viatge Colom arriba a La Española. Nicolau de Mira
1975: El govern militar d’Indonèsia envaeix Timor Est, matant
1824: La constitució brasilera, en la seva llei complementària, 1534: Fundació de Quito.
60.000 persones en dos mesos.
prohibeix als leprosos i negres anar a escola.
1969: Mor João Cândido, l’”almirall negre”, heroi de la Revolta 1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys, celebradors
2000: Dos exgenerals argentins són comdemnats a cadena
de Chibata de 1910, Brasil.
de la Paraula i màrtirs de la solidaritat amb els refugiats.
perpètua per la justícia italiana: Suárez Masón i 2013: Mor Nelson Mandela.
Santiago Riveros, per crims durant la dictadura.
Dia internacional del Voluntariat i
de la cura ambiental (ONU).

2n Diumenge d’Advent 1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdot que treballava amb
els camperols a Orient, assassinat per paramilitars,
Is 11,1-10 / Sl 71
Colòmbia.
Rm 15,4-9 / Mt 3,11-12
Concepció de Maria
2004: 12 països funden la Comunitat Sud-americana de
1542: Las Casas acaba la seva «Brevísima relación de la
Nacions: 361 milions d’habitants.
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.

desembre

8
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9

Dilluns

10

Dimarts

Is 40,1-11 / Sl 95
Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Mt 18,12-14
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 Eulàlia de Mèrida
Leocàdia, Valeri
1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla per la 1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i Filipines
als EUA.
Independència.
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)

desembre

Dia dels drets dels animals
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11

Dimecres

Is 40,25-31 / Sl 102
Mt 11,28-30
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.
Dia internacional de les muntanyes

12

Dijous

13

Divendres

Is 48,17-19 / Sl 1
Za 2,14-17 / Sl 95
Mt 11,16-19
Lc 1,39-45 Llúcia
Guadalupe, Juan Diego
1531: Maria s’apareix a l’indi Juan Diego al Tepeyac, on 1968: La Cambra dels Diputats s’oposa al Govern i és
suprimida, Brasil.
s’adorava Tonantzin, la «venerable Mare».
1981: Matança d’«El Mozote», centenars de camperols a 1978: Independència de Santa Lucía.
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.

14

Dissabte

Coh 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13
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.

Plena: 11h34m (UTC) a Cranc

3r Diumenge d’Advent
Ia 35, 1-6a.10 / Sl 145
St 5,7-10 / Mt 11,2,11

Valerià
1975: Daniel Bombara, membre de la JUC, màrtir dels universitaris 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.

desembre
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16

Dilluns

17

Dimarts

Nm 24,2-7.15.17a / Sl 24
Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Mt 21,23-27 Joan de Mata, Llàtzer
Mt 1,1-17
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San Francisco, 1819: Es proclama la República de la Gran Colòmbia a
MG, Brasil.
Angostura.
1991: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia.
1830: Mor, víctima de tisi o càncer, prop de Santa Marta,
1993: Aixecament popular a Santiago del Estero, Argentina,
Colòmbia, Simón Bolívar, l’Alliberador de Veneçuela,
on es cala foc a les seus dels tres poders de l’Estat.
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.

18

Dimecres
Jr 23,5-8 / Sl 71

Mt 1,18-24
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.

desembre

Dia internacional del Migrant (ONU).
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19

Dijous

20

Divendres

Jt 13,2-7.24-25a / Sl 70
Is 7,10-14 / Sl 23
Lc 1,5-25 Domènec de Silos, Ceferí
Lc 1,26-38
Nemesi
1994: Crisi econòmica mexicana: 10 dies més tard la 1818: Luis Beltrán, sacerdot franciscà, «primer enginyer de
l’exèrcit alliberador» dels Andes, Argentina.
devaluació del peso arribaria al 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 anys, sacerdot, assassinat a 1989: Els EUA ataquen i envaeixen Panamà per capturar
Noriega.
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

21

Dissabte

Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,39-45
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.

Minvant: 05h57m (UTC) a Verge

4t Diumenge d’Advent
Is 7,10-14 / Sl 23
Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24

Francesca X. Cabrini
1815: És afusellat José María Morelos, heroi de la independència 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.
Solstici d’estiu/hivern, a les 04h19m (UTC)

desembre
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23

Dilluns
Mq 3,1-4.13-24 / Sl 24
Lc 1,57-66

desembre

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

Dimarts
Nit de Nadal Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14

25

Dimecres

Is 52,7-10 / Sl 97
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18
Hermínia i Adela
Nadal
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels 1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
quilombos a Sergipe, Brasil.
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud a
1896: Mor a Sabadell, Isabel Vilà, primera sindicalista
Cartagena de Indias, profeta i defensor dels negres.
catalana.
1925: La llei brasilera passa a garantir 15 dies a l’any de
vacances a la indústria, el comerç i els bancs.

26

Dijous
Ac 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Mt 10,17-22

27

Divendres
1Jn 1,1-4 / Sl 96
Jn 20,2-8

Esteve
Joan evangelista
1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil, 1512: Promulgació de noves lleis reguladores de “l’encoArgentina i Uruguai contra Paraguai.
mienda” dels indis, per les denúncies de Pedro de
1996: Vaga general a l’Argentina.
Córdoba i Antonio Montesinos.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació Pankararé,
Nova: 06h15m (UTC) a Sagitari
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.

Sagrada Família
Coh 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23

Tomàs 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.

Dissabte

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Mt 2,13-18
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.

desembre
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30

Dilluns
1 Jn 2,12-17 / Sl 95
Lc 2,36-40

31

Dimarts
1Jn 2,18-21 / Sl 95
Jn 1,1-18

desembre

Sabí
Silvestre
1502: Salpa d’Espanya la flota més gran d’aleshores: 30 1384: Mor John Wiclyf, a Anglaterra.
vaixells amb uns 1.200 homes, sota el comandament 1896: En el punt més alt del cautxú s’inaugura el teatre
de Nicolás de Obando.
Amazones a Manaus, Brasil,.
1972: Mor a São Paulo, en el 4t dia de tortura, Carlos Danieli,
del PC del Brasil, sense revelar res.
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2

Dijous

3

Divendres

4

Dissabte

Any 2019, dins dels següents decennis de l’ONU:
2010-2019: Decenni 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
2016-2025: Decenni de l’ONU d’acció sobre la nutrició
www.un.org/en/events/observances/decades.shtml
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MOLTA GENT PETITA, A MOLTS LLOCS PETITS,
FENT COSES PETITES... TRANSFORMEN EL MÓN!
Begoña Iñarra

Brussel·les, de la Xarxa de Fe i Justícia Àfrica-Europa
L’ ”altre món possible” no arribarà pas per sorpresa; més aviat serà com una lenta acumulació de petites
transformacions. Hem demanat a la Begoña, que recorre continents animant moltes lluites petites, que ens
comparteixi una col·lecció de flaixos, sobre aquestes “moltes coses petites... a tants llocs petits...”. Tot aquest
ACTUAR, totes aquestes iniciatives, ens en poden inspirar d’altres que nosaltres mateixos podem dur a terme.

MOVIMENT ECOLÒGIC
Amb el seu concepte d’interdependència de tot
amb tot a l’univers, aquest moviment ha canviat la
nostra manera de situar-nos a la natura. Abans ens
en situàvem fora, per damunt, com amos, i l’explotàvem per al nostre benefici. Avui, conscients que la
humanitat és part de l’ecosistema de la Terra, interdependent de la resta, sabem que en som part, i que
tenir-ne cura és cuidar la vida... I responsables de la
vida de tot, comencem a actuar en conseqüència.
El Moviment Residu Zero redueix la quantitat
de material procedent de l’entorn natural (residus i
deixalles), maximitza el reciclatge de matèries primes, disminueix la seva producció i estalvia energia.
Però és sobretot un estil de vida ecològic que convida a canviar hàbits de consum i formes de producció
promovent un canvi en l’extracció, producció, distribució, consum i rebuig de materials, per tal que tot
sigui aprofitat, reutilitzat i reciclat. Això reconstrueix l’economia local, millora la salut de la comunitat
i el medi ambient i proporciona feina. Comunitats,
ciutats i empreses d’arreu del món estan treballant
per aconseguir un residu zero.
La Municipalitat de Fort Collins (Colorado,
EUA) ofereix incentius per lluitar contra l’”un sol
ús”. La taxa de la recollida d’escombraries augmenta
amb el volum de residus generats, mentre que es
recullen gratuïtament els productes per reciclar. Les
llars estalvien diners en disminuir les deixalles. El
2010 ja s’enviaven a reciclar el 50% dels productes
descartats.
La campanya Residu Zero de Corea, ha conscienciat cadenes de menjar ràpid, públic i govern
per reduir l’ús de productes descartables (30% de
les deixalles urbanes). Gràcies als passos fets, el
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govern obliga a reciclar o retornar el 90% dels articles descartables. Gots de paper, tovallons i altres
elements descartables s’han substituït per materials
no descartables. Ja hi ha empreses certificades amb
Residu Zero.
BIZI (viure, en basc) desenvolupa alternatives,
es belluga i convida la població a comprometre’s
en la transició social i ecològica, contribuint així a
la lluita global contra el canvi climàtic. El seu grup
Alternativa conegut arreu d’Europa per les seves alternatives ciutadanes, demostra que es pot construir
una societat més justa i més unida. Les Aldees Alternatives, donen a conèixer i descobreixen, solucions
concretes al desafiament climàtic en diferents àrees
de la vida, durant un cap de setmana. Se n’han celebrat més de 130 a França, Europa i Haití. L’Aldea Alternativa París 2015 va presentar 400 alternatives i
va acollir 60.000 visitants. El Tour Alternativa 2015,
va recórrer 5.000 km en sis països europeus amb
bicicletes normals i tàndems, símbol de la solidaritat
i l’esforç col·lectiu davant la transició ecològica; i
va mobilitzar 55.000 persones. Avui Bizi té grups
de consum responsable, bancs ètics, moneda local
(euzko), gestió de residus, reducció de la petjada
ecològica, transició energètica, vivendes... Organitza esdeveniments per atraure la premsa, es belluga i
organitza formacions sobre problemes actuals.
L’Energia Alternativa és una crida a disminuir el
consum. Davant la crisi energètica, sorgeixen alternatives que substitueixen l’energia fòssil per energies renovables, i es comprometen a disminuir el
consum d’energia, essencial per respectar el Planeta
i aconseguir el decreixement.
La Cooperativa Enercoop produeix energia verda i la distribueix a particulars i empreses que es

comprometen a disminuir el consum d’energia. El
concepte es propaga a Bèlgica i França. El projecte
Energia Solidària proposa a membres de la xarxa
(cooperativistes, consumidors i empreses) donar en
la factura d’energia, per donar suport a famílies en
situació de precarietat energètica.
El Poble bioenergètic de Jühnde, a Alemanya,
és autosuficient en energia. Aquesta cooperativa va
construir dues centrals elèctriques per produir calor
i electricitat: a partir de biogàs i fusta procedents
de les terres del poble. La descentralització de
l’energia a Alemanya i els préstecs per a tecnologies
renovables, fan que avui ciutadans, agricultors i
petites empreses produeixin la seva pròpia energia,
construeixen la seva pròpia xarxa elèctrica i venguin
l’excedent d’electricitat.
CANVI DE SISTEMA AGRÍCOLA
Aquest llevat que transforma la massa i produeix
un canvi de societat. El canvi del sistema agrícola
per passar a una agricultura ecològica, respectuosa
de l’entorn, va sovint unit a un estil de vida ecològic, senzill i sostenible; i a una altra manera de
relacionar-se amb la natura, amb un mateix i amb
els altres.
El Moviment Internacional Vía Campesina reuneix organitzacions camperoles, petits agricultors,
pobles indígenes i treballadors del camp del Nord i
del Sud, per junts, defensar l’agricultura camperola
i la sobirania alimentària, com a mitjà per promoure
la justícia social i la dignitat per tal d’aconseguir el
bon viure de les comunitats rurals. Vía Campesina
s’oposa a l’agricultura industrial i a les empreses
multinacionals que destrueixen el medi ambient. Les
dones tenen un paper central a Vía Campesina, que
defensa els seus drets i la igualtat de gènere, i els
joves són inspiradors. Vía Campesina reuneix en 182
organitzacions uns 200 milions de camperols de 81
països d’Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica. Ha aconseguit que les veus dels camperols siguin reconegudes
a les institucions que prenen decisions que afecten
les vides dels agricultors. Vía Campesina és present
tant a reunions internacionals, com donant suport a
lluites i resistències de petites comunitats de camperols.

Vandana Shiva i Navdanya. El 1967, la revolució
verda a l’Índia va aconseguir l’autosuficiència alimentària i va evitar la fam, però va destruir terres
fèrtils i capes freàtiques. Vandana Shiva, conscient
del perill d’aquesta agricultura per a la sobirania
alimentària, va fundar Navdanya (nou llavors, en
hindi), per promoure l’agricultura camperola tradicional, orgànica i protegir la biodiversitat agrícola
índia, per defensar-se de les multinacionals, que la
posen en perill. Vandana defensa la independència
dels camperols. El 1995 va comprar i regenerar una
parcel·la sobreexplotada, on va establir una granja
model, que avui és un banc de llavors per a 10.000
agricultors de l’Índia, Pakistan, Tibet, Nepal i Bangladesh que practiquen una agricultura orgànica.
Cada agricultor que rep llavors, les reprodueix i les
ofereix a d’altres agricultors, que alhora repeteixen el moviment. El 2002, l’associació va fundar la
Universitat de la Terra, amb programes de gestió de
l’aigua, vida del sòl, sobirania alimentària i activisme. La Vandana lluita també per l’ecofeminisme,
moviment que promou la dona i posa l’ecologia en
el centre. Reconèixer el saber de la dona en una societat masclista, canvia el seu estatus, i constitueix
una autèntica revolució.
La Granja Songhai, creada a Benín per un religiós dominic per lluitar contra la pobresa i la malnutrició a Àfrica, és un exemple de desenvolupament
agrícola sostenible per tot el continent. Els seus
principis: treballar sense productes químics, produir
bio per millorar la salut i el sòl, valorar el saber
tradicional i personal i transformar-ho tot. Els seus
productes: fruites, verdures, peixos, porcs, aviram i
plats de cuina, són comercialitzats i consumits localment, millorant l’economia local. Els 400 alumnes
grangers formats cada any, aprenen a treballar de
manera rendible, en harmonia amb la natura. Quan
tornen als seus pobles, emprenen explotacions bio
modernes que els permeten viure bé. Songhai és
una resposta a la pobresa i a la destrucció del medi
ambient i contribueix a restaurar la dignitat de la
població africana. S’ha replicat a Nigèria, Sierra
Leone, Libèria i altres països d’Àfrica.
Càritas Adigrat, a Tigray (Etiòpia). Els anys vuitanta molts turons d’Etiòpia es van tornar estèrils. El
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sòl de les seves faldes, convertit en pols per la sequera, era arrossegat per les fortes pluges, i la terra
no produïa el menjar necessari per a la població.
Programes de plantació d’arbres en sòls degradats,
construcció de vivers i formació de la comunitat
en tècniques agroforestals han millorat el sòl, han
augmentat el rendiment dels conreus, la producció
de biomassa, la recuperació de l’aigua subterrània, i
prevenen inundacions. Càritas ha construït una resclosa, ha creat basses de captació d’aigua, pous per
tenir aigua potable, cisternes per recollir la pluja, i
recs i dics per restaurar l’aigua subterrània. La proximitat de l’aigua permet conrear verdures, tomates
i espècies durant tot l’any i plantar arbres fruiters,
i afavorir l’apicultura amb ruscos moderns. Tot això
ha millorat la nutrició, la seguretat alimentària, els
ingressos familiars i la qualitat de vida.
La permacultura observa la natura per aprendre’n, veu plantes i animals com un sistema, i promou una manera holística de viure, tenint cura del
planeta i de les persones. La permacultura regenera
els sòls i promou la sobirania alimentària. Mariko
Majoni, a Malawi, com molts altres petits agricultors africans, no aconseguia pagar els fertilitzants.
El seu sòl es va esgotar i la seva collita de blat
de moro va disminuir. Quan va conèixer els arbres
fertilitzants, va canviar la seva forma de conrear.
Va plantar plàntules d’acàcia albida entre les seves
regues de blat de moro. Les seves fulles, riques en
nitrogen, fertilitzen el sòl i les seves arrels profundes li afegeixen nitrogen i carboni. Després de 6
anys, en Mariko cull deu vegades més, cosa que li
permet vendre l’excedent. Els seus veïns han adoptat la mateixa pràctica.
Horts urbans a Todmorden, un poble d’Anglaterra de quinze mil habitants, on un grup de veïns
va decidir col·laborar en el benestar de tothom i
convidar els altres a fer el mateix. Van convertir els
espais públics en horts per produir aliments de qualitat per a tothom. Allà, a tots els terrenys públics
s’hi poden plantar hortalisses. 280 voluntaris conreen verdures i arbres fruiters en 70 espais públics
dos dies al mes. Aprenen els uns dels altres, donen
suport a grangers i agricultors locals, i ensenyen
a nens, joves i ciutadans a conrear aliments, criar
gallines, abelles... i viure un altre estil de vida. La
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comunitat s’autoabasteix durant tot l’any i cada
vegada més persones comparteixen la responsabilitat del benestar de la comunitat i del planeta. El
model s’ha propagat a ciutats d’Anglaterra, Canadà,
Estats Units, Austràlia, Espanya, França, Índia, Xina,
Brasil, Xile...
Sweet Water Organics, prop del llac Michigan
(EUA), transforma fàbriques i tallers abandonats
en producció de vegetals i peixos, en simbiosi. Les
verdures es conreen damunt de tancs de peixos els
excrements dels quals alimenten les plantes, que
alhora purifiquen l’aigua per als peixos. La granja
produeix aliments saludables prop de la ciutat, és
autosuficient, crea feina i reutilitza instal·lacions
industrials abandonades. És un espai de debat i
informació sobre l’agricultura orgànica urbana, i és
visitat per moltes persones que desitgen replicar
l’experiència.
En Yacouba Sawadogo desafia el desert del
Sahel plantant arbres a Burkina Faso. Els anys setanta, quan l’avenç del desert va forçar els camperols
a fugir, en Yacouba va decidir quedar-se i repoblar
la regió. Quaranta anys després ha convertit tres
milions d’hectàrees de terreny desèrtic en terres de
conreu, emprant la tècnica tradicional Zaï, que consisteix a excavar clots de vint centímetres on posa
fems i compost juntament amb les llavors.
L’Economia Circular. Les darreres dècades s’han
multiplicat iniciatives al voltant d’una economia
centrada en la persona i les seves necessitats, basada en la solidaritat, el bé comú, la sostenibilitat
i un treball digne que genera recursos suficients per
a tothom. Per tal que tothom tingui allò essencial,
aquesta economia ha de ser frugal i solidària.
EMPRESES SOCIALS o SOLIDÀRIES
Amb projectes socials o ecològics, reinverteixen
part dels seus beneficis en la seva missió. Practiquen
l’economia circular, com una alternativa a l’economia
neoliberal, tot i que ambdues coexisteixen.
A les Cooperatives de Mondragón (CM) els treballadors són propietaris de l’empresa i l’administren
col·lectivament. El grup integra cooperatives autònomes i independents, amb un compromís social
i solidari entre elles i envers la societat. La dècada
de 1950, el capellà José María Arizmendiarrieta va

inspirar el desenvolupament d’una sèrie d’indústries
de propietat col·lectiva per donar ocupació als joves de la regió de Mondragón (Guipúscoa). La seva
visió era que, si els treballadors fossin propietaris,
la riquesa es distribuiria entre ells i la comunitat en
general. Primer va crear una escola professional, per
formar tècnics per a les empreses de la zona. Tutelats pel mossèn, grups d’alumnes funden diverses
empreses cooperatives unides entre elles, i basades
en els valors de cooperació, participació, innovació
i responsabilitat social. Cada cooperativa dóna el
10% dels seus guanys anuals a projectes d’educació
i benestar social. L’expansió de la xarxa d’empreses
reforça l’economia regional.
En l’àmbit català podem esmentar la fundació La
Fageda (Santa Pau, Garrotxa) que el 1982 va començar un projecte d’elaboració de productes làctics
a través del qual insereix en els àmbits laboral i social persones amb discapacitat psíquica o trastorns
mentals severs. Arreu del territori hi ha repartides
més de 150 cooperatives de consum de productes
ecològics i de proximitat, les formen persones que
busquen una relació directa amb la pagesia i defensen la sobirania alimentària. En el camp energètic hi
ha la cooperativa Som Energia, les activitats principals de la qual són la producció i comercialització
d’energies renovables. Amb seu a Girona i només 8
anys de vida ja té gairebé 50.000 socis.

diant és mestre, perquè tots tenen competències,
saviesa, coneixement i habilitats, encara que no
tinguin formació acadèmica. La formació els proporciona eines i habilitats per millorar les seves vides.
La dificultat és convèncer la gent que una persona
illetrada pot proporcionar serveis competents, professionals i de suport com qualsevol metge, mestre,
enginyer, arquitecte... En el programa d’energia
solar joves desocupats i dones s’han convertit en
enginyers de la seva especialitat, i en tornar a les
seves comunitats instal·len, mantenen i reparen
sistemes d’electrificació amb energia solar. Això
millora les seves vides, i la seva economia i redueix
les emissions de CO2 del querosè. Més de 4.000
nenes i 2.250 nens que de dia treballen al camp
amb el bestiar participen en l’educació nocturna.
Juntament amb les matèries acadèmiques (lectura
i matemàtiques), aprenen a cuidar els animals. Uns
altres aprenen a regenerar els sòls a través del conreu, sembra d’arbres, farratges i arbustos resistents
a la sequera. La població local ha convertit més de
500 hectàrees desèrtiques en pastures i ha construït
470 dipòsits subterranis per recollir l’aigua de pluja.
Això demostra que es poden barrejar mètodes i habilitats tradicionals, amb mètodes més moderns, per
proporcionar solucions sostenibles a llarg termini.

EL LLOC I EL PAPER DE LA DONA
Acció massiva per la pau de les dones de
Libèria. El 2003, durant la deshumanitzant guerra
de Libèria, milers de dones d’organitzacions muEDUCACIÓ PER TRANSFORMAR LA SOCIETAT
La Universitat dels peus descalços, a Rajasthan sulmanes i cristianes, indígenes i d’elits america(Índia), capacita homes i dones d’àrees rurals, en la noliberianes, liderades per Leymah Gbowee, van
seva majoria analfabets, per tal que es converteixin començar una campanya no violenta per la pau,
en enginyers solars, artesans, dentistes i metges a
unides pel seu eslògan “Prenem el destí d’aquesta
les seves pròpies aldees i trobin solucions als seus
petita nació amb les nostres mans”. Van organitzar
problemes. El seu procés educatiu apunta al desen- protestes silencioses no violentes, van utilitzar la
ràdio per difondre els seus missatges i captar adepvolupament comunitari sostenible amb un estil de
vida senzill a l’estil de Gandhi i amb un sou que
tes, van mantenir una vaga sexual (negant relacions
permeti viure senzillament. La universitat aborda
sexuals als seus companys o marits fins que s’acaproblemes rurals, de salut, formació per a dones,
bés la guerra) i van amenaçar amb una maledicció
electricitat, energia i aigua potable, conservació
els que no intentessin la pau. Van fer assegudes
ecològica, i equitat social. Construïda per la cod’oració, i balls en el mercat del peix, davant del
munitat local, la universitat està electrificada amb palau del president, per obligar-lo a rebre-les i
energia solar. Els seus alumnes adquireixen un saber comprometre’s a assistir a les negociacions de pau.
Van fer el mateix amb els líders rebels. No estant
fer pràctic. El mestre aprèn de l’estudiant i l’estu213

representades a les negociacions, van recollir fons
per enviar una delegació a Accra. Allà van envoltar
l’hotel on es realitzaven les negociacions i van fer
cadenes agafades pels braços per impedir la sortida
dels negociadors fins que es firmés la pau. Quan la
policia va voler desallotjar-les van amenaçar amb
despullar-se davant seu, cosa que a molts països
africans és una maledicció terrible per qui ho ha
provocat. I van aconseguir-ho: les diferents faccions
van signar la pau! Les dones van ser actives a les
eleccions i una dona Ellen Johnson Sirleaf, la primera dona presidenta, i Leymah Gbowee van compartir
el premi Nobel de la Pau el 2011. El comportament
d’aquestes dones és una lliçó democràtica i pacifista
que ens pot inspirar.
DEMOCRÀCIA DIRECTA
Fideïcomís del Caño Martín Peña. Als marges
del Caño (riera) Martín Peña, a San Juan (Puerto
Rico), hi ha vuit comunitats (uns 26.000 residents)
en assentaments informals, sense clavegueram ni
aigua potable. L’aigua del Caño no té sortida, està
contaminada i quan plou l’assentament s’inunda.
Els habitants del Caño s’han organitzat per exigir el
dragat de la riera i la instal·lació d’infraestructura
sanitària. Conscients que recuperar la riera augmentarà el valor de la terra, la comunitat va dissenyar,
amb suport exterior, un fideïcomís (titularitat
col·lectiva) per regularitzar la tinença de la terra i
dificultar la venda de parcel·les individuals i evitar
ser desplaçats.
Els veïns van crear la Corporació ENLACE, dirigida pels residents, i l’associació G-8 (les vuit comunitats), per assegurar la participació ciutadana.
Aquests dos grups han treballat amb un model participatiu (planificar, actuar, reflexionar) per superar
la marginació i pobresa i ser protagonistes del seu
propi desenvolupament. El fideïcomís, que assegura
la propietat de la terra com a comunitat, ha sigut la
columna vertebral del procés i els permet accedir a
crèdits i a permisos per millorar la casa.
En aquest treball col·lectiu els veïns han après
a col·laborar. Aquest projecte del Fideïcomís és un
paradigma de recuperació ecològica, social i cultural
per al món sencer, un signe d’esperança i una inspiració per a d’altres assentaments irregulars.
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Marinaleda (Sevilla, Andalusia) és un municipi
agrícola d’uns 2.000 habitants. La dècada dels anys
seixanta la meitat dels seus habitants, jornalers
molt pobres, van emigrar per sobreviure. Durant els
anys vuitanta, animats pel seu alcalde, que va fundar el moviment “La terra per a qui la treballa”, els
jornalers van emprendre protestes (vagues de fam,
ocupacions de finques, d’aeroports, d’estacions de
tren, de bancs...) per reclamar la propietat de les
terres. Van ocupar un gran terreny on van establir
una cooperativa agrícola, i van aconseguir la seva
propietat col·lectiva.
Es va constituir una segona cooperativa per
transformar els productes agraris. Avui la majoria
d’habitants treballa a les dues cooperatives (propietat dels treballadors) amb un sou digne. Els que no
treballen al sector públic viuen directament de les
cooperatives. Tots els treballadors públics cobren el
mateix al poble. Des de l’alcalde fins al que treballa
al camp. Les decisions (ocupació, vivenda, impostos...) es prenen en assemblea. La gent vota cada
vegada que alguna cosa l’afecta.
A Marinaleda no hi ha policies ni multes. La
política de vivendes és l’autoconstrucció. L’Ajuntament proporciona els terrenys, l’arquitecte i paletes
professionals per construir les vivendes, i el ciutadà
ajuda amb els seus 400 dies de feina, i paga una
contribució de quinze euros al mes, per cobrir els
materials. La casa es pot transmetre de generació en
generació, però mai vendre-la. Al poble no es permet l’especulació.
Emmaüs (afores de Pau, França), és un poble
d’utopia, una alternativa humana, social, ecològica,
econòmica, política i solidària basada en l’ajuda mútua, el compartir i la justícia. El projecte inicial de
rehabilitació de persones a través del reciclatge de
residus, deixalles i objectes usats, i per la convivència, s’ha convertit avui en un poble amb gran diversitat d’activitats: tallers de reparació, de creació, de
transformació d’objectes; botigues per vendre tot el
que es fabrica i s’arregla; una granja ecològica amb
una agricultura respectuosa amb la natura i els animals; es cuinen i s’envasen els productes de la granja; hi ha formació en els tallers; llocs d’acollida...
Objectes i persones troben una segona vida. Tot està

a les necessitats específiques de persones i grups
sense accés al crèdit, i permeten a persones i organitzacions de solidaritat donar suport a projectes
econòmics socials i solidaris. La finança alternativa i
l’estalvi/ inversió ètic i solidari augmenten al món.
El 2016, a França, 2,6 milions de persones van invertir 32.000 milions de dòlars en projectes solidaris
o socials.
Banc Palmas és un banc comunitari de desenvolupament fundat per la comunitat de residents
de Palmeiras, un suburbi de Fortaleza (Brasil), que
avui n’és la seva gerent i propietària. El Banc opera
sota el principi de l’economia social i solidària, i
dóna suport a empreses solidàries. Els seus beneficis
s’empren per crear xarxes locals de producció i conEDUCACIÓ PER A LA DIFERÈNCIA
sum, que promouen l’autodesenvolupament d’àrees
L’Escola de la Diferència, a Orà, Algèria, reuneix de baixos ingressos.
un cop a l’any joves de diversos països, cristians,
Implementa projectes d’economia solidària cenmusulmans, jueus, no creients... per viure una extrats principalment en la superació de la pobresa
urbana i rural i actua en àrees caracteritzades per
periència de deu dies de multiculturalitat.
La capacitat de viure pacíficament la dife- un alt grau d’exclusió i desigualtat social. Atorga
rència contribueix a la pau i al progrés dels pobles, microcrèdits per a la producció i el consum local a
baix interès i sense garanties (els veïns garanteixen
però sovint al nostre món la diferència es percep
la fiabilitat del prestatari). Proporciona accés als
com un perill. L’Escola de la Diferència ofereix a
joves (20-30 anys) una experiència que els prepara serveis bancaris als residents de les comunitats més
pobres que no tenen accés als bancs tradicionals,
per viure aquest repte. Els temps de reflexió i de
degut a la manca de garanties financeres i/o a la
convivència permeten percebre que “l’altre” pot
estar profundament connectat amb les seves arrels distància física. És el primer dels 52 bancs comuniespirituals, i que l’espiritualitat és part de la solutaris actuals al Brasil que formen la xarxa de “bancs
de desenvolupament comunitari” (BDC) per generar
ció, no pas el problema.
A la sessió del 2017, joves d’Alemanya, Algèria, ocupació i ingressos.
Oikocredit, que va sorgir el 1968 en el si del
Burkina Faso, Espanya, França, Itàlia, Madagascar,
Consell Mundial de les Esglésies (CME), avui és una
Senegal, Sry Lanka... van treballar al voltant de:
sortir de la zona de confort, viure en harmonia amb inversora global social i cooperativa que brinda
serveis financers a persones de baixos ingressos,
el planeta, la no violència activa, assetjament i
discriminació, construir una humanitat plural, esti- amb èmfasi en cooperatives, àrees rurals, dones,
agricultura, comerç just i petites i mitjanes empremar Déu i el proïsme com a fonament de qualsevol
religió...
ses per garantir que els pobres puguin obtenir accés
Cada dia acollien persones que viuen la difea instruments financers segurs per construir una
vida millor. Així, ofereix als seus inversors un triple
rència com una riquesa: fotògraf sudanès-algerià,
matrimoni islàmicocristià, promotora d’ecoturisme, rendiment: financer, social i ambiental.
Els inversors saben que els seus diners es fan
víctimes de discriminació que aprenen a reclamar els
servir per millorar la vida de persones, llars, comuniseus drets, grup teatral d’improvisació, etc.
tats i el planeta. Per tal que això esdevingui real se
BANCS I FINANCES SOLIDÀRIES
selecciona curosament els socis, se’ls tutela i se’ls
Ofereixen serveis bancaris i de crèdit adaptats
dóna suport amb una avaluació equilibrada dels seus
orientat a facilitar el bon viure i la solidaritat... i
tothom participa en la construcció del poble i en la
reconstrucció dels que ho necessiten. Els companys
a més de la feina, tenen una vida rica i interessant:
actes culturals, conferències-debats, exposicions,
un festival de música anual i participació en lluites
solidàries amb Cuba, Palestina i Bolívia. No es llença
res. Allò que no es pot arreglar, s’envia a reciclar.
Emmaüs és un laboratori d’innovacions de societat
que construeix un món més just, a través d’un projecte alternatiu original, que acull 140 companys,
assalariats i voluntaris, on se sent el plaer de viure
junts. Aquí el decreixement és un bon viure amb
alegria, en un ambient de llibertat i de solidaritat.
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compromisos socials. Oikocredit ofereix assessorament i desenvolupa les capacitats dels socis per tal
que els seus projectes siguin eficaços i efectius.
Babyloan, un portal web de solidaritat de microcrèdit on els usuaris d’internet escullen prestar
a partir de 20 euros, a microempresaris en països
en desenvolupament. Més de 17.000 prestamistes
solidaris.

local, afavorint-la. Aquesta moneda no produeix
interessos i no hi ha possibilitat d’especular-hi.
Moltes d’aquestes monedes són electròniques.
La lliura de Bristol val una lliura esterlina i es
va llençar el 2012 a Bristol (Regne Unit) per impulsar el comerç local, evitant els productes i serveis
oferts per les grans empreses que extreuen els
diners de la ciutat. Ofereix tres mètodes de pagament: en efectiu, per telèfon, i a través d’una plaCROWFUNDING (finançament col·lectiu)
taforma digital. S’ofereixen descomptes en utilitzar
Molts d’inversors financen, per internet i sense
aquesta moneda.
intermediaris, amb quantitats reduïdes, projectes
El Túmin (diner, en Totonaca) és la moneda de
que poden tenir un abast i un impacte significatiu. Veracruz, Mèxic. Va néixer el 2010, amb la crisi ecoL’inversor/estalviador pot decidir en quin projecte
nòmica, per desenvolupar l’economia local a través
social o solidari invertir, i tutelar el seu desenvolu- d’una xarxa solidària. En circular internament activa
el consum de locals, abaratint despeses i promovent
pament per internet. El promotor del projecte que
cerca finançament publica el seu projecte per atrau- intercanvis. És una mena de barata. Avui s’estén a
re els fons necessaris. Cada inversor pot invertir des més de setze estats mexicans.
de 20 fins a 2.000 euros per projecte.
Fadev (Fons de Desenvolupament d’Àfrica, amb VIVENDA
Covivenda (cohousing) és una comunitat formaseu a París, França) plataforma de crowfunding que
amb el suport de socis (fons de desenvolupament,
da per persones que comparteixen serveis comuns
bancs cooperatius) i contribucions individuals, fins i en un grup de vivendes privades. La construcció o
tot d’Àfrica, dóna suport a projectes de desenvolu- reforma és plantejada i gestionada conjuntament
pels seus residents, segons el model que ells mateipament a Àfrica.
Solylend (préstec solidari), plataforma de finan- xos decideixen per respondre a les seves necessitats
específiques, seguint principis socials d’organització
çament col·lectiu, promou la inversió amb rostre
humà per finançar projectes d’economia social i soli- i ecològics de sostenibilitat i estalvi energètic, etc.
dària a països emergents. Connecta inversors privats És una forma alternativa de vida amb gent que esamb companyies al voltant de projectes innovadors tigui interessada en canviar les coses, en canviar el
i ecosostenibles que permeten el desenvolupament i món. A Espanya els primers projectes de covivenda
la millora de les condicions de vida.
els han format comunitats de gent gran, en els
Vivendes Ndo’o (amb seu a Bordeus, França):
quals ells han decidit quins espais comuns volien:
Proposa barats contenidors reciclats com a vivendes, petits horts per cadascú, per poder treballar a l’aire
oficines o botigues sostenibles per resoldre la crisi lliure quan volguessin, o espais de lectura comuns,
de la vivenda.
o un espai per a un fisioterapeuta o altres serveis...
Sunna (Blanquefort, Gironda, França) ven equips Amb processos semblants, a altres llocs i d’altres
elèctrics solars amb telèfon adaptat a xarxes amb
maneres, canviarem el món.
poc abast i connexió d’aparells. L’equip es paga mica
El Moviment de Ciutats en Transició ataca
en mica, segons decideix la família.
les tres grans amenaces globals actuals: el canvi
climàtic, l’alça del petroli i la crisi econòmica. Per
aconseguir-ho promou el decreixement i la recupeMONEDA COMPLEMENTÀRIA
Es crea de forma democràtica, descentralitzada i ració, l’agroecologia, la permacultura, el consum de
comunitària, cosa que permet consolidar i potenciar béns de producció local i/o col·lectiva, i viure en
economies locals basades en la proximitat i el coharmonia amb la Natura, passant de la dependència
neixement mutu. Fa circular el diner en l’economia del petroli a la resiliència local. Això canvia el com216

portament en totes les esferes de la vida: redueix el
consum d’energia fòssil i reconstrueix una economia
local forta i sostenible. El seu èxit es deu a que
veu la transició com una oportunitat per tal que les
nostres comunitats donin un gir positiu.
Totnes (Anglaterra), té 7.000 habitants, que
estan vivint la revolució silenciosa de la ‘transició’.
Aquesta revolució de la comunitat toca aspectes minúsculs de la vida quotidiana: reduir l’ús del cotxe,
evitar viatjar en avió, consumir només el que cal,
comprar verdures de temporada produïdes localment,
arreglar els aparells, sargir la roba, reciclar... per
reduir l’ús del petroli i les emissions de CO2. Iniciatives com la lliura de Totnes, la moneda social que
fomenta l’economia local; el Fòrum d’Emprenedors
Locals, on emprenedors i inversors desenvolupen
negocis en l’àmbit local que fomenten l’economia
local; els carrers en transició, on els veïns s’ajunten
per estalviar energia col·lectivament (550 llars han
estalviat unes 570 lliures i 1,3 tones de CO2) i instal·lar l’energia solar; els 40 cafès locals s’han unit
per evitar l’obertura de cadenes multinacionals; els
grups de treball; els horts ciutadans...
ECONOMIA CIRCULAR (Social Enterprises)
M-Kopa (demanar prestat, en swahili) ofereix
microcrèdits a llars pobres, i els procura energia
verda a preus baixos. 600 milions d’africans sense
electricitat s’il·luminen amb làmpades de querosè
o espelmes, i fan servir piles per als seus aparells,
amb una despesa de 200 $ l’any. M-Kopa proporciona
un kit (panell solar de vuit watts per a tres làmpades, carregador de telèfon mòbil i ràdio) per 25 $
i 0,40 $ per dia d’ús, el que suposa un estalvi per
família de 250 $ durant els propers quatre anys. El
sistema de pagament amb telèfon mòbil és accessible a tothom. M-Kopa ha connectat 600.000 llars
a Kenya, Uganda i Tanzània, amb electricitat solar,
disminuint les emissions de CO2 en més de 380.000
tones l’any. El model és molt eficient i la taxa de
reemborsament molt alta.
Sunny Money ven panells solars a baix preu
a Malawi, Zàmbia, Kenya i Tanzània per reduir el
consum de combustible i piles, millorar la feina,
la visió, l’escolaritat i la seguretat. Gràcies a això
des del 2011 més de deu milions de persones tenen

electricitat per energia solar neta.
E-Farm és una plataforma web i mòbil per comprar i vendre productes agrícoles, que assegura als
seus clients notificacions per correu-e i SMS, suport
de xat en línia les 24 hores, els set dies de la setmana, a Camerun, Àfrica i la resta del món. Connecta agricultors africans i distribuïdors de productes
agroalimentaris amb compradors d’arreu del món,
transformant els mercats agrícoles locals en globals.
E-Farm sensibilitza agricultors, comerciants, petits i
mitjans, oferint informació i oportunitats.
ECOALDEES (GEN, Global Ecovillage Network)
La Xarxa Global d’Ecoaldees treballa per un
món de ciutadans i comunitats empoderats, que dissenyen i implementen camins per regenerar el futur,
mentre construeix ponts d’esperança i solidaritat
internacional.
La Comunitat de Findhorn, a Escòcia, va motivar la Xarxa Global d’Ecoaldees que va impulsar nous
projectes i és un motor per a la creació de xarxes a
cada continent.
La Comunitat de Tamera, Portugal, basa la seva
convivència en la no violència i l’amor lliure. Està
centrada en la formació de persones de pau i en la
promoció d’un canvi en àrees de conflicte com les
faveles, la Franja de Gaza o Senegal, entre d’altres.
CONCLUSIÓ
Tantes iniciatives, petites però molt conscients,
realitzades per molta gent petita i anònima, però
amb molta fe i a vegades en situacions heroiques,
a tants països, arreu del món... mostren que les
alternatives existeixen, i que, des d’allò petit, estan
forjant, mica en mica, la Gran Utopia, l’altre món
possible, no només compatible amb els límits de la
Terra, sinó també just, humà i solidari.
Aquests processos són lents, es realitzen pas a
pas, i triguen en estendre’s. Però estem en un moment important, assolint un punt crític en el que
aquesta multitud d’alternatives podria canviar d’escala i arribar al nivell de la presa de decisions, on
podria ajudar a desencadenar una dinàmica imparable de Gran Transformació.
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Una petita gran causa
Frei Betto

São Paulo, Brasil

Assumir la defensa de les Grans Causes no sempre
troba reciprocitat en la defensa de les petites.
Aquesta pràctica de dos pesos i dues mesures és
comuna entre militants de la utopia llibertària. Fidels
a la Causa, són infidels quan es tracta de pagar un sou
just als seus empleats. Tenen cura del partit però no
pas del seu fill malalt. Són incapaços de tenir paciència
amb la filla dependent química.
Vaig tenir un germà a qui anomenaven Tonico. La
nostra diferència d’edat era de disset anys. La nostra
distància es va agreujar els quatre anys que vaig estar pres sota la dictadura militar brasilera. Al final de
1973, en deixar la presó, jo tenia 29 anys; en Tonico,
12. Al tornar amb la família, vaig conviure amb ell per
primera vegada.
Em van estranyar algunes de les seves actituds.
No li agradava estudiar, i semblava que tenia dificultats per concentrar-se. En compensació, tenia talent
per dibuixar i pintar. Aquest talent sumat a l’habilitat
mecànica en feien un expert arreglant motos.
Tot i que no sóc psicòleg, vaig veure que el seu
comportament no era normal. Vaig suggerir als meus
pares que duguessin en Tonico a un especialista. No em
van fer cas. El meu pare era contrari a tot allò que es
referís a l’univers freudià.
Al començament de 1974 vaig anar a viure a una
favela de Vitória, compromès amb el treball amb les
Comunitats Eclesials de Base. En tornar a Belo Horizonte a visitar la família, vaig tornar a percebre quelcom
d’estrany en el meu germà. L’escola cada vegada li interessava menys i s’havia comprat una moto en contra de
la voluntat dels meus pares.
Aviat vam descobrir que en Tonico havia entrat en
el món de les drogues. Li van induir amics que, fins i
tot, van facilitar-li la moto. A més del consum eventual
de marihuana, es va tornar addicte als xarops per la
tos, que contenen codeïna, derivada de l’opi, aleshores
venuts lliurement a les farmàcies.
El nostre benjamí va passar a ser el problema de la
família. Els meus germans feien l’impossible per consolar els meus pares i per contenir-lo quan tenia crisis
d’agressivitat. Però qui s’enfronta amb dependents
químics sap que desenvolupen una capacitat especial
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per a les camàndules. Són doctors en l’art de mentir,
tergiversar, argumentar que la nostra preocupació no es
justifica, ja que no fan res del que sospitem...
El 1977, als 16 anys, en Tonico va patir un greu
accident. Havia pres cocaïna. Amb la moto a tota velocitat, va xocar amb un cotxe aparcat. Es va trencar
diverses costelles i es va lesionar la columna. Va romandre enguixat quatre o cinc mesos.
Vaig encarar la desgràcia com a bona fortuna: en
Tonico deixaria les drogues! De fet, va suportar bé la
convalescència i no va donar mostres de patir per l’abstinència.
El 1979, em vaig transferir de Vitória a São Paulo.
Va ser en aquesta ocasió quan la família, després de
curosos exàmens neurològics, es va adonar que, a part
de les lesions a les costelles i la columna, n’hi havia
una altra: en l’accident, es va donar un cop al costat
esquerre del cap, afectant la part lògica del cervell. Va
quedar irremeiablement impedit per estudiar i treballar.
La natura no es conforma amb pèrdues i danys...
Per compensar la lesió, el seu costat dret del cervell
es va hipertrofiar. En Tonico es va tornar més intuïtiu,
sensible, creatiu i, sobretot, afectuós. Les seves pintures continuaven sorprenent. Entre les teles abstractes
de forta harmonia estètica, cridaven l’atenció les que
reflectien el seu caos interior. Era obvi que experimentava un intens patiment espiritual.
Després de sortir del llit, el meu germà va continuar “net” per un temps. Tot i això, la seva parla moltes
vegades era mancada de lògica. Es quedava en mitja
dotzena d’idees i expressions recurrents. Veure’s amb
aquesta limitació el va fer tornar al xarop, que sempre
va merèixer la seva preferència, fins i tot per manca de
diners per adquirir altres drogues. El 1980, la família
em va demanar que es quedés algun temps amb mi, per
donar una mica de tranquil·litat als meus pares.
Van ser els cinc anys més difícils de la meva vida.
El meu germà es va convertir en el meu fill. Fill afectuós i, alhora, rebel. La qual cosa em va incentivar a
escriure una novel·la sobre drogues, El vencedor.
El primer mes, va viure amb mi en el convent. Vaig
tenir cura d’assegurar-li una bona assistència mèdica i
terapèutica, i em vaig submergir a fons en la bibliogra-

fia corresponent. En Tonico estava determinat a abraçar
l’abstinència. Va fer un esforç sobrehumà per emprendre l’escalada de l’Infern de Dante rumb al Purgatori
i el Paradís. Va haver-hi matinades en les quals, per
insistència seva, jo romania al seu costat, els dos donant-nos les mans, mentre el seu cos exhalava una olor
pudenta i de la seva boca en brollaven al·lucinacions.
En Tonico es va convertir en la meva prioritat.
Em vaig convèncer que només una càrrega excessiva
d’amor el podria arrencar del forat. Malgrat que jo
m’arruïnés, no escatimaria res per lliurar-lo del món de
les tenebres.
Les poques vegades que va demostrar molt desig
de drogues, São Paulo li va impedir. No coneixia la
ciutat, les farmàcies dificultaven la venda de xarops, i
ell no comptava amb amics que li facilitessin l’accés.
L’abstinència compulsiva el feia patir encara més, fins a
esclatar. Les explosions consistien en agredir-me físicament. Ventava coces i cops de puny, em tirava cadires
i altres objectes. Al principi, deixava que em piqués.
Només reaccionava per defensar-me.
Els terapeutes em van ensenyar que les agressions
significaven un reclam d’afecte, sumat a la ràbia que
sentia per no merèixer de part meva una atenció contínua i exclusiva, ja que no vaig abandonar tasques i
compromisos. Vaig deixar de ser “víctima”. Vaig passar
a reaccionar, i a imposar-li límits. Vaig aprendre a
fer-me fort amb amor. I el procediment va funcionar.
Davant de la meva reacció “d’igual a igual”, ell s’acovardia. Em demanava mil perdons. Era com si, en els
moments de crisi, fos habitat per una altra persona,
un ésser agressiu, inescrupolós, sobre el qual no tenia
cap control. Una possessió. En calmar-se, tornava a ser
aquella persona afectuosa característica.
En aquest període ja havia passat del convent a
un apartament. Per recomanació terapèutica, no vaig
anar a viure amb ell. Per acompanyar-lo, vaig cercar
cuidadors.
La tensió que s’apoderava de mi, veient en Tonico
debatre’s amb els seus “dimonis” interiors, em feia
notar més la seva absència. Estimar és fàcil quan es
té, com a mínim, esperança de ser estimat. Però, sortir
d’un mateix cap a l’altre sense cap retorn immediat és,
com a mínim, penós.
Els meus amics i amigues van tenir un paper important en el suport envers la meva persona i envers en
Tonico. Vaig decidir, des del començament, no “amagar” el meu germà. Moltes famílies que tenen casos

semblants cometen el greu error de clandestinitzar-los.
Arriben a l’extrem d’internar el dependent químic, no
pas per imperatiu de crisis agudes, sinó per deslliurar-se de la nosa... Així, li envien el missatge que no
és estimat, és suportat, i el seu “desviament” mereix
ser castigat amb exclusió i “presó”.
Vaig prendre el rumb invers. Vaig integrar en Tonico
en el meu cercle d’amistats. Es percebia, tan aviat com
obria la boca, que la seva lògica sortia dels paràmetres
normals, i el seu discurs girava entorn de dos o tres temes. A algunes persones se’ls feia difícil enfrontar-s’hi.
Li feien preguntes, interpel·lant-lo, cosa que l’irritava.
La majoria, no obstant, “viatjava” amb ell, escoltava
amb interès el que explicava i tornava a explicar.
Els meus pares van venir a passar uns dies a São
Paulo. Uns amics ens van convidar un cap de setmana a
un lloc. A en Tonico no li agradaven les novetats. Volia
quedar-se al seu racó. Fins al punt d’asseure’s invariablement a la mateixa cadira de la sala d’estar. I s’empipava si una visita se li avançava. S’havia de demanar a
la visita que canviés de lloc. El seu món era un univers
restringit de persones i coses identificables. Davant
d’estranys, es mostrava fugisser.
En aquell lloc, la inquietud se’n va apoderar. Com
que les atencions es van centrar en els nostres pares,
es va sentir preterit. De cop, em vaig adonar que no hi
era. Em preocupava el fet que, quan es deprimia, anava
als lavabos a cercar medicines. Qualsevol medicament.
Se’ls prenia com si el seu efecte el pogués alleugerir.
Vaig trobar-lo estirat en el revolt de l’estreta carretera
asfaltada que passa davant de la casa. Per miracle, cap
vehicle hi va circular aquella estona. Hauria sigut impossible evitar l’atropellament en un revolt tan tancat.
Al dependent químic el fa patir confrontar-se amb
el seu caos interior, abstenir-se dels “viatges” que li
possibiliten la fuga de la realitat, enfrontar-se amb
mirades de rebuig o por. Davant d’això, a vegades
prefereix la mort. Vol traslladar-se a una altra realitat;
aquesta d’aquí li sembla infernal, una mar agitada en
la que no troba ni boia ni port.
El 1985, lliure de les drogues, en Tonico va tornar a
Belo Horizonte. Envoltat d’estima familiar i cures terapèutiques, va viure en pau, amb escassos moments de
turbulència. Vint-i-quatre anys després, a l’alba de l’11
de juny de 2009, festa de Corpus Christi, en Tonico va
traspassar, després d’una crisi d’apnea. Tenia 48 anys.
Ell, com ningú, em va ensenyar què és estimar.
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Un tumor cerebral que vulnera i enforteix
Joan Surroca i sens

Torroella de Montgrí, Catalunya

Els fets
Aquell cos valent, actiu i incansable havia quedat
reduït a una debilitat extrema. Després d’una operació d’un tumor cerebral, em va entendrir observar la
seva vulnerabilitat el primer dia que va sortir amb
cadira de rodes de l’habitació de l’hospital per anar
a una sala de recuperació. Des del passadís, espiant
pels vidres de la porta, vaig observar dos sanitaris
que intentaven posar-la davant les paral·leles. Aleshores, lentament, va alçar la cama dreta just uns
centímetres i aquell gest insignificant va suposar un
esforç que la va deixar exhausta durant dos o tres
dies. Calia recuperar forces físiques i exercitar el seu
cervell començant de zero amb coratge des del primer moment.
Tot això va passar l’any 1984, ara fa trenta-cinc
anys. L’Anna Maria acabava de complir trenta-vuit
anys, en feia setze que ens havíem casat i ara ja hem
celebrat les nostres noces d’or. Un abans i un després separats per aquell dilluns 4 de juny amb hores
d’espera angoixant a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Es tractava d’una operació difícil a mans d’un
neurocirurgià que va tenir el coratge d’enfrontar-se a
un temible tumor cerebral benigne molt ramificat pel
cerebel. L’Anna Maria va superar l’operació i, després
de vuit dies a l’UCI, va donar mostres de vida quan
va entreobrir els ulls. Començàvem quatre mesos de
recuperació a la novena planta de l’hospital i a trauma. Caminàvem pels passadissos, primer uns pocs
passos i després jugàvem a batre rècords fins que
un dia vam arribar al centenar! Un èxit! Practicava
diversos jocs per afinar la precisió i les habilitats
perdudes. Va haver de reeducar l’escriptura i hem
guardat totes les llibretes. Va començar fent pàgines
de zeros, línies trencades, etc.; després d’un temps,
redactava breus narracions i escrivia un diari. No
obstant això, les conseqüències de la radioteràpia
posterior van tirar per terra una part dels progressos
aconseguits.
L’habitació acollia sis pacients i els acompanyants dormíem en un matalasset, al costat del llit
del nostre familiar. Vaig rebre molt d’ànim d’aquelles
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famílies i crec que d’elles em ve la força per superar
els entrebancs que s’han anat presentant en el futur.
La solidaritat humana és tan immensa que enmig de
les tenebres sempre hi ha algú que il·lumina amb la
seva generositat, el somriure oportú, el gest i la paraula justa. Mai oblidaré aquells capvespres a l’hospital, quan quedava buit de visites; eren moments de
tristesa i de soledat. Aleshores, diàriament, arribaven uns bons amics i m’oferien un entrepà i cireres,
que acceptava com el millor dels sopars. El record
d’aquest gest és una clara prova que cap dels nostres
somriures cau en terreny estèril. Després de quatre
mesos va rebre l’alta hospitalària, tot i que a partir
d’aquell moment no va tornar a exercir de mestra ni a
conduir. Va deixar de ser una persona autònoma.
L’Anna Maria ha resistit vuit operacions cerebrals
al llarg d’aquests trenta-cinc anys. Hem viscut molts
mesos a l’hospital i, com a acompanyant, aquestes
estades m’han permès conèixer malalts i compartir
inquietuds amb familiars. De vegades, en un moment
de màxima joia, el cap se’n va a la novena planta i
penso que algú està patint. Les seqüeles d’algunes
operacions són el preu que paguem per mantenir
viva una persona excepcional: cadira de rodes, alimentació per sonda, dificultat en la parla, deficient
estabilitat de les extremitats, etc. La vulnerabilitat
també és això.
La resposta: de la vulnerabilitat a la fortalesa
El sofriment és present a la vida de les persones
i gairebé tothom, en un moment o altre, ha de fer
front a greus adversitats. Entenc, doncs, que fins
aquí el relat no mereixeria una atenció especial. Tot
i les objeccions que sento per parlar d’experiències
personals i íntimes, sempre delicades i difícils d’exposar, m’he animat a escriure sobre aquests fets per
desmentir certs equívocs quan parlem de l’actitud
de persones vulnerables i dels seus acompanyants
a causa d’una malaltia. Podíem haver-nos ensorrat
i que les circumstàncies ens haguessin deixat fora
de joc per sempre més; però, contra tot pronòstic,
l’adversitat ens ha transformat positivament, ens ha
enfortit per viure moments intensos. Efectivament,

no hem perdut l’alegria de viure perquè no és allò
que ens passa el que ens marca, sinó la manera com
ho vivim.
No és desitjable ni necessari patir experiències
com la nostra, malgrat ens ajudin a créixer com a
persones. Una malaltia com aquesta, particularment
per la seva durada, comporta viure moments negres,
crisis i desànims. Un ho ha de saber i, quan arriba
el moment, cal pensar que sempre que plou torna a
sortir el sol. La solidaritat dels familiars, amics i professionals sanitaris resulta imprescindible per passar
de la vulnerabilitat a la fortalesa. Quan algú em confessa que no seria capaç d’aguantar una contrarietat
de semblant envergadura, responc que només sabem
el que podem donar de nosaltres mateixos quan la
necessitat hi obliga.
L’acció després de la reflexió
Al llarg d’aquests trenta-cinc anys hem posat a
prova els valors, les prioritats, el viure quotidià i les
relacions afectives.
La malaltia no ha fet variar els nostres valors; els
objectius són idèntics malgrat poden haver canviat
els camins per arribar-hi. Per entendre’ns, fem nostres els valors que, any darrere any, defensa l’Agenda
Llatinoamericana: descobrir una Altra Economia per
aquest món enfollit, una economia que aporti més
justícia, menys fam i alliberi de tantes esclavituds,
una Altra Economia que, en paraules del bisbe Pere
Casaldàliga: “ha de ser integral, ecològica, intercultural i al servei del Bon Viure i del Bon Conviure, en
la construcció de la plenitud humana”. Són valors
que ens han facilitat acollir la malaltia de la mateixa
manera que Casaldàliga parla de la seva: “el meu
germà Parkinson”.
Les prioritats sí que han variat. Com a acompanyant d’una persona que necessita el meu suport,
ha canviat substancialment la meva vida. He après
a renunciar, a deixar feines i a disminuir col·laboracions socials, abans intenses. Procuro aconseguir un
equilibri, sempre difícil, entre l’atenció que requereix
la meva dona, els espais necessaris per carregar piles
i el compromís social. És ben sabut que el cuidador
està obligat a cuidar-se i és convenient dosificar
esforços quan el recorregut no és un esprint sinó
una marató. Hem tingut la sort immensa de disposar
de cuidadores, magnífiques persones i excel·lents

professionals, que col·laboren perquè tot resulti més
senzill. Formem un equip per atendre una persona
vulnerable de la millor manera que sabem, sempre
assessorats per equips mèdics meravellosos. La pràctica diària de múltiples exercicis físics i cognitius ha
donat uns resultats espectaculars que ens animen a
seguir bregant.
Encara que no és normal tenir una dependència
absoluta, intentem viure el dia a dia amb normalitat.
La cadira de rodes no és un gran obstacle gràcies a
les millores d’accessibilitat tant en vies públiques
com en edificis. Ens desplacem amb facilitat i fins i
tot vam pujar dalt l’Acròpoli d’Atenes en un viatge
realitzat a manera de pelegrinatge. Dependre d’una
nutrició enteral resulta més complicat, però ideem
fórmules satisfactòries per no quedar-nos tancats a
casa. La gent sempre és tan amable amb nosaltres
que el món seria millor si tots ens comportéssim com
ho fem davant d’una persona vulnerable. Celebrem la
vida perquè cada dia hi ha motius que ho permeten.
El 70è aniversari de l’Anna Maria van ser quatre dies
seguits de festejos i més de 500 amics van passar
per casa. Hem commemorat, amb gran satisfacció,
joia i agraïment, el nostre 50è aniversari de casament amb familiars i amics.
La meva relació amb l’Anna Maria és el més gran
que m’ha passat a la vida i gràcies a ella moriré en
pau, el màxim benefici de la vida. Estimar-la és tan
fàcil...! Tothom qui la coneix una mica comenta l’alegria que comunica el seu somriure. No he sentit, en
35 anys de malaltia, ni una sola queixa seva. És obvi
que estem equivocats limitant la valoració de les
persones segons la seva capacitat d’acció. Les persones vulnerables aconsegueixen canviar el món amb
el seu exemple. Elles són les que més ens ajuden,
com va dir Italo Calvino: “... a saber reconèixer qui i
què, enmig de l’infern, no és infern, i fer-lo durar i
donar-li espai”. Metafòricament, l’Anna Maria i tantes
persones com ella són com una estació de servei on
els vehicles van a omplir el dipòsit de combustible.
La força i la consciència que ens comuniquen permeten al món continuar girant, ja que no hi ha eficàcia
veritable que no passi pel respecte i l’estima envers
totes les persones, fins i tot –o sobretot– a les més
‘petites’. Sense incloure-les no hi ha Grans Causes
que mereixin aquest nom.
221

Incloure les persones amb discapacitat intel·lectual
Servei Especialitzat de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual – IAS
Núria Ribas-Vidal, Meritxell Baró-Dilmé, Susanna Esteba-Castillo, Ramon Novell-Alsina, Girona, Catalunya

El col·lectiu de persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI) o Trastorn del Desenvolupament
Intel·lectual (anteriorment «mal» anomenades amb
retard mental, deficiència mental, oligofrènia o idiotisme) és molt heterogeni i engloba individus amb
diferents necessitats de suport. Es tracta d’una condició caracteritzada per una limitació de les funcions
cognitives, de l’aprenentatge i de les habilitats i
conductes adaptatives que apareix durant el període
del desenvolupament, abans dels divuit anys d’edat.
Diversos estudis han posat en evidència que aproximadament la meitat de les persones amb discapacitat intel·lectual presentaran en algun moment de
la seva vida una malaltia mental, en la majoria dels
casos no identificada i, per tant, no tractada. Igualment, la inherent dificultat per reconèixer i comunicar els símptomes d’una malaltia somàtica dificultarà
el seu diagnòstic, circumstància que explica, en
general, l’alta coexistència de malalties orgàniques
i, secundàriament, l’envelliment prematur d’aquests
individus.
Segons dades de l’OMS de 2017, s’estima que 130
milions de persones de la població mundial tenen
DI. Les dades sobre la prevalença estimada de DI
varien en funció de les condicions socioeconòmiques
de cada país i dels mètodes utilitzats en la detecció
de la DI, oscil·lant entre l’1% i el 3%.
El nou paradigma de «suports» centra el valor
que té la provisió de suports en la reducció de la minusvalidesa associada a la discapacitat, millorant la
inclusió social i apoderant la persona per dignificar
la seva vida, és a dir, perquè sigui un actor i no un
mer espectador en la societat. Però el cert és que,
en la majoria de països, la persona amb DI és estigmatitzada pel fet de ser diferent, ja sigui per la seva
intel·ligència, considerada «anormal», moltes vegades associada a dificultats comunicatives que dificulten la seva comprensió, pel seu aspecte dismòrfic
i, especialment, per les alteracions conductuals que
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posen en greu compromís la seva vida en la comunitat, la qual cosa genera una doble marginació.
Alguns estudis insisteixen, a més a més, en
l’enorme vulnerabilitat de les persones amb DI a ser
víctimes d’abusos (físic, psicològic, econòmic, sexual, negligència, abandonament) i assenyalen que hi
ha altres factors que contribueixen a aquest major
risc, a part de la DI: ser dona, menor d’edat, tenir
una dependència física, psíquica o emocional, un
nivell socioeconòmic escàs, antecedents d’abusos o
història de violència en l’entorn de convivència i/o
familiar, limitacions cognitives i de comunicació que
dificulten la capacitat per expressar els desitjos i
necessitats afectivo-sexuals, establir relacions de dependència i submissió envers el cuidador principal,
no disposar de formació ni d’accés a la informació,
estar mancat d’intimitat i d’accessibilitat en l’entorn
comunitari, o viure en situació d’aïllament.
La Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat de l’ONU assenyala que cap persona
serà sotmesa a tractes o penes cruels, inhumanes
o degradants i, també, avisa que els estats hauran
d’adoptar mesures per protegir les persones amb DI,
tant en el si de la llar com fora d’ella, contra totes
les formes d’explotació, violència i abús, inclosos
aspectes relacionats amb el gènere. Malgrat aquestes bones intencions, a la pràctica, es constaten
obstacles de diversa índole quan una persona amb
DI accedeix a la justícia, especialment si aquesta
mostra dificultats d’introspecció, i/o d’expressió i
fluïdesa verbal.
En referència a la situació a Amèrica Llatina i
segons publicació de Lazcano-Ponce et al., “la manca de polítiques orientades cap a la inclusió de les
persones amb DI, el respecte dels drets humans i la
no discriminació desemboquen en exclusió social (…)
que inclou privació econòmica, social i política (…),
la qual cosa comporta major pobresa i augmenta les
despeses catastròfiques de les famílies. L’exclusió i se-

gregació que pateixen són el resultat de la interacció
entre el seu trastorn, la cultura de discriminació i la
incapacitat de les institucions socials per propiciar un
accés digne i universal a l’educació, als mercats laborals, als serveis públics i de salut”. Aquesta dramàtica
realitat és probablement extrapolable a diferents
regions del globus, essent més evident en algunes
zones d’Àfrica i Àsia.
La majoria de persones amb DI, especialment
aquelles amb majors afectacions, no tindran la capacitat per comprendre i expressar el que els passa i
els genera malestar, augmentant així la seva irritabilitat i, en molts casos, utilitzant la pròpia conducta,
que serà considerada erròniament com un problema,
per comunicar-nos els seu estat.
Sempre, però especialment en aquests casos,
s’espera dels professionals una actuació des del sentit comú, l’empatia i la paciència, amb grans dosis
de sensibilitat i de professionalitat. No es pot intervenir únicament amb la pràctica de la bona voluntat,
que també és necessària; cal valorar les necessitats
reals d’aquest col·lectiu tenint en compte les evidències científiques sobre el tema. Els professionals
han d’estar capacitats tècnicament i, especialment,
en habilitats socials i actituds basades en valors per
fer la seva feina de forma ètica. És per això que han
de disposar dels recursos i condicions adequades que
evitin l’elevada rotació laboral que, en definitiva,
perjudicarà la persona amb DI, que desenvolupa un
vincle molt pròxim amb ells.
Encara que en las últimes dècades s’ha produït,
en general, una millora espectacular en l’atenció
de les persones amb DI, amb l’aplicació del model
d’Atenció Centrada en la Persona i el Suport Conductual Positiu, queda molt camí per recórrer. És
urgent reclamar que les polítiques socials i sanitàries contribueixin de forma patent i significativa a
millorar l’equitat en allò que fa referència a l’accés
als serveis públics en igualtat de condicions que la
població considerada normal.
Tot i les millores, a molts països encara és palpable l’escassetat de recursos ocupacionals, laborals,
residencials i d’oci per a persones amb diferents
necessitats de suport. Aquesta conjuntura genera
llargues llistes d’espera i condueix a una situació
que impedeix actuar proactivament, cosa que produi-

ria millors nivells de qualitat de vida i de satisfacció,
així com menor despesa econòmica. Las persones
amb DI sense suports formals generen major nombre de consultes a serveis de salut especialitzats,
més consultes a urgències, excés de prescripció de
psicofàrmacs sense un diagnòstic clar i merament
com a estratègia de control davant de conductes
desafiadores en absència de programes d’abordatge
conductual, i també problemes de salut mental que
en molts casos es resoldrien amb els citats suports a
la comunitat. La saturació a la qual estan sotmesos
molts serveis de salut i serveis socials no afavoreix
una millora global en aquest sentit. A més de tots
aquests aspectes estructurals, en la nostra societat
i pel que fa a l’atenció social i sanitària, continua
essent necessari fer pedagogia i potenciar els valors
universals i actituds humanes que donen sentit a les
vides individuals.
En el cas específic de las persones amb DI, emergeix un contínuum: des del naixement passant per
l’atenció precoç, el seguiment pediàtric, les etapes
escolar i laboral fins a l’envelliment i el recés personal que porta a la mort. Precisament la mort, que
és allò que realment iguala totes les persones, ha
de ser digna i en un entorn que comprengui i vetlli
també pels drets dels més vulnerables.
Recordem aquí la rellevància del Bon Morir que,
com ens recorda Pere Casaldàliga, implica inevitablement el Bon Viure. L’ètica i la reflexió pausada poden
contribuir a potenciar el respecte i cura mútua, la
creativitat i, en definitiva, l’amor que ens mou i ens
omple com a éssers humans. En l’exercici professional diari d’atenció social i sanitària, les persones
amb DI, i totes aquelles sense DI però també en situació de fragilitat, senten que petits detalls poden
generar benestar i qualitat de vida. Aquests gestos
de calidesa formen part de les actituds humanes que
es requereixen per aquest tipus de feina i que són la
traducció del proverbi clàssic «tracta els altres com
t’agradaria que et tractessin a tu». Tenir en compte,
atendre, incloure totes les persones que ens envolten amb aquesta i altres discapacitats semblants
forma part de la nostra lluita per les Grans Causes,
perquè només aleshores la Utopia del Bon Viure, la
Gran Causa per excel·lència, serà de totes i per a
totes les persones.
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Caminar al ritme del més lent
Elogi de la visita
Miguel Ángel Arrasate, Panamà, FRATER Intercontinental
Reyna i Dolores, FRATER i CEBs de Masaya/Managua
Caminar a ritme humà. En aquest temps concret
en què vivim, temps que construïm i temps també
en què ens introdueixen subtilment hàbits i habilitats deshumanitzants a través de les múltiples ofertes, caminar a ritme humà és tot un aprenentatge.
Semblaria que ens obliguen a córrer. Aquesta és
la premura de l’arribar a temps, del voler ser a tot
arreu, del voler arribar a tot, del quedar bé, de l’evitar censures, del compliment programat que moltes
vegades realitzem tot i sabent que, en la majoria de
les situacions, és un comú compleixo i menteixo. I
encara que ens obliguin a córrer, podem aprendre a
caminar a ritme humà. I en aquest camí, potser mai
arribarem els primers, com passa en curses de competència, sinó que arribarem junts, donant-nos el
gust d’haver assaborit la ruta que hem estat capaços de crear en aquest fer la vida a ritme humà.
Som persones en relació i per a la relació. En
les relacions interpersonals i ecològiques ens descobrim, anem fent consciència del nostre ser més
propi, podem sentir l’alegria de ser qui som i també
d’educar-nos en la gratitud per la trobada amb les
diverses diferències que s’esdevenen, amb dret a
existir, entre nosaltres.
En aquest aprenentatge quotidià i també, moltes
vegades, fruit de decisions lliures, podem tenir la
impressió de nedar a contracorrent. El món corre
i tu camines, i es va fent present aquella saviesa
ancestral que diu: no per córrer més es recull més
aviat. Decididament, els camins de la vida són...
o no són, com esperàvem. Quanta raó i veritat en
aquest fer; que bé ho expressa el poeta: caminante
no hay camino, se hace camino al andar...
En aquest fer camí es va educant la vista, l’oïda,
l’olfacte, el tacte; la intel·ligència s’activa i recrea;
el cor experimenta el ritme del seu moviment, la
sensibilitat connecta amb les seves arrels, s’educa, es modela; ens anem fent contemplatius, una
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harmonia interna va apareixent: som cos, el nostre
cos, i som també aquest cos major amb el qual ens
sentim i sabem interrelacionats. Una espiritualitat
apareix i comença a ser viscuda en l’anar fent camí
a ritme humà.
Caminar i fer camí per a la trobada, visitar-nos:
anar a trobar l’altre, l’altra, apropar-nos a la seva
història expressada en el seu vestir i mirar, en la
casa on viu, en el llit on fila els dies de la seva història, en la cadira de rodes des de la qual transita
i roda la seva existència... Apropar-nos: quina cosa
tan senzilla, per regalar-nos en el simple fet de ser
allà, i en aquella proximitat, aprendre a sorprendre’ns davant d’aquest ésser igual a mi en dignitat, i
diferent en la seva manera pròpia de viure i ser.
Aprendre a mirar amb respecte i començar
aquest aprenentatge d’escoltar, ja que tot ell, o
ella, és un llenguatge, una paraula que es pronuncia en la seva mirada i en el seu silenci, en la seva
alegria i en el seu dolor, en les històries que, sense
pretendre-ho, van sorgint quan cauen les pors, els
temors, i sembla tan senzill i humà això del me’n
puc refiar, amb qui existeixo, sóc gent... Aquesta
paraula que es diu i em parla de l’estructura de
la seva casa, sigui de rajols, cartró, zinc, plàstic,
fullam: és el seu santuari, el seu temple. Aquesta
paraula present en la seva manera de viure i fer la
història, aquesta història que es va realitzant en la
forma pròpia d’estimar, en el menjar determinats
plats...; història que es transparenta en els retalls
que humanitzen i adornen aquestes parets fredes
i calentes de zinc, o els cartrons que possibiliten
preservar la intimitat i dignitat...
Per això, la visita, el caminar a ritme humà, des
de la trobada amb l’altre, amb l’altra, ens convida a
deixar rellotges, per aprendre a construir el temps,
el temps amb gust a humanitat. També ens convida
a arribar amb els peus descalços, expressió de la

nostra humanitat nua, oberta a la trobada amb la
persona, amb la seva humanitat, amb la seva sacralitat, perquè res ens danyi, distanciï ni s’interposi, i
així descobrir que el millor de cadascú va amb nosaltres i per això necessitem deixar equipatges que
obstaculitzin la trobada i així, lleugers d’equipatge,
poder escoltar ben neta la paraula de l’altre, paraula
que tot ésser humà és i té dret a dir, ser escoltada i
tinguda en compte...
Caminar i viure la humanitat del visitar-nos. Tota
visita és transformadora, ens involucra i teixeix una
relació nova que ens obre camins en la tasca de la
justícia, en aquesta marxa diària en favor d’una vida
digna, que reconegui cada persona en la seva vàlua
pròpia i en el seu dret i deure de poder-la viure. La
senzillesa de la visita ens obre horitzons nous per
descobrir les complicitats que anem teixint en el
quefer diari, ple d’accions, comissions, omissions i
que fan real aquest moment present en el qual vivim
i en el qual sentim també allò injust, allò inhumà.
La visita també ens regala la bonica aventura
de l’aprendre a ser humans, aquest regal que no
es compra: el desaprendre tantes coses que no són
útils i que són impediments per ser nosaltres... Ens
regala l’aprendre a ballar i dansar l’existència a un
ritme més humà, en el qual la cura, la sensibilitat,
el coratge, la tendresa, el vigor, l’estimar, la carícia,
la mirada, l’escoltar, la nuesa... propis de tota persona, són expressió de llibertat responsable i d’un
amor que no genera dependències, i ens llancem al
repte sempre humà d’aprendre a ser més humans,
en allò més íntim de nosaltres mateixos, sense pors
que paralitzin; aprendre a ser humans en la relació
amb els altres.
La visita és amistat, perquè és allà on ens expliquem les nostres històries, tristeses i alegries,
enfortint les relacions humanes.
La visita, amb la seva senzillesa, és com una
escola que ens educa, des d’allò més petit i quotidià, en tot això que anem volent que sigui realitat
viscuda, sentida, compartida, cuidada: els drets
humans de tot ésser humà, la igualtat i equitat, la
perspectiva de gènere, la justícia, la democràcia,
la participació ciutadana, la política del bé comú,
una espiritualitat que superi les religions, la riquesa

cultural, el reconeixement a allò divers, la cultura
ancestral del ben viure, fruit del conviure humà,
digne i respectuós amb allò que ens envolta...
Aquesta visita ens parla dels déus que hem
convertit en ídols i en ideologies que ens han anat
esclavitzant, i ens llença a descobrir el Déu de
Jesús, l’amic de la vida, el Déu de la llibertat i l’alliberament, que, en la seva humanitat de carn i os,
visita el nostre ser interior, donant-nos rostre i nom
propi. Per això, és el cos humà i les seves relacions
quotidianes ecologicohumanes, el lloc primari on
les Grans Causes de la humanitat s’han de fer història-realitat: a la casa, al barri, a l’escola, a la fàbrica, a l’oficina, al tros... Si els drets humans, si les
Grans Causes, no signifiquen res en aquests llocs,
tampoc signifiquen res enlloc.
A la FRATER (Fraternitat Cristiana Intercontinental de Persones amb Discapacitat), la visita a l’altre,
a l’altra, és la intuïció fundant, per teixir relació
humana, amistat, dignitat, donar i rebre una mà,
una paraula, “aixeca’t i camina, ves a la comunitat”,
“les nostres capacitats, superen les nostres limitacions”, “canvia la teva vida per canviar el món”,
“traduïm a fets els nostres drets”. Només amb una
consciència lúcida de ser cos digne i lliure, de ser a
més relacional i espiritual, les Grans Causes tindran
carn humana i podran continuar essent història
d’alliberament.
I com a tots els pobles d’Amèrica Central, també
a les CEBs (Comunitats Eclesials de Base) la visita és
institució-cultura originària. Contemplem simbòlicament el misteri de l’encarnació (en-carn-acció): és
una visita a una dona, Maria, on es pacta la història
de l’alliberament fent-nos carn l’Alè de vida que, per
igual, ens habita, en totes les diversitats, sense cap
discriminació. I aquesta visita llibertària ens posa
en camí per continuar visitant-nos, organitzant-nos,
ser comunitat encarnada, ser societat i univers.
Aquesta visita, recordada sovint, sempre ens
educa en l’aprenentatge de transitar per la vida, a
ritme humà, acomodant-nos al ritme del més lent,
per incorporar tothom a la construcció de l’altre
món possible, en la utopia de les Grans Causes que
el configuren, i els nous paradigmes que el continuen renovant cada dia.
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Abús sexual a menors i adults vulnerables a l’església
Marcela Sáenz

Santiago de Xile

Sembla que cada cert temps ens tornen a sacsejar
notícies sobre abusos sexuals a menors o persones
adultes vulnerables, dins de l’Església Catòlica. En alguns països llatinoamericans, com Xile, Perú i Mèxic,
hi ha hagut grans escàndols en relació a figures molt
conegudes, fins i tot internacionalment. També n’hem
escoltat de la diòcesi de Boston, als Estats Units, o
els casos d’Irlanda i Austràlia. Hi ha denúncies que
involucren diversos sacerdots de la mateixa diòcesi o
germans d’una mateixa congregació religiosa. Hi ha
qui diu que les esglésies locals es divideixen en dues:
aquelles on el problema ja ha esclatat, i aquelles on
esclatarà aviat...
I sí, com a Església hem perdut moltíssima credibilitat, i això afecta profundament la nostra missió.
Però el dany més profund no és pas aquest. El primer
que ens hauria de preocupar, si seguim els criteris de
l’evangeli, són les víctimes, i el profund mal que han
patit. Hem trigat molt en començar a moure’ns contra aquest flagell.
És que estem davant d’una realitat molt difícil
d’acceptar. El primer que sentim, quan sabem d’algun
cas, és incredulitat: ens costa molt pensar que ni tan
sols sigui “possible”. Si es tracta d’algun capellà o
religiós/a que coneixem i apreciem, encara pitjor. Ens
defensem davant d’aquesta veritat.
Hem reaccionat –i ho continuem fent– amb insensibilitat i indiferència davant del patiment de les
víctimes i les seves famílies. Ens sembla que exageren. Minimitzem el que va passar: només és un petit
percentatge de capellans; hi ha més abusos a les famílies que a l’Església; o atribuïm part de la responsabilitat a les mateixes víctimes: segurament el va provocar amb els seus gestos o la seva manera de vestir, o
és que es va deixar tocar. Desconfiem del temps que
han trigat a denunciar l’abús: aquestes acusacions
són de fa 25 anys. Creiem que volen aprofitar-se de
l’Església demanant diners, o d’alguna altra manera,
i les tractem com a enemics, oblidant que són o han
sigut part de l’Església. N’hi ha que fins i tot han
pretès comprar el silenci de les víctimes, arribant
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a sotmetre-les a pressions psicològiques i morals,
xantatges i amenaces, perquè faria molt mal que això
se sabés, o si tu ho reveles no et podrem continuar
pagant la teràpia que necessites. Tendim a protegir
els capellans acusats, en detriment de la justícia
que correspon als que han estat danyats: va ser un
moment de debilitat, és un capellà tan popular, ha fet
tant de bé, s’ha jugat tant pels DH, que ara el volen
desacreditar. Algunes persones ja estan cansades del
tema, i pensen que tot és exageració dels mitjans o,
obertament, una campanya contra l’Església. Bisbes
i superiors de congregacions religioses han pretès
solucionar les coses amb crides d’atenció en privat,
trasllat de diòcesi o de comunitat, o amb alguna
teràpia o curs de renovació espiritual per als abusadors. Ens hem focalitzat en evitar l’escàndol, entenent-lo com la reputació del capellà i de l’Església,
no pas com el dany fet a una persona innocent.
Potser pensem que abans això no passava... Textos molt antics de la història de l’Església ens diran
que estem equivocats/des. Potser avui se sap més,
per l’abast de les xarxes i perquè la societat està més
disposada a qüestionar l’Església. En tot cas, el problema no és que se sàpiga o no, sinó la llarga història de víctimes a les quals no hem escoltat. La quantitat enorme de persones que al llarg de la història
han patit sota la figura d’un Déu cruel, inhumà i aliè
al seu dolor, que és el que els hem transmès amb les
nostres conductes o amb el nostre silenci i manca
d’empatia. Estem davant d’un rostre molt evident del
Crucificat...
Darrere de les nostres errades reaccions s’hi oculta, en el millor dels casos, una profunda ignorància
sobre el que és l’abús en si mateix –sigui de poder,
de consciència o sexual– i de les doloroses conseqüències que comporta en totes les dimensions de la
vida, per a la víctima i el seu entorn. Si escoltem els
que han tingut la valentia de denunciar –en alguns
casos amb un altíssim cost per a ells/es mateixos i
les seves famílies– podrem aprendre que:
L’abús sexual és tot acte de connotació sexual en

què s’utilitza el menor com a objecte sexual, al servei
dels interessos de l’abusador. Amb o sense contacte
físic.
Generalment s’esdevé en contextos coneguts i de
confiança. Per això mateix, és la confiança la que es
veu vulnerada i traïda.
L’abús sexual és sempre un abús de poder. El més
greu de l’abús sexual és, de fet, l’abús de poder i
autoritat. Es produeix en el context d’una relació en
què hi ha una asimetria de poder (ja sigui per edat,
maduresa, rang, etc.). Aquesta asimetria és pròpia de
tota relació d’ajuda. Això no obstant, en la dinàmica abusiva el poder ha esdevingut un instrument al
servei dels interessos de l’abusador.
En les dinàmiques d’abús pot haver-hi violència i
amenaça, tot i que són més freqüents els processos
de seducció (l’abusador “encanta” la seva víctima) i
manipulació.
Un menor d’edat o un adult vulnerable no estan
mai en condicions d’escollir ni d’acceptar lliurement
la relació abusiva, ni tan sols encara que ho sembli.
L’abús sexual no és un fet puntual, sinó un procés, que fa possible que succeeixi i es repeteixi, i
que es prolongui de vegades durant molts anys.
La dinàmica abusiva està dominada per la llei del
silenci. Per la raó que sigui, la víctima sent que no
pot dir res: l’enorme prestigi de l’abusador (no em
creuran), el poder que té sobre la víctima i el seu
entorn, la confusió que viu per la manipulació a la
qual està sotmesa, la vergonya, etc.
Les conseqüències de l’abús sexual són enormes, i
varien de persona a persona, interactuant amb molts
altres factors: el perfil individual de la víctima, les
característiques de l’agressió, la relació entre víctima
i abusador, les conseqüències provocades pel descobriment de l’abús (a la família, comunitat o context,
etc.).
Entre les conseqüències de l’abús podem esmentar: una sexualització traumatitzada, dinàmiques
d’autocensura i culpa (per no reconèixer la interacció
abusiva, per sentir que d’alguna manera va participar
en el que va succeir, pel que va passar a la seva família o comunitat quan ho va donar a conèixer, per
haver obtingut plaers o guanys –regals, beneficis,
per no autoprotegir-se, etc.), dany profund en la
seva autoestima, trastorns de salut de diversa mena,

tendències depressives o suïcides, addiccions, alteracions del son, malsons, dificultat per confiar en els
altres, etc.
En el cas d’abús sexual comès per capellans i
religiosos/es, s’hi suma la dimensió espiritual. La
persona que havia de vincular-nos a Déu és qui ens
ha danyat. No pas poques vegades, això agreuja el
patiment de les víctimes: per les culpes que carreguen injustament sobre seu (no entenia per què Déu
permetia això), o perquè la seva pròpia relació amb
Déu queda interrompuda (com creure i confiar en un
Déu amorós i compassiu després del que ha passat?).
En la dinàmica abusiva, totes i tots som “tercers”.
Podem veure, sentir, sospitar, alertar, fer quelcom per
assabentar-nos-en i aturar la situació d’abús... o no
fer res. Tenim una responsabilitat. No podem deixar
que la por, els propis interessos o la fascinació que
exerceixi sobre nosaltres la persona que abusa ens
immobilitzi o silenciï.
Un dels factors que ha fet possible el gran nombre d’abusos comesos a l’Església és el clericalisme:
considerar els sacerdots com a persones “especials”,
l’autoritat dels quals no es pot discutir, amb dret
a privilegis, per sobre del “poble de Déu” i no pas
com a part seva. Capellans que actuen com a amos o
capatassos a les parròquies... “Directors” espirituals
que en comptes d’”acompanyar”, “reemplacen” la
consciència del dirigit/da, dient-li què ha de fer i
fent-lo dependent... La poca formació de laics/ques
per constituir consells pastorals i comunitats fortes,
capaces de participar en les decisions...
En associar espontàniament l’”obediència als pastors” amb submissió i subjecció, el donar poc espai
al qüestionament, la reflexió i la crítica... Són factors
amb els quals hem d’estar molt alerta.
Durant segles la causa de les víctimes d’abús dins
de l’Església ens va semblar quelcom petit, davant
de la Gran Causa de l’honor de l’Església... Avui hem
canviat, ens hem convertit, i pensem exactament
al revés: la Gran Causa de Jesús, és construir una
comunitat alliberada i alliberadora, en la qual les i
els petits vulnerables trobin un lloc segur i de vida
abundant. La Gran Causa es juga doncs en l’atenció
als petits, no pas en donar la prevalença a la gran
institució ni al clero, que han de posar-se sempre al
servei dels petits.
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Grans Causes Indígenes en allò petit
Tania Ávila Meneses

Oruro-Cochabamba, Bolívia

Ser part d’un poble indígena quítxua travessat per
diferents trobades culturals al llarg de la història em
fa sentir i pensar la vida d’una altra manera; perquè
tot està en la unitat no puc pensar sense sentir i
no puc sentir sense percebre el meu cos. Els batecs
del meu cor marquen el ritme del meu actuar i de
la meva reflexió que no es desenganxa de la meva
acció. Nosaltres els pobles indígenes tenim Grans
Causes que esdevenen vida en allò quotidià, a través
de signes petits, gairebé imperceptibles per als que
només cerquen Grans Causes amb impacte estructural.
Que potser l’estructura no està feta de petits actes,
de petits pensaments i canvis que provoquen grans
asimetries?
Sense intenció de sobrevalorar les cultures indígenes, sinó prioritzant la seva aportació creativa
i vital, us convido a veure, amb tot l’ésser tukuy
songowan com deia la meva àvia en l’idioma quítxua,
quatre moviments quotidians que tenen cura de la
vida: som comunitat, la vida sencera és sagrada, som
celebració, i sóc memòria i sóc futur. Potser aquests
moviments, com la respiració en els nostres petits
cossos, aporten des de la petitesa grandiosa a la
desitjada concreció de l’ecologia integral, que ja ve
essent vida en els pobles indígenes des que el temps
no era temps.
• Som comunitat. Comparteixo com a símbol La
Cancha, el mercat popular de Cochabamba, expressió
d’un mercat en clau comunitària dins d’un sistema de
mercat competitiu. A La Cancha dones i homes construeixen relacions de cura entre comerciants i amb els
clients. Malgrat la quantitat de gent, entre coneguts i
desconeguts, les venedores se senten amb la seguretat de deixar les seves parades temporalment perquè
els seus veïns en tindran cura. En moltes situacions
es veuen nens petits caminant entre la multitud, però
si algun està en risc cridarà, la wawa!, emprant l’article “la”, no pas “tu”, perquè la criança del marrec és
un acte comunitari, però alhora és una crida d’atenció a la responsabilitat concreta dels pares.
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A més de cura mútua entre les venedores, també
hi ha la cura dels clients, amb els quals mútuament
s’anomenen Caserita. S’estableix un vincle de proximitat, ja que la venedora sap els gustos i necessitats de
les compradores; a moltes les troba cada dissabte de
mercat, i ja té una idea de què els pot faltar a casa.
I qui compra va amb la confiança que la seva caserita
tindrà allò que necessita, i si no ho té, l’ajudarà a
aconseguir-ho a bon preu i bona qualitat.
En darrera instància la qualitat del producte depèn de la cura, de la salut de la terra on se sembra: si
va haver-hi l’aigua necessària o algun desastre natural, si s’han realitzat els rituals d’agraïment i permís.
Així, la cura de les relacions entre éssers humans
s’estén a la cura de la natura i al vincle amb la Divinitat... tot des de La Cancha.
I així, una jornada de feina que comença amb
una mirada d’esperança al sol que neix i acaba amb
un “fins demà si Déu vol”, es mou com una espiral de
fets comunitaris petits, gairebé insignificants, que
fan de La Cancha una alternativa de mercat marcada
per la comunitat i no només per la competència. Un
mercat en què l’altre té rostre, i a més la caserita me
yapa, m’augmenta, no només amb els productes de
la Mare Terra sinó amb el vincle de la mirada, el riure
que em fa sentir i pensar que som comunitat.
• La vida sencera és sagrada. Prenc com a símbol la respiració, aquesta dansa vital entre l’ésser
humà i la natura que revela la presència del Misteri
sagrat de la vida. Amb el ritme de la teva respiració contemples els detalls senzills que fan la vida,
com reunir-se per menjar. Recordo que el meu oncle
Enrique, sempre que algú arribava a casa, servia en
un plat gran fet de terrissa, ch’illami, gra de blat de
moro willkaparu, aquell blat de moro negre que les
ties deien que és tan nutritiu, que sustenta la vida
del lactant. Aquest ch’illami estava acompanyat d’un
quesillo posat a terra. Ens convocava als que érem
part de la família, els visitants, i si algun desconegut
entrava per la porta, mentre menjàvem, també estava convidat a compartir els grans de blat de moro i

el formatge, perquè el menjar és per a tots els fills
de Déu, deia la mama Sabia. Menjar del mateix plat
prenent el blat de moro a les mans, com a signe de
respecte, crea un moviment d’escoltar el cos que
dóna lloc a una sinergia entre comensals que satisfà
la fam d’aliment i de diàleg, d’escoltar atentament,
d’aquesta forma de conversar que fa dels moments de
menjar temps sagrats de trobada.
Respirar ens fa sentir-nos i pensar-nos part d’un
tot sagrat que ens fa inspirar confiança i expirar
cura, sí, cura a un mateix, a la comunitat, a l’entorn
natural, curant així la nostra espiritualitat que cerca
harmonia i equilibri. Un equilibri que no significa
absència de conflicte, sinó l’art d’aconseguir que les
tensions siguin creatives. Així amb gestos simbòlics
serens, acollidors, es gesta en els pobles quítxues
el Misk’y Kausay, la vida dolça (en aimara Sumaj Qamaña, el Bon Viure) com un estil de vida quotidià,
senzill, que s’esdevé aquí i ara amb la participació de
tothom... de tot. I no es redueix a reflexions racionals que discursivament la plantegen com una recerca
de futur.
• Som celebració. Comparteixo com a símbols la imatge d’homes i dones dansant morenada
en el temps ritual del Carnaval d’Oruro. Diuen que
els pobles andins bolivians vivim en festa. Alguns
consideren aquest fet com la causa de la manca de
desenvolupament. Doncs sí, som celebració perquè
la nostra dansa i cant és assumir la nostra pròpia
situació vital, és cuidar quotidianament el nostre cos
per poder recórrer, amb salut estable, els carrers, els
mercats i les places quan arriba el temps de celebrar.
La dansa exigeix atenció envers qui balla al costat,
davant i darrera teu, el que implica que a més d’estar
atent a tu mateix, a la teva respiració, al teu moviment, necessites entrar en diàleg de gestos, de cossos, amb altres persones que, essent tan diferents, es
mouen al mateix ritme, creant harmonia. No podem
ballar sols: necessitem els artistes que confeccionen
la roba, la banda de músics que marca el ritme, i
les veus i ànims de la gent que està a les vores dels
carrers. Necessitem la sincronia de la comunitat, que
sustenta sense crear dependència. Em pregunto si
dansar en comunitat no serà un prototipus d’un “altre
desenvolupament possible”...
Celebrar en els carrers és tornar a apropiar-se
simbòlicament dels espais públics a través de la

dansa i el cant, com a espais sagrats de trobada entre diferents. Som celebració que agraeix els ritmes
de la vida-mort irrompent carrers, mercats i places,
afirmant que són i som part de la comunitat, davant
d’una societat competitiva que busca més diners per
pagar llocs exclusius amb grans parets que exclouen
la comunitat. La terra no és de ningú, tots som part
d’aquesta Casa Comuna.
• Soc memòria... soc futur. Aquest darrer moviment té una èmfasi en la persona: és respirar i fer
memòria del propi camí de vida. La tradició oral és
fonamental entre els pobles indígenes: un itinerari
que narra diverses històries amb llenguatge simbòlic,
amè, fluït i divers. Així amb tantes veus explicant no
ens quedem amb només una història, lineal, sinó amb
un teixit històric divers, acolorit i fins i tot contradictori, que permet que les noves generacions puguin
discernir allò que fa al seu propi moment històric
i que es facin crítics coconstructors d’aquest teixit
ancestral.
Explicar la meva vida és una forma de transmetre
experiències d’aprenentatge sense jutjar la vida de
qui m’escolta i sense jutjar la meva pròpia; és una
forma mútua d’aprenentatge, deixant els oients prendre de la meva experiència allò que necessitin per al
seu camí. Les persones i comunitats opten per convertir en cançó els fets o sentirs-pensars claus per a
la comunitat actual i de possible impacte en el futur.
Un exemple és aquesta tornada d’una morenada escrita els anys 90 per José Flores, enmig de la confusió
que creaven els mitjans entre coca i cocaïna:
“Coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada.
Jallalla Bolivia, Jallalla Oruro,
soy de los cocanis alma, vida y corazón”.
Aquestes diferències explícites en les cançons fan
que les generacions del futur prenguin consciència
de la seva identitat i compromís amb la cura integral
de la vida, no només de la seva cultura. Així cada
persona andina és memòria, és futur, perquè allò que
avui facis o no facis serà l’ordidura del teixit vital del
futur.
“Esito sería”, solem dir quan acabem una intervenció feta des de la nostra vida. Us he donat testimoni d’algunes Grans Causes que els pobles indígenes
vivim quotidianament en allò petit, sigui a les nostres comunitats o a les ciutats... Esito sería!
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la cura espiritual d’un mateix
José Arregi
Donosti, Euskadi

Tenir cura d’un mateix no és pas una causa menor per a qui vol servir causes majors. La cura d’un
mateix és una condició i, alhora, una dimensió inherent del compromís per les Grans Causes: la fraternitat-sororitat efectiva i l’alliberament de totes les
criatures oprimides, començant per l’última que ens
sigui més propera. Cadascú és per a ell el seu primer
proïsme necessitat. Com lliurar-nos si no ens cuidem? I com cuidar-nos de debò si ens tanquem i no
ens lliurem a una causa més gran que nosaltres?
Éssers de cura. Explica el mite romà que, passant Cura per un riu, va agafar fang del seu fons i
amb ell va modelar la figura d’un ésser humà. Va
passar per allà el déu Júpiter, i Cura li va pregar
que li insuflés esperit. Júpiter ho va fer. Som éssers de fang animat, fang amb ànima. El motiu ja
era present en el mite sumeri de la creació (2.000
aC), i també el recull la Bíblia (s. VI-V aC: Gn 2,7).
L’ésser humà (homo) és terra (humus), argila humil
(humilis) i esperit (Ruah, Pneuma, Spiritus) de vida,
respiració i esperança. Clar que l’esperit que ens
anima, unifica, relaciona i mou no sobrevé des de
fora de la matèria que ens constitueix, de la qual
estem formats. El fons de la matèria és l’energia, i
al fons d’aquesta matèria-energia també el podem
anomenar Déu.
Som éssers de cura. La “divina” Cura ens crea i
recrea sense parar des del més pregon de nosaltres
mateixos i de tot el que és. Som Cura i Alè creador
per a nosaltres mateixos i per als germans més petits
que ens envolten. Fràgils i vulnerables com som,
necessitem cuidar-nos.
Cuidar és atendre, escoltar, acollir. Cuidar és
comprendre, posar-se en el lloc de l’altre i en el
nostre propi lloc, i continuar confiant malgrat tot.
Cuidar és respirar, sostenir, respectar, i a vegades
esperar contra tota esperança. I obrir la llera perquè
flueixi tendrament des del fons la font de totes les
llàgrimes. Cuidar és guarir.
Cura espiritual d’un mateix. La cura espiritual
no és una cura entre altres. Allò espiritual no es
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refereix a una part o a una dimensió específica de
l’ésser o de la vida.
Dir espiritual és dir pregon. No som només àtoms,
ni només molècules, ni només cèl·lules, ni només
òrgans. No vivim només de pa, ni només de vitamines, proteïnes i greixos, ni només de ciència i
saber, ni tampoc per descomptat d’allò que sovint
s’entén per “pràctica de l’espiritualitat”. No som només allò que tenim, sentim i pensem, ni el conjunt
de totes les nostres accions, per bones que siguin.
El nostre ésser profund no s’esgota en la forma, tot i
que no és sinó en la forma. A la pregonesa del nostre ésser i de tots els éssers l’anomenem l’esperit o
allò diví, Déu: llibertat i comunió sens fons.
Marià Corbí defineix justament l’espiritualitat
com a “qualitat humana profunda”, no lligada a cap
religió. La qualitat humana profunda, que també
podem anomenar simplement “saviesa de vida”,
consisteix a mirar, sentir i obrar –VIURE– des d’allò
més profund i veritable del nostre ésser: llibertat i
compassió, respir i tendresa, amplitud i comunió.
Mirar i tractar totes les persones i totes les criatures
amb reverència i compromís solidari.
La cura espiritual d’un mateix requereix conrear
cada dia aquella qualitat humana profunda, aquella
espiritualitat inseparablement personal i política,
mística i compromesa, pacífica i transformadora. La
cura espiritual es tradueix en una profunda fe en un
mateix, en el proïsme, en la Mare Terra, en la misteriosa i santa energia-matèria, mare i matriu de totes
les formes, malgrat les ferides i ombres.
La cura de l’atenció contemplativa. L’atenció
és una forma essencial de la cura. Atendre és cuidar,
cuidar és atendre. Els quefers i missatges que ens
reclamen d’arreu, l’incessant remolí de les nostres
idees i emocions ens impedeixen viure atents, estar
en allò que estem, mirar-ho tot en la seva pregonesa
i misteri absolut. Viure atents és estar en el nostre
centre, sencerament presents i conscients a allò que
veiem, sentim, fem, aquí i arreu, ara i en qualsevol
instant, circumstància, activitat.

Viure atents o presents significa submergir-se
en el gran Present o Presència. A això equival la
contemplació de la tradició cristiana, meta de l’oració oral o mental, i és equiparable a la meditació
silenciosa de la tradició oriental. El propi terme
meditació, si atenem a la seva etimologia, significa
precisament “estar en el centre”, i no es limita a una
pràctica particular, sinó que es refereix a una forma
de mirar, sentir, viure des del centre.
Quan som i estem completament atents o presents a nosaltres mateixos, actuem en llibertat i
vivim en pau malgrat tot.
La cura del silenci o de la desafecció. El soroll
ens inunda de fora i de dins. Ens divideix i aliena,
ens asfixia i acaba per emmalaltir la nostra salut
física, psíquica i espiritual. Les nostres ciutats i llocs
de treball, i sovint els nostres propis domicilis, han
esdevingut inhabitables per la fressa del trànsit,
l’estrèpit i les presses, la competitivitat desaforada,
el tsunami informatiu, l’incessant aldarull de la tele,
l’ordinador, el mòbil...
Guardem-nos del soroll. No pas en primer lloc
del soroll físic –però també– sinó del remolí mental, emocional, que ens impedeix respirar en calma,
escoltar-nos a fons, descansar, viure en el nostre
centre. En darrera instància, el silenci consisteix a
viure lliure de l’afecció al nostre ego amb els seus
interminables vaivens, pensaments i emocions,
projectes i pors, eufòries i angoixes, satisfaccions i
rancúnies. El silenci és desafecció, i de la desafecció
del jo, mi, meu ens en ve la pau. El compromís i
l’acció són ineludibles, però només són alliberadors
en la mesura en que som lliures del gaudi dels seus
fruits. És urgent que a les nostres llars i a la nostra
agenda quotidiana reservem uns temps de respir i de
silenci, per submergir-nos en el Silenci revelador i
transformador, alliberador, que batega en el Fons de
nosaltres mateixos i de tot.
La cura teològica. Encara que no sigui allò més
important, també necessitem cuidar la nostra teologia, ja que som éssers parlants i necessitem dir
l’espiritualitat evangèlica en un llenguatge que sigui
raonable per a nosaltres mateixos i per a la gent
amb la que volem compartir allò que vivim.
Molts cristians se senten incòmodes en el paradigma tradicional: la matèria contraposada a

l’esperit, l’ésser humà com a centre i corona de la
creació, Déu com a Ens Personal Suprem a imatge
humana, Jesús com a única encarnació plena del
Misteri diví i únic salvador, el cristianisme com a
única religió plenament revelada, miracles i dogmes,
pecat i perdó, cel i infern... I doblement incòmodes,
perquè els manca encara un llenguatge o un paradigma teològic alternatiu, coherent amb la seva visió
del món.
El desenvolupament i la difusió de les ciències,
la mirada del cosmos infinitament gran i infinitament petit, la visió interelacionada, dinàmica i
evolutiva de l’univers o dels multiversos, l’augment
gegantesc de la informació, l’esclat de totes les
certeses, la insignificació de l’Homo Sapiens en un
cosmos on creix la probabilitat de vida conscient
en altres planetes, la consciència del gènere i de la
igualtat de drets de totes les identitats i orientacions sexuals, els enormes reptes de l’hiperhumanisme
i del transhumanisme (alteració del nostre ADN,
cíborgs, intel·ligència artificial...), el fracàs del
sistema comunista i la perversió del sistema neoliberal, les desigualtats creixents, la gravíssima i letal
crisi ecològica del nostre planeta... Vivim en un món
molt diferent, no només del “món antic” sinó també
de l’anomenat “món modern”. No ens val “la teologia
de sempre”, ni tan sols la teologia del Concili Vaticà
II, només tímidament oberta a allò modern.
La revolució cultural exigeix una revolució teològica. Cap creença ni religió –inclòs el cristianisme– és essencial per a l’espiritualitat, com no ho va
ser per a Buda ni per a Jesús. Però necessitem un
llenguatge raonable per dir a l’Esperit que recrea el
món i ens recrea sense parar. Necessitem una teologia coherent amb la nostra cosmovisió: una imatge
de Déu més enllà de la imatge teista, personalista,
antropomòrfica; una cristologia espiritual, còsmica i
pluralista més enllà de la simple identificació entre
la particularitat de Jesús i la universalitat del Crist
o de l’Esperit; una Església democràtica no clerical
patriarcal; més enllà de qualsevol sistema religiós de
creença, ritus i codis.
La cura espiritual d’un mateix i de les Grans Causes és un gran repte i també una Gran Causa personal i eclesial d’avui. La necessitem.
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Preparar la nostra Tercera edat
Geraldine Brake i Linda Donovan

Ciutat de Panamà i Santiago de Xile

“L’ancià no és un extraterrestre. L’ancià som nosaltres, dintre de poc, dintre de molt, inevitablement,
encara que no hi pensem...” Papa Francesc.
Segons les Nacions Unides, el 2017 hi havia 962
milions de persones amb 60 anys o més, un 13% de
la població mundial, amb un creixement anual del
3%. Europa té la proporció més alta: un 25% d’ancians. Es calcula que el 2030 al món hi haurà 1.400
milions de persones d’edat avançada. Els 137 milions
de persones del 2017 amb més de 80 anys, es triplicaran el 2050, passant a 425 milions.
Realitat impactant, l’envelliment és un procés
universal, continu, irreversible, dinàmic, progressiu,
declinant i heterogeni, i fins al moment, inevitable.
S’hi produeixen canvis biològics, psicològics i socials
resultants de la interacció de factors genètics, socials, culturals, i de l’estil de vida. Igual que altres
moments de la vida en els quals ens preparem per a
l’etapa següent, com l’adolescència per a l’adultesa,
és important que ens preparem per al moment de ser
adults grans abans de ser-ho.
La vellesa és una etapa normal, per la qual hi
passarem tots. En l’àmbit biològic, els nostres òrgans i teixits quedaran afectats en diferents graus
i moments de l’envelliment. Parlem del sistema
nerviós central, els sistemes sensorials, les funcions
motores, el metabolisme, i les funcions vegetatives.
Les conquestes de la ciència i els progressos de la
medicina han contribuït a prolongar la durada de la
vida humana. Però no pas tothom hi té accés quan
els necessita en la seva vellesa.
Un terç del nostre destí biològic està relacionat
amb els gens que hem heretat. Això significa que
dos terços de la nostra salut tenen a veure amb
l’estil de vida que portem, com mengem, quant
d’exercici fem, quant dormim... Igual que en cada
etapa de la vida, cuidar-nos de forma intel·ligent i
intencional és una gran ajuda per mantenir-nos independents i sans el major temps possible.
És important notar que fins i tot quan el procés
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d’envelliment dels éssers vius és natural, les persones, en prendre consciència del seu deteriorament
físic i psicològic, el vivim amb angoixa. Una de les
formes d’afrontar aquesta angoixa té relació amb
entendre allò que ens passa des d’una mirada psicològica. Les tasques es poden ordenar en quatre grans
temes:
La identitat personal. Es manifesta en l’autoimatge i l’autoestima. Els canvis i pèrdues que la
persona de la tercera edat pateix en totes les àrees
de la seva vida produeixen una crisi d’identitat. El
repte és mantenir intacte el sentiment de la pròpia
continuïtat: ser capaç de viure les seves experiències
de pèrdua sense que per això s’alteri la imatge que
se’n té, ni el nivell de la seva autoestima. Per superar
aquesta crisi és fonamental viure experiències vàlides
en un context relacional adequat, redefinir el propi
sistema de valors, tenint el valor de canviar i integrar
la riquesa de les reminiscències, dels records.
L’autonomia. Aquesta crisi es viu en dos plans:
físic (dependència o independència d’altres per
subsistir) i psicològic (atribut de la personalitat per
autodeterminar-se). Es perd l’autonomia per deteriorament de la identitat personal, això és, quan
la persona deixa de considerar-se capaç de prendre
decisions: disminueix la iniciativa, augmenta una
actitud apàtica, s’abandona el desig de viure, s’accepten complaentment les decisions d’altres. També
es pot perdre l’autonomia per la sobreprotecció: un
excés d’estima que invalida la llibertat de decisió,
acció i pensament de l’ancià. Això produeix frustració, agressivitat, desànim, ràbia, depressió... Per
prevenir aquesta pèrdua cal tenir-ne consciència, i
no excedir-se en les cures, mantenir l’activitat física
i intel·lectual, cuidar l’alimentació i promoure un
desenvolupament espiritual adequat per aquesta
etapa de la vida.
La pertinença. Pertànyer és ser part de quelcom,
és tenir arrels en algun lloc, grup, ambient... A la
tercera edat es produeix la jubilació, que ens retira

de l’activitat a què pertanyíem. S’esdevé quelcom
similar a la família: el lloc que ocupàvem canvia.
Hi ha marxes, separacions i morts. Aquests fets ens
poden dur a la jubilació del corrent de la vida, és a
dir, a perdre interès pels altres, per allò que abans
ens agradava, per les activitats quotidianes, per la
mateixa vida. Hi ha estudis que mostren que la soledat produeix estrès, i que pot ser tan perjudicial per
la salut com fumar o beure en excés. Som animals
socials, i la no comunicació entre nosaltres té efectes perillosos per la nostra salut.
Cada àrea esmentada es veu exemplificada en el
camí de vida d’un home panameny anomenat Italia.
L’Italia era solter, d’un barri marginal; va sobreviure
amb poc suport familiar. Treballava en un bar i dormia en el Mercat Central. En el moment de la crisi de
la Invasió dels EUA va rebre suport en els hangars
provisionals per damnificats. Allà va començar una
etapa transformadora que el va ajudar a millorar
les seves condicions de vida. Actualment viu en
una comunitat de la tercera edat on se sent segur i
apreciat. És una persona alegre, carismàtica i gran
ballador. Tot i que una mica tímid, es caracteritza
pel seu do de gent, pel seu bon hàbit de lectura del
diari del matí i per mantenir sempre un somriure al
rostre. Al final, l’Italia va poder resoldre aquestes
tasques: va afirmar els pilars de la seva vida i identitat com a persona digna, competent i important, va
poder recobrar una independència en les decisions
que l’implicaven i va poder, a la seva manera, formar
relacions amb un nou grup de persones que l’apreciaven i l’estimaven.
La directora del Fons Monetari Internacional
ha senyalat la vellesa com un problema econòmic,
per al qual les nacions no es preparen. Per reforçar
aquesta poca preocupació pels ancians, hi ha el
canvi de mentalitat cultural: on s’acostumava a valorar els anys, ara s’observa una desafecció envers els
grans dins de la família, arribant a l’abandonament
en centres hospitalaris, o pitjor, dins de la mateixa
família. Hem de recordar que la soledat produeix depressió i altres malalties, que costen molts diners en
despesa de salut pública. I el problema empitjorarà
en la mesura que l’expectativa de vida creixi, i cada
vegada hi ha més adults grans sols, una veritable
pandèmia mundial.

Destaquem la lamentable manca de polítiques
de conscientització per als joves, que no s’aturen a
reflexionar que un dia, no tan llunyà, també seran
ancians... Cal preparar-se per a un envelliment amb
benestar, evitant les connotacions negatives atribuïdes als ancians, com a “inútils i descartables” des de
l’òptica capitalista d’exigència productiva.
L’espiritualitat. Quan Galileo Galilei ja tenia barba blanca, uns amics li van preguntar: quants anys
tens? Ell els va respondre: vuit o deu. Com és això?
li van dir. I Galileo va replicar: “els anys que tinc
són els que em queden per viure, els ja viscuts no
els tinc, se’n van anar”. En aquesta resposta veiem
aparèixer una mirada espiritual, que transcendeix
–no nega– les pèrdues pròpies del viatge de l’adult
gran. Aquesta espiritualitat s’ha de construir des de
l’honestedat amb un mateix, que ja no permet les
màscares que ens hem posat.
Els ancians poden aportar al procés d’humanització de la nostra societat els seus carismes propis
de la vellesa: gratitud, memòria, experiència, importància de les relacions, i una visió i comprensió més
completa de la vida... És la seva aportació, el seu
regal.
Tornant al cas de l’Italia, veiem com ell i molts
altres van optar per viure amb una gran capacitat
de resiliència, en moments difícils i de molta adversitat. Van dur la seva actitud a un nivell superior, i
van transformar la seva tragèdia en una vida nova.
L’espiritualitat de la tercera edat ha d’incloure
la mort. La vida ens porta a la mort com a part d’un
procés integral. Així ens ensenya la Mare Terra: a
la naturalesa tot neix i tot mor dins d’un ordre de
transformació constant. En paraules de Thomas
Berry (†1994), historiador de cultures, la mort està
integrada al procés de la vida; hem nascut d’altres;
sobrevivim després d’altres; morim seguint-ne d’altres... És part d’un mateix procés comunitari que,
en definitiva, és l’Univers mateix. És el món dels
vivents: naixement, vida, mort...; no hi ha res que
s’esdevingui en el temps que no tingui una dimensió
eterna.
Vida, ancianitat, mort... viure-les amb atenció,
amb consciència, amb plenitud... és un repte i una
Gran Causa per la que també lluitem, preparant-nos,
cada dia, des dels detalls més petits.
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Propostes del Manifest animalista
Corine Pelluchon

Besançon, França

El Manifest proposa acabar amb quatre grans atrocitats que cometem contra els animals, que poden
gaudir aviat de prou consens social. Recomanem vivament llegir/treballar el Manifest complert.

a) Fi de la captivitat animal
La captivitat dels animals salvatges en els circs,
parcs i zoològics atempta contra el seu benestar.
Tant si se’ls va arrencar del seu medi natural separant-los dels membres de la seva família (sovint
després d’una matança en una cacera organitzada,
com veiem a la badia japonesa de Taiji), com si han
nascut en captivitat, les feres, llops, mones, elefants, zebres, ossos, dofins i orques no han d’estar
en gàbies ni en piscines.
Tots els animals captius s’avorreixen sobiranament i desenvolupen estereotips que revelen el seu
malestar. Cap cetaci pot campar al seu aire en un
dofinari, perquè les piscines clorades on els tanquen
no tenen res a veure amb l’ambient que necessiten. El públic que va a veure els espectacles de
dofins i orques estima aquests animals sensibles i
intel·ligents. Creuen que els agrada fer acrobàcies i
veuen amb gust la complicitat entre els cetacis i els
cuidadors. No saben com n’és d’intens el patiment
d’aquests animals i desconeixen que per aconseguir
que facin aquests salts i es quedin parats a la vora,
amb els òrgans comprimits i la pell abrasada pel sol,
els castiguen deixant-los sense menjar, o aïllant-los,
i els humilien obligant-los a fer aquells capgirells a
canvi de peix mort llençat en recompensa.
El que tenen en comú tots els espectacles que
impliquen l’ensinistrament de l’animal és la humiliació. Cap tigre saltaria a través d’un cercle de foc si
no l’haguessin obligat durant llargues sessions per
tal que reprimís els seus instints i obeís a un amo
que a canvi li donarà menjar o una fuetada per anular la seva voluntat.
b) Curses de braus i lluites d’animals
Les curses de braus són espectacles d’una crueltat inaudita i aporten cada vegada menys beneficis
a les ciutats que utilitzen les subvencions públiques
per organitzar-les. Se solen presentar com una herència del culte a Mitra procedent d’Iran i incorporat
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a Roma. En realitat, es van inventar el segle XVIII
amb procediments de sacrifici inspirats en les pràctiques dels escorxadors. És un combat il·legal entre
un herbívor i un humà armat.
Tot i que provoquen menys víctimes animals que
la ramaderia o l’experimentació, les curses de braus
estimulen la violència contra els animals dotant-les
de cert prestigi, degut a la identificació d’aquesta
pràctica amb un “art”. Contradiuen els esforços per
tal que els éssers humans incloguin els altres éssers
que senten en l’esfera de la seva consideració i conreïn el respecte als éssers vius. Els aficionats paguen
per gaudir amb el suplici d’un animal al que a més
consideren malvat. La cursa transmet una imatge
falsa dels toros, que no tendeixen naturalment a
atacar, sinó a fugir, com tots els herbívors.
L’art dels toreros també és una mentida, ja
que és ben sabut que aquest animal, que gaudeix
d’una àmplia visió panoràmica mercès als seus ulls
separats a ambdós costats de la cara, té una visió
frontal reduïda. Les imatges que percep són borroses i calcula malament les distàncies. El seu aparell
ocular no està fet per centrar la seva atenció en un
objecte concret sinó per discernir les formes i els
moviments. Quan el torero mou el capot i es posa de
costat, juga amb les característiques del toro, que
només envesteix contra allò que està en moviment.
Espantat per totes les formes imprecises i pels seus
moviments, que el desorienten, l’animal envesteix
baixant el cap per posar les banyes per davant i
després l’alça per observar la situació.
L’ardit del torero consisteix a matar-lo lentament:
obligant-lo a mantenir el cap cot, secciona els seus
músculs dorsals clavant-li la pica, el debilita per
limitar les seves reaccions, i el dessagna tallant-li
amb l’espasa les grans venes del coll.
El plaer que senten els afeccionats també s’explica pel fet que la cursa il·lustra el combat amb
un animal que simbolitza la força i la bravura. En

matar-lo amb “art”, l’humà simula que s’enfronta a la
mort i venç l’animalitat. Una vegada més, la bellesa
i la majestuositat dels animals són la seva perdició.
És difícil no veure en el plaer per l’aniquilació d’un
ésser viu amb una presència física com aquesta la
marca d’un esquema viriloide que governa l’expressió
de la força bruta i el domini del cos de l’altre.
L’abolició de les curses de braus s’imposarà a tots
els països, així com les baralles entre animals.
c) Supressió de la cacera de munteria
Molts països, com Gran Bretanya, que n’és el
bressol, han suprimit la cacera de munteria, vestigi
d’una societat aristocràtica que es perpetua amb caçadors rics de ciutat, sovint desconeixedors del món
rural i de la fauna salvatge, que recreen així una
jerarquia social antiquada en la qual els rastrejadors,
picadors, batedors, genets, convidats, gendarmeria,
capità de munteria i espectadors tenen cadascú el
seu rang.
Els caçadors persegueixen les guilles, cabirols,
cérvols, o senglars fins a les finques particulars on es
refugien, embogits. Els maten amb daga o pica, que
pocs picadors saben emprar bé. Els gossos, considerats com a simples instruments, viuen la resta del
temps tancats en gosseres, i als cavalls els tracten
com a ciclomotors que serveixen per recórrer llargues
distàncies. El moment en el qual la canilla de gossos
atrapa l’animal, i l’encarnament, quan es llença la
pell que recobreix les vísceres a la canilla de gossos,
són escenes d’una violència insuportable.
La prohibició definitiva d’aquesta pràctica hauria
de comportar també la de la cacera. Avui dia la cacera ja no té utilitat per regular la població de cérvols, guilles i altres animals de bosc. Ells es regulen
entre ells segons els ecosistemes i l’aliment disponible, a condició que no s’introdueixin altres individus
criats per tal que els matin els caçadors, i que no
es provoqui una situació en la qual la superpoblació
faci necessària la intervenció brutal de l’ésser humà.
d) Prohibició de les pells i el foie-gras
El problema de la ramaderia és complicat en el
pla polític, ja que dóna menjar a moltes persones,
i la majoria dels individus encara no accepten que
desaparegui. Això no obstant, hi ha certs productes
que, des d’ara, s’han de retirar de la venda, perquè
provoquen patiments inacceptables i la seva utilitat

és més que discutible: les pells i el foie-gras.
A les granges d’animals de pelleteria la vida dels
éssers vivents capturats o criats en gàbies minúscules de 0,6 m2, exposats al fred de l’hivern i a la calor de l’estiu, és infernal. La majoria es tornen bojos
i es mutilen. Passa amb les guilles, que van donant
voltes sobre elles mateixes sense parar i s’arrenquen
la pell. Els mapatxes i els visons, que són animals
semiaquàtics, no poden satisfer les seves necessitats
naturals i es passen el dia aferrats als barrots de
les seves gàbies. Al cap d’uns mesos pateixen una
mort abominable. A les guilles les electrocuten, i
les abrasen per dins després d’haver-los-hi introduït
un elèctrode pel morro i un altre per l’anus. Als mapatxes els gasegen, o fins i tot els esquarteren vius,
sobretot a Xina, on la seva pell, com la dels mapatxes boreals, els gats i els gossos, s’exporta a un preu
sense competència. La captura d’animals per aprofitar-ne la pell i la seva caça amb trampes també són
pràctiques cruels, i és urgent que els darrers països
on es practiquen les prohibeixin.
Pel que fa al foie-gras, consisteix en un fetge
malalt obtingut encebant durant tres setmanes ànecs
muts o oques. Aquestes aus acumulen greix de forma
natural abans de la migració, però ho fan moderadament, per tenir bona salut durant el vol. A les granges se’ls obliga a empassar-se en pocs segons 450
grams de menjar amb un tub de metall de 20 a 30
cm que els introdueixen a la seva gola fins al pap. El
seu fetge acaba assolint una mida deu vegades més
gran del normal, i desenvolupa una malaltia, l’esteatosi hepàtica. En resistir-se quan els introdueixen
el tub a la gola, o per la contracció del seu esòfag
provocada per les ganes de vomitar, panteixen, s’ofeguen, i sovint pateixen perforacions mortals en el
coll. Al final de l’engreix són incapaços de caminar,
i amb prou feines respiren, perquè els seus pulmons
estan comprimits pel fetge. Si no els sacrifiquessin, moririen igualment. Molts ni tan sols arriben a
aquesta fase: l’índex de mortalitat dels ànecs és de
10 a 20 vegades més alt durant l’engreix.
També en aquest cas cal preveure que la prohibició del comerç de foie-gras i de pells estigui
acompanyada de mesures financeres i ajudes que
contribueixin al reciclatge dels grangers.
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Formant mediadors
Les Grans Causes necessiten petits Causants...

Martín Valmaseda

www.todos-uno.org, Cobán, Guatemala

La piràmide social no s’ha alçat només amb grans
pedres. Entre la cúpula dels potents o prepotents, i
la base dels marginats o esclavitzats... entremig, hi
ha la gran massa dels callats, els passius i els conformistes. Entremig, perquè allà, a més dels passius, es
mouen dues altres menes de persones: els intermediaris i els mediadors.
La societat de classes està infestada d’intermediaris. Entre el productor i el consumidor hi passa el
producte deformat i encarit. Diem “el producte”, que
pot ser aliment o informació, idees, tècnica o altres
mitjans de vida cultural, o simple consum.
Però hem pensat que a la religió també hi ha
intermediaris? Dins de l’àmbit clerical, apareixen els
que se situen “entremig”, per tal que el missatge o
el sagrament arribi, encarit o deformat. Aquells de
vosaltres que tingueu alguna responsabilitat de crear
consciència o estructura social en educació, informació, missatge espiritual, acció benèfica econòmica,
acció organitzativa... mireu si en la vostra tasca a
favor de les Grans Causes podeu, en comptes d’aprofitar-vos com a intermediaris, ser humilment autèntics
mediadors.
Per tal que la torre de Babel –aixecada amb
blocs de classes socials– es converteixi en cercle de
progrés humà democràtic, no n’hi ha prou amb les
grans lluites polítiques, si no formem militants que
s’integrin a les petites campanyes de col·laboració,
de comunicació de béns, de formació, de consciència. Aquest “poble unit que mai serà vençut”, no
estarà realment unit sense una educació per a l’acció
comunitària. Quines serien les accions educatives,
conscienciadores, que ajudarien a preparar mediadors
per unir el poble? Hauríem de preparar: cooperativistes, traductors, crítics, desmassificadors, centres
d’acollida, cooperants, publicistes, provocadors, humoristes...
Aquesta llista de serveis es pot realitzar en una
actitud d’intermediaris, o de mediadors. Això, tant
com a educació formal, escolar, o en possibles siste236

mes d’educació informal, dins d’associacions i comunitats. Fem una repassada a aquests possibles actors
que tot educador o animador de grups pot anar formant en la seva missió pedagògica.
Cooperativistes (en el sentit més ampli de la
paraula) que sàpiguen arremangar-se en empreses
comunitàries, iniciatives de grups... Persones que
renunciïn a l’individualisme en la seva acció social.
Qualsevol educador pot treballar amb el grup a càrrec
seu animant iniciatives comunitàries. És important
que l’educador aprofiti qualsevol proposta positiva en
el conjunt de joves per animar el diàleg, analitzar els
suggeriments i les possibles accions. Es tracta d’anar
formant creadors col·lectius sense tenir, a la punta
de la llengua l’”això no es pot”, “això no fa falta”.
Traductors: no pas d’idiomes sinó de coneixement
i llenguatge. Tant en el camp teològic com social,
polític... hi ha un espai buit entre l’especialista i el
poble. Molts temes necessiten explicació per a persones que no s’enfrontin amb un llibre de contingut
ideològic per la quantitat de mots que no entenen.
Un exemple? No fa pas molt temps ha començat
a dominar el llenguatge de periodistes, locutors o
escriptors la paraula “paradigma”. Abans es parlava
de model, exemple, mentalitat col·lectiva... Quanta
gent amb la qual parlem normalment entén l’expressió “paradigma”?
Necessitem persones que escriguin textos com
ponts que arribin, dels espavilats i documentats, al
poble pla, perquè, “como lo paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto” (Lope de Vega).
Nosaltres no ho proposem per donar-los gust, sinó
perquè ens entenguin. A la societat fan falta escriptors, comentaristes, predicadors als que se’ls entengui tot. Per aquest camí van els documents i homilies
de l’actual papa Francesc.
Una tasca profitosa de qualsevol professor de
llengua és ajudar a enriquir el vocabulari dels alumnes amb paraules i expressions intel·ligibles. Els
mestres solen tenir cura que els alumnes escriguin

sense faltes, en dictats, més que no pas en la redacció personal. Potser influeixi en aquests educadors
que es posi més atenció en ser la veu dels sense veu,
que en aconseguir que els sense veu conquereixin la
seva pròpia veu.
Crítics: persones que sàpiguen mirar per darrere
del tapís d’allò que es diu, i descobreixin el doble joc
que realitzen molts mitjans de comunicació. ¿Quanta
gent que pensa que està informada se n’adona de
l’origen de moltes notícies i de les seves anàlisis a la
premsa o mitjans electrònics? Se’ns repeteix la frase:
una mentida repetida moltes vegades es converteix
en veritat, però en la realitat diària molts joves o
grans, fins i tot de mentalitat progressista, cauen,
víctimes de les grans agències multinacionals, en
tenir per veritat les notícies que dicten les grans
potències. No se n’adonen de les mentides que se’ns
repeteix constantment. Una de les formes de fer
passes vers la consciència crítica popular és ajudar
a discernir d’on vénen les notícies amb què cada dia
ens bombardegen els mitjans. Els anomenem mitjans
perquè es posen com a mitjancers, falques entre la
realitat i els cervells del poble.
Desmassificadors: Podem adonar-nos de com
és més senzill organitzar esdeveniments que no pas
processos. Els esdeveniments: assemblees amb molt
soroll, molta gent, massa, molta amplificació... poca
claredat en les seves propostes, reaccions emotives...; semblarien més eficaços que els processos, de
grups més reduïts, amb més diàleg intern, anàlisi i
més profunditat. Aquestes comunitats formatives,
reflexives, que s’interroguen més i criden menys, van
més al fons de l’acció que les grans assemblees en
estadis i teatres. Penseu, educadors, cap on us inclineu més vosaltres i els vostres educants.
Centres d’acollida: Molts dels grups humans que
intenten transformar la realitat, troben que els falten
“bases d’operacions”: on ens reunim?, on podem realitzar el taller?, on organitzarem aquestes classes? La
tasca d’institucions educatives –Església inclosa– pot
ser molt eficaç amb tants locals que poden posar al
servei de noves iniciatives de grups sense poder.
Això avui té una forta aplicació en l’acollida als
immigrants. No sé quina és l’excepció que confirma
la regla, si les diòcesis i parròquies que es neguen
a acollir tot el que no siguin actes piadosos, o els

centres socials de portes obertes a tot allò humà i
solidari encara que no siguin religiosos.
Cooperants econòmics: impulsors d’iniciatives
mitjançant préstecs, encara que siguin a fons perdut.
Existeixen a la societat moltes propostes que necessiten recolzament material o econòmic. No parlo
de donatius o préstecs milionaris, sinó de suport a
iniciatives que van formant petits cercles d’acció i
reflexió. Això té a veure amb el que s’ha dit abans
sobre “esdeveniments davant de processos”. La gran
temptació d’algunes ONGs és cercar subvencions per
organitzar grans assemblees, amb la participació de
prestigiosos gurús. Aconsegueixen subvencions amb
més facilitat que no pas iniciatives més casolanes,
menys cridaneres que, és clar, davant de fundacions i
governs no tenen tanta acceptació.
Publicistes: que sàpiguen, en poques paraules i
amb llenguatge senzill, donar a conèixer aspectes de
la situació actual i necessitats de la societat, en els
petits ambients del seu barri, la seva associació...
“Els fills de les tenebres són més sagaços que els
fills de la llum” –Lluc 16,8. Podríem dir, amb expressió més agressiva, que necessitem “provocadors” que
sembrin inquietud a l’ambient passiu que els envolta.
Allà hi ha un lloc clau per als
Humoristes. Per alguns, l’article de fons del diari
no és pas l’editorial, sinó l’acudit amb càrrega social... Allà té un lloc important l’humor, i la Mafalda
–del gran dibuixant argentí Quino– sap dir les coses
més clara i profundament, i amb menys paraules, que
textos saberuts i inaccessibles. Potser som massa
seriosos.
Com treballem en els nostres centres educatius,
esglésies, associacions solidàries, per tal que es
reaccioni amb una ironia que es posi en el seu lloc
actituds i estructures rígides i immobilitzants? Afortunadament no han desaparegut els humoristes i els
filòsofs que afluixen els cargols de la societat i fan
possible canviar peces a la piràmide del poder. Això
les pot anar desarmant i convertint en cercle d’humanitat participativa.
Totes aquestes són “petites” accions en què no
ens podem implicar totes les persones de bona voluntat, per construir aquest altre món possible al
servei de les Grans Causes que tant estimem.
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Els horts urbans
Gonzalo Mateo

Equip de JPIC, San José, Costa Rica

En temps de crisi sorgeixen respostes alternatives
“micro”, com símbols d’una altra humanitat que s’ha
d’anar construint des d’allò petit. Aquestes alternatives no canvien directament la situació que vivim,
però es presenten com llavors netes, d’una altra cultura, d’una altra ètica, d’una altra espiritualitat. Són
accions amb una identitat concreta local, però alhora
són engendradores d’una identitat global. Accions
que semblen insignificants, però que s’interrelacionen amb tota la realitat: amb l’economia, la política,
l’ecologia, les relacions humanes, l’estètica... tot en
una paraula va adquirint amb aquesta iniciativa petita una nova manera d’organitzar la vida. Van creixent
com creixen les plantes cuidades amb amor.
Són moltes les iniciatives “micro” que l’espècie
humana suscita com a resposta a l’actual crisi ambiental. Una d’elles és el moviment dels horts urbans.
Podem assegurar que una d’aquestes llavors netes és
el moviment dels horts urbans, que han anat creixent
des de la Segona Guerra Mundial i que responen al
moviment d’aquest altre món possible, al moviment
del decreixement.
Les crisis són temps de parts. Avui la major crisi
és l’ambiental. No és viable el model actual de progrés il·limitat. El planeta no l’aguanta. És l’hora del
part d’un nou paradigma, integral. Els horts urbans
van adquirir un gran protagonisme a la Segona Guerra Mundial. Davant de la crisi alimentària que es vivia
per l’abandonament del conreu del camp per dedicar-se a la guerra i per la dificultat del transport, els
països involucrats, sobretot Gran Bretanya, Alemanya
i França, van inventar una alternativa digna d’elogi:
els horts urbans. En aquells temps de guerra els aliments consumits procedien, en un 40%, dels horts
urbans. Es van aprofitar camps de futbol, parcs i
jardins per sembrar-hi aliments bàsics. Podem definir
aquesta iniciativa com una “economia de guerra”. Van
ser principalment les dones les pioneres d’aquesta
experiència de supervivència digna; els homes, per
desgràcia, estaven més ocupats en la guerra.
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Un cop acabada la guerra van ser els col·lectius,
les comunitats urbanes, dins del gran moviment mundial de l’ecologia integral, els que van estendre els
horts urbans. Són moviments comunitaris contraculturals que cerquen l’enfortiment de xarxes urbanes,
interculturals, perquè també hi participen persones
immigrants i refugiats, la majoria d’origen camperol,
que han hagut d’abandonar els seus camps per la
violència o per la fam.
La gent, els consumidors, comencen a estar cansats del cistell de la compra dels supermercats, amb
els seus productes cars, de procedència dubtosa, que
en la seva majoria han estat transportats des de molt
lluny, contaminant el planeta; productes de dubtosa
qualitat, pels agrotòxics i fertilitzants químics, nocius per la salut. És una iniciativa popular que intenta respondre al sistema de mercat global, entestat en
monocultius extensius, en els quals hi ha una explotació de la mà d’obra i una manca total de respecte
envers la Mare Terra. Aquest mètode de tractament
agressiu de la terra, propi de l’agricultura extensiva,
ha debilitat els sòls, els ha emmetzinat i ha anat
produint aliments de dubtosa qualitat nutritiva, i
nocius per a la salut humana. Tota aquesta bogeria
creixent de maltractament a la terra ens està duent a
un col·lapse, per la petjada ecològica que ja podríem
qualificar com de destrucció massiva, i que ens està
arrossegant cap a una situació insostenible.
Amb els horts urbans va sorgint una consciència
nova, una progressiva revolució cultural. Es van recuperant espais urbans per convertir-los en espais
comunitaris. Les mateixes autoritats locals van reglamentant i donant suport a aquestes iniciatives
en diferents ciutats del món. Es recuperen parcs,
jardins, espais verds per sembrar-hi net, i per a l’oci,
i creix sobretot el moviment d’horts casolans en els
barris, i a les escoles. A l’horitzó d’aquest somni
s’entrelluca el desig d’anar construint ciutats a escala
humana en una simbiosi amb la Mare Terra, com si
es tractés d’un retorn lent, i fins i tot profètic, a la

Germana Mare Terra, recuperant el contacte amb la
natura, desconnectant-se del ciment, del ferro, de
l’acer, i també de l’estrès, de la soledat urbana, i de
l’anonimat de les ciutats, que engendra tristesa. És
una teràpia contra la pèrdua d’identitat i el desarrelament, un moviment cap a la sobirania alimentària,
com un mitjà de subsistència en un temps de crisi
alimentària.
Amb la revolució industrial i l’auge del neoliberalisme van créixer les ciutats, els camperols van
fugir als centres urbans, les multinacionals del monoconreu van arrasar grans extensions de camps on
en temps pretèrits infinitat de famílies sobrevivien
dignament amb l’agricultura familiar. Aquesta gentada d’obrers i empleats urbans es va amuntegar en
vivendes infrahumanes en els barris populars de les
ciutats. On va quedar el contacte amb la terra de la
qual van sortir? Quant menjar i beure escombraria
consumeix aquesta població urbana?
Estan necessitant un espai per tornar a les seves
arrels, una eina nova de subsistència. Perquè està
clar que la crisi actual és energètica, és ecològica,
és econòmica, i és... global. Ens amenaça el canvi
climàtic, els sistemes financers s’enfonsen massa
sovint, sorgeixen les crisis alimentàries. Cada vegada
som més conscients que urgeix un nou estil de vida
que englobi tots els elements de la vida humana. Els
horts urbans es poden convertir en una estratègia
pedagògica, a realitzar-se de forma comunitària vers
una revolució urbana que ens ajudi a tots a fer una
connexió vital entre els nostres llocs d’origen i un
nou lloc d’acollida. Enmig del caos ecològic sorgeixen
les grans solucions.
La FAO va encunyar el 1999 el terme Agricultura
urbana i preurbana (AUP) com un camí segur vers la
seguretat alimentària. La va definir així: L’agricultura
urbana és la practicada en petites superfícies (solars,
horts, marges, terrasses, recipients) situats dins d’una
ciutat i destinades a la producció d’aliments... Per
al consum propi o per a la venda en mercats propers
(FAO-COAG 1999). A la Unió Europea es calcula que
ja es consumeix un 10% de productes ecològics certificats. El mercat solidari va inventant estratègies
per aquest intercanvi vers una alimentació saludable.
Segons la mateixa FAO: L’agricultura urbana és prac-

ticada per 800 milions de persones arreu del món (//
fao.org/urban-agriculture/es).
Els horts urbans van perseguint les següents
metes. D’una banda, el menjar saludable, alliberant-se de les substàncies tòxiques i dels transgènics.
És la cultura dels aliments ecològics, contra la gana
i el menjar i beure deixalla; l’organisme els rep molt
agraït.
Un altre objectiu és tornar a tenir contacte amb
la natura, amb aquesta experiència joiosa de veure
créixer les plantes. Connectar amb la natura ens
recorda que som terra i ens ajuda a millorar el medi
ambient de la ciutat. Ens ajuda a aprofitar els residus
orgànics i a reciclar i reutilitzar ampolles de plàstic,
vidre, etc. Ens introdueix en la gran lluita per la
defensa de les llavors criolles, les llavors originàries
dels pobles, doncs, com ens recorda l’ecologista de
l’Índia Vandana Shiva, la llavor nadiua és un símbol
de resistència.
Aquests horts urbans, sembrats en taules, terrats,
parets... són llavors de creativitat humana. Engendren una nova cultura contra el consumisme suïcida.
Van fent sorgir vides urbanes ecològicament viables.
Produeixen un intercanvi social entre famílies derrotant la soledat i l’individualisme que paralitza la
consciència i la vida.
Parlem des de la nostra pròpia experiència de
l’hort urbà d’aquesta casa claretiana de San José
(Costa Rica). S’han convertit en una escola permanent, testimonial, educativa, engendradora d’aliances entre famílies que han rebut els tallers amb la
música de fons de l’ecologia integral, guiats per una
pancarta que adorna les parets de l’hort que diu:
Només una revolució cultural i una conversió ecològica
salvaran el nostre planeta. Està essent una activitat
veritablement educativa i gratificant, que va enfortint el teixit social i ajuda a avançar en la revolució
cultural. Un testimoni recolzat pels moviments socials, que retornen a la terra en aquests moments
de globalització. Recuperar espais urbans, produint
per a l’autoconsum, creant espais educatius, lúdics,
terapèutics... tot orientat vers una nova consciència.
Aprenent dels pobles indígenes la seva cultura del
Bon Viure (Sumak Kawsay).
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Noces amb arbres
Un gest simbòlic que s’estén i consciencia
Diego Bermejo

Madrid, Espanya

Vestits nupcials, música, padrins, testimonis i
fins i tot anell de noces. Així de solemnes són els
cada vegada més freqüents matrimonis arboris, que
es multipliquen a diferents punts del planeta d’un
temps ençà. Una mena de ritus que començaven de
la mà d’un dels grans activistes ecologistes d’Amèrica
Llatina, Richard Torres, un artista plàstic nascut a
l’Amazònia peruana, que el 2014 va decidir posar en
marxa el moviment Casa’t amb un arbre.
Torres explica a FCINCO que el projecte va néixer
com a fruit de la necessitat de “generar consciència
sobre la importància de la cura del medi ambient i
d’advertir sobre la crisi ecològica” que flagel·la el
planeta. Així com el seu ideari, la forma escollida pel
peruà per fer arribar aquest missatge no va trigar en
calar en gent d’arreu del món.
Els activistes d’aquest moviment criden l’atenció
per expandir els seus ideals organitzant allò que anomenen “noces ecològiques”, núpcies entre humans
i arbres que, en comptes d’esglésies o catedrals, se
celebren, lògicament, en boscos o parcs arbrats. Un
dels actes més emotius i recordats pels defensors
dels enllaços amb aquests éssers de tija llenyosa va
tenir lloc a Ciutat de Guatemala. Allà, en Torres es
va comprometre davant d’una multitud a “estimar,
respectar i continuar duent un missatge de pau arreu
del món, en la salut i la malaltia”, unint la seva vida
a la d’un enorme arbre.
El ritus, malgrat no tenir validesa legal, és tot un
ritual per als seguidors de Torres, i acaba amb l’oficiant enunciant entre aplaudiments allò d’”aleshores,
en nom de la natura, jo us declaro companys de vida
i d’amor pur, per sempre. Pots estimar-lo, abraçar-lo i
fer-li un petó”.
Com a colofó, els presents, en comptes d’arròs,
llençaven als acabats d’enllaçar sucre, sal, pa, fesols,
grans de blat de moro, plàtans i aigua, en representació de la fecunditat de la terra.
La notícia no va trigar en suscitar simpatia a
d’altres països. No havia passat ni un any quan l’or240

ganització Cors verds per la natura i els nens ja estava
organitzant el primer gran casori ecològic col·lectiu
a la ciutat mexicana d’Oaxaca. Un acte multitudinari
al qual van assistir 30 contraents amb l’objectiu de
formalitzar la seva unió eterna amb la Pachamama.
Dones, homes i nens que es comprometien davant
Déu i la natura a estimar, respectar i cuidar el seu
arbre fins al seu darrer dia.
Just un mes després d’aquesta macrocerimònia, i
commoguda per totes aquestes històries d’amor profund pel nostre planeta, una nord-americana, Karen
Cooper, decidia fer el mateix convertint-se en la
primera dona del seu país en casar-se amb un arbre.
A més del seu amor per la natura, el que va empènyer
a organitzar un ritual d’aquesta mena a Fort Myers,
costa sud-oest de Florida, va ser la necessitat de fer
visible un afer que li tocava de ben a prop. Al centre
d’aquesta ciutat un emblemàtic ficus centenari corria
perill de ser tallat. El nou propietari de la terra plantejava a les autoritats la possibilitat de desfer-se’n,
per por a que, amb el temps, caigués damunt de casa
seva. Amb el seu “sí, vull” al ficus, Cooper va aconseguir posar el focus mediàtic en aquest afer i llençar
al món el missatge que tots els éssers vius, tinguin
la forma que tinguin, mereixen el mateix respecte.
Després d’una dotzena de matrimonis verds contrets a Guatemala, Xile, Argentina, Mèxic, Cuba, Colòmbia, Bolívia, Veneçuela i Perú, Richard Torres, el
primer humà en contreure matrimoni amb un arbre,
té previst continuar sumant enllaços ecològics al seu
llibre de família a Hondures, Costa Rica i Espanya, on
arribarà a formalitzar les seves tretzenes núpcies.
Espera que aquesta “sensació inexplicable de
felicitat, pau, veneració, gratitud, fortalesa i respecte” que experimenta cada vegada que es casa amb un
arbre, el torni a acompanyar també a Europa. No té
pas intenció de frenar tants de casoris. Segons ell, hi
ha com a mínim tretze milions de raons per continuar
posant-se anells: les mateixes que hectàrees de bosc
desapareixen cada any a la terra.

Recull un pòster amb consells similars, a: https://goo.gl/eNa5jz

84 passos per a una vida més ecològica
Petits passos a favor de la Gran Causa per evitar l’escalfament planetari i recuperar el benestar
del planeta i de tota la seva Comunitat de Vida, de la qual en som part els humans.
Comparteix el cotxe
Desconnecta aparells inactius
Bloggeja en verd
Imprimeix en esborrany
Automatitza els teus equips
Utilitza bombetes ecològiques, tecnologia LED
Compra vehicles de color clar
Estalvia aigua
Fomenta l’estalvi
Aprofita la llum natural
Recolza l’agricultura orgànica
Planta arbres
Aprèn sobre compostatge
Redueix, reutilitza, recicla
Aposta pels horts urbans, conrea el teu espai
Utilitza piles recarregables
Reverdeix la teva llar
Permet la ventilació
Instal·la plaques solars i aerogeneradors
Reutilitza els sobres
Treballa al núvol
Reutilitza les bosses de plàstic
Instal·la sensors per als teus llums
Utilitza bosses biodegradables
Utilitza aigua de pluja
Fes servir cartutxos de tinta ecològics i reciclables
Construeix de forma sostenible
Imprimeix en paper reciclat, i en lletra petita
Recolza el “comerç just”
Utilitza el transport públic
Utilitza cotó orgànic
Utilitza la bicicleta
Recicla el cautxú
Camina
Fes donacions ecològiques
Apaga els llums quan no fan falta
Educa sobre ecologia
Desendolla els carregadors carregats
Evita l’ús d’assecadors
Utilitza les escales
No tiris escombraries ni al carrer ni als rius
Renta la roba amb la rentadora plena
Redueix les bosses de plàstic
Utilitza aigua freda
Rebutja els productes de plàstic
Baixa la calefacció
Evita fer servir fertilitzants químics
Vesteix-te segons el clima
Evita volar molt en avió
Dóna valor als teus residus, separa les deixalles
Evita tirar el paper al wàter
Recicla els articles electrònics
No vesteixis pells
Utilitza cantimplora
Digues no als combustibles fòssils
Eixuga la roba a l’aire
Digues no a l’energia nuclear
Utilitza tovallons de tela
Digues no a les curses de braus
Utilitza coberts duradors
Digues no al mercuri
Compra productes locals
Digues sí al vidre
Treballa des de casa
No fumis
Fes exercici físic
Evita l’excés d’alcohol
Menja menys carn
Tingues cura dels parcs
Banya’t en menys de 5 minuts
Protegeix la fauna silvestre
Tanca l’aixeta mentre t’ensabones
Respecta i cuida els animals
Tanca l’aixeta quan t’afaitis i et rentis les dents
Renta el teu cotxe amb cubell, no pas amb mànega Adopta, no compris mascotes
Recull els excrements de la teva mascota
Fes servir software lliure
Escull polítics i líders ecològics
Prefereix documents, llibres i factures digitals
Sigues un líder ecològic
Compra electrònicament
Pensa en verd...
Compra vehicles ecològics
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Una experiència de comunitats i xarxes Juvenils
Liderades pel P. Pablo i la seva Agenda Llatinoamericana
Missioners per la Vida / Servida

Medellín, Colòmbia

Sota la llum de la teologia de l’alliberament, que
va sorgir després del Vaticà II, un missioner colombià, caminant de selves i perifèries humanes, va dur
sota el seu braç l’Agenda Llatinoamericana, que el va
inspirar per a la feina popular en llocs com el Chocó,
La Unión Sucre, Cali, corregiment de Tenjo-Palmira,
Manizales, Medellín-Niquia. Aquest caminant silenciós
i sempre alegre, va fundar el Moviment Missioners per
la Vida, més endavant convertit en Fundació. Ficat als
barris, acompanyat per un grup de líders, va arribar
a la Frontera Altos de Niquia-Camacol, de la Comuna
7 de Medellín, i després de VEURE i JUTJAR, ACTUA a
través del projecte SERVIDA.
Va ser així com tota la seva feina la va sembrar i
la va orientar des de les reflexions i línees temàtiques
proposades cada any per l’Agenda Llatinoamericana.
Sempre va regalar i discutir amb els seus companys/
es de camí les seves publicacions anuals, i des del seu
enfocament va difondre els seus missatges en assemblees, el famós i mensual Flechazo, mòduls de formació i documents inspiradors, per traçar el camí de la
Pàtria Gran a barris perifèrics i oblidats.
L’Agenda ha significat sens dubte un recorregut espiritual, econòmic, polític, social, cultural, de gènere
i ecològic –entre altres dimensions– per a la Fundació
Missioners per la Vida i per al naixement de SERVIDA,
el projecte de la qual neix en resposta a les diferents
problemàtiques d’abandonament, maltractament,
reclutament, venda de drogues i la manca d’atenció
a la població infantil, preadolescent, juvenil; essent
aquesta proposta un espai en que s’aconsegueix involucrar pares i mares de família, animadors, homes i
dones camperols.
SERVIDA, com a experiència de vida i tota una
aventura, exigeix un camí que comença amb un planter de nens i nenes entre els tres i cinc anys, els quals
arriben a un lloc acollidor, d’aprenentatge, a través
del joc, on les paraules són creadores i màgiques.
Cap als sis anys comença l’etapa de sensibilització;
després sembrant, entre els set i nou anys; després
germinant, entre deu i onze anys; florint, per a preadolescents de dotze i tretze anys; recol·lectant a
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partir dels catorze i quinze anys, que després passen
als campaments.
Aquesta aventura formativa contempla quatre
dimensions: humana, cristiana, sociopolítica i ecològica. A través dels jocs, l’esport i la cultura, temàticament es reflexiona sobre el valor de la vida en totes
les seves formes d’expressió, a través de la pedagogia
de l’amor i els principis de l’Ecologia Integral.
Com a principis orientadors de SERVIDA, Pablito i
el seu equip de treball, van establir els següents: primer, la cooperació, com a llei suprema que presideix
l’evolució, en la qual tot té a veure amb tot, en tots
els punts i en tots els moments; tot està interrelacionat, i fora d’aquest pla no existeix res, sense relacionalitat. D’aquesta manera, la Vida és part del procés
de l’evolució de la matèria (mai inerta, sinó centre de
gran energia i interactivitat), i la vida humana és part
d’aquesta evolució.
Segon, la cura sol·lícita i amorosa, com a precepte
ètico-ecològic, tal vegada el més urgent del nostre
temps: “actua de tal manera que els teus actes no
contribueixin a destruir la Casa comuna, la Terra i tot
allò que hi viu i coexisteix amb nosaltres”, o “cuida
sol·lícitament de tot, perquè la cura fa que tot duri
més, protegeix i dóna seguretat”.
Tercer, l’ètica de la solidaritat, en la construcció
i defensa de la Vida, té el seu fonament en la igual
dignitat, quan la situació actual ens exigeix formar
els nens/es i preadolescents en la recerca del propòsit
comú: un desenvolupament humà integral, solidari i
cooperatiu.
Actualment SERVIDA s’executa en el corregiment
de Tenjo-Palmira i Medellín-Niquia. Per aquest procés
de formació el Pare Pablito va idear diversos mòduls,
que sempre va construir des de les temàtiques de
l’Agenda Llatinoamericana, orientant la formació integral de futurs líders multiplicadors.
El primer Campament Juvenil de Formació Missionera es va dur a terme el 2013 amb el títol de
“Sumak Kawsay”. Inspirat en les Agendes del 2009 i
2011, es va proposar per atrapar l’atenció dels joves.
Aquests provenien de la perifèria de Medellín, Cali,

el corregiment de Tenjo-Palmira, La Unión Sucre... El
campament dividia els joves segons els grups ètnics
assentats a Colòmbia, i durant els seus tres dies de
reflexió els joves eren convocats a fer una relectura
de les seves vides, així com dels barris i veïnats d’on
provenien, per després tornar a les seves localitats i
integrar-se i multiplicar amb les seves comunitats allò
viscut.
Els campaments, com a pas final de SERVIDA,
també s’han fet seductors per als joves que creixien
al marge del projecte, de manera que alguns que no
van començar la seva experiència des de la infància,
motivats per altres, es van incorporar finalment al
Sumak Kawsay i van transformar les seves vides, girant
l’esquena a les bandes criminals, el consum i la venda
de drogues, o el furt, entre d’altres amenaces. Ara,
diversos d’aquests joves, des de la seva experiència
en els campaments, han aconseguit VEURE, JUTJAR
i ACTUAR. La major part vénen des de l’edat de tres
anys, i avui ja són animadors comunitaris que van a
contracorrent de la vida fàcil, promovent els drets humans i els drets del Planeta. És així com més de 300
joves han viscut el Sumak Kawsay durant cinc anys,
els quals han tingut l’oportunitat de discutir els temes
proposats per l’Agenda Llatinoamericana, a la recerca
del “bon viure/bon conviure”.
Hi ha joves que avui dia ja han estès les seves
ales i tenen els seus propis tallers de treball comunitari, com per exemple La Casa Dels Botons, el fundador i integrants de la qual sorgeixen de SERVIDA;
aquesta fundació està ubicada a Niquia-La frontera i
els seus líders socials es reuneixen per desenvolupar
tallers de teatre, titelles, pintura, música, dansa, malabars, festivals comunitaris, fotografia... a més d’incorporar una escola popular com a mitjà de reflexió
sobre la realitat del barri i el país. Sens dubte, la Casa
Cultural Botons és un símbol d’aquesta llavor que es
va sembrar en alguns joves, que es van apoderar mercès a la tasca d’un caminant silenciós que va difondre
anualment l’Agenda Llatinoamericana, el lema de la
qual és: “Al servei de les Grans Causes”. Visita https://
www.facebook.com/tallerlacasadelosbotones per veure
els fruits de SERVIDA; només és un exemple.
L’Agenda també va arribar fins al corregiment de
Tenjo-Palmira, on un grup de joves van anar a una
missió, i només en un dia van aconseguir captivar els
joves que durant molts anys havien demanat a crits

formar part d’una missió. És així com, motivats pels
Missioners per la Vida i un tal Pablito, aquell grup de
joves, espontàniament van decidir integrar la seva
comunitat (nens, joves, dones, pares, adolescents del
seu veïnat) als Missioners per la Vida, experiència que
posteriorment va gestar el projecte a SERVIDA. Ara
aquests joves ja són adults, molts d’ells pares de família i professionals; són el fruit d’aquest amor i aquesta
vida missionera des de les Grans Causes Llatinoamericanes. Des d’aleshores han passat més de 20 anys de
treball comunitari, impulsat per aquell grup de joves
que un dia va arribar acompanyat del pare Pablito,
amb l’Agenda Llatinoamericana sota del braç i en el
seu pensament.
Sí, aquest missioner incansable, va omplir el seu
interior d’una pau que va reflectir en tot el que feia,
va tenir com a prioritat sempre en la seva vida la preocupació pels drets humans, orientant així les seves
homilies amb temes de l’Agenda, redactant cartes i
mòduls de vida missionera, citant l’Agenda, entrant en
l’ona de l’”Altre món possible”, l’altra economia, l’ecumenisme religiós i els drets del planeta... entre d’altres. Això darrer va ser una de les seves preocupacions
més grans, com a supòsit per parlar de Drets Humans,
prenent el seu auge des del “bon viure, bon conviure” a la Fundació Missioners per la Vida i SERVIDA, i
enfortint-se amb la proposta de l’Ecologia integral de
l’Agenda del 2017.
I és així com, a través d’un home de vida i acció
alliberadora, sempre alegre, disposat, que va posar
a disposició de tothom les seves qualitats –la senzillesa, el silenci, “l’escoltar absolutament”, sense
imposar el seu pensament, vam aprendre a llegir en
comunitat, amb el telescopi de l’Agenda Llatinoamericana, els problemes que són estructurals, per al món,
que afecten la humanitat.
Ja enllitat per la seva malaltia –sense cap queixa–
va recomanar que el tema del campament del 2017
fossin els drets humans i els del planeta. I així va ser:
el campament, amb més de 70 joves, va desenvolupar
la proposta d’una ecologia integral. Avui, la missió
continua dempeus, per exemple en el Corregiment de
Tenjo-Palmira: https://goo.gl/iAJLeY
Amb la mort material del nostre germà Pablito,
comprenem que és necessari que el blat mori per
veure el seu fruit en la construcció de la Pàtria Gran.
Fins sempre.
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Els objectius del 2030 i la vida de cada dia
Ramon Salicrú i puig

Fundació “Grup Tercer Món - Mataró”, Catalunya

Fa ara un any publicava jo mateix, a l’Agenda
Llatinoamericana, un article parlant dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible de cara al 2030
(ODS 2030), proposats en l’àmbit de l’ONU i signats
per 196 països del món. He de reconèixer que molts
amics i companys, persones de bona fe tots ells i tanmateix compromesos en accions solidàries i de cooperació, manifesten el seu corresponent escepticisme
davant d’uns ODS que veuen molt difícils d’assolir.
Al meu entendre, el document del 2030 té la gran
virtut d’implicar tothom en aquesta lluita per un món
més digne i més just. Des del ciutadà normal i corrent
fins als nivells més alts de les estructures internacionals, passant per associacions, entitats, institucions,
governs locals, regionals, nacionals, estatals... de tot
el món. De les zones del Nord, riques o enriquides, i
de les del Sud, pobres o empobrides.
Atenent el lema de l’Agenda Llatinoamericana
d’enguany, sense trencar-m’hi excessivament el cap,
insinuo tot seguit una sèrie de mesures pròpies de la
vida de cada dia, de la quotidianitat més absoluta,
que suposen una actitud de perfecte alineament amb
els Objectius del 2030.
Sempre a tall d’exemple:   
Llevar-se d’hora i planificar la jornada.
Esmorzar amb productes solidaris.
Anar a peu al treball, si es pot. I si no, amb el
servei col·lectiu que existeixi.
Ser creatius i no adoptar mai postures passives o
simplement receptives.
Complir amb el deures i els compromisos laborals
o estudiantils.
Treballar de valent, amb rigor i amb sentit col·laboratiu.
No discriminar ningú a la feina, per raons d’origen, ni d’ideologies, ni de creences, ni de sexe.
No fumar ni contaminar de cap de les maneres,
per respecte a la pròpia salut i a la dels altres.
Dinar sense excessives pretensions, amb aliments
cada vegada més naturals i ecològics.
Beure aigua natural i en tot cas allunyar-se de
l’alcohol i d’altres drogues.
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Abocar les deixalles en els llocs o contenidors
adients.
Descansar uns minuts, per poc que es pugui, fent
la migdiada.
Reflexionar sobre la jornada, extraient-ne conclusions.
Mirar de no emportar-se els maldecaps a casa
després de la jornada de treball.
Compartir les estones d’oci i de descans amb els
familiars i amics.
Llegir molt per a fomentar la formació personal.
Sopar relativament aviat, convertint-lo en l’àpat
més important del dia.
Cercar un equilibri sentimental sincer i gratificant.
Ser dialogant, tolerant, concessiu, pacificador.
Jugar sempre molt net.
Interessar-se i implicar-se en la vida política de la
localitat, del país, del món.
Dormir les hores necessàries segons les nostres
maneres de ser i d’acord amb les activitats que tenim.
Cercar constantment nous horitzons, nous reptes,
noves realitats... més alliberadores i més plenes de
sentit.
Un aconsello realitzar un petit exercici pràctic:
Relacionar cada un dels punts esmentats o els que
vosaltres mateixos hi vulgueu afegir, amb els corresponents articles de la declaració dels ODS 2030. Per a
veure que, tal vegada sense adonar-nos-en, estem ja
treballant per l’assoliment d’aquests objectius. Treballar per aquest món més just i més digne que tots
anhelem, suposa prendre consciència dels problemes
globals, mundials, que són de la humanitat sencera.
No només dels que manen i tenen responsabilitats
concretes.
Bo és però començar predicant amb l’exemple particular. I organitzar-se després per a assolir col·lectivament compromisos polítics a tots els nivells. “La
caritat ben entesa comença per un mateix”, dèiem
abans. Busquem avui l’actualització de l’afirmació: la
solidaritat a gran escala parteix d’unes actituds particulars èticament exemplars. És tot.

L’experiència de la comissió per a les persones
a la recerca de refugi de l’institut de Celrà
Miquel güell

Professor d’institut, aprenent de mestre, Celrà, Catalunya

Des del febrer de 2017 cada setmana ens reunim un
dia, a l’hora del pati, en una aula, uns vint alumnes i
tres professors per fer alguna acció per a les persones a
la recerca de refugi.
És una petita mostra de com en un institut de secundària s’ha creat un espai de compromís compartit
entre professors i alumnes que alhora és un referent per
a la comunitat escolar i per a l’entorn social del centre.
La comissió és una eina educativa i transformadora
no només per les accions que fa, sinó també per la seva
manera de desenvolupar-se.
Com funciona la comissió?
És una comissió oberta, tothom pot entrar i sortir quan vol, no tanquem la porta de l’aula quan ens
reunim. És una comissió dels alumnes, el paper dels
professors és acompanyar i facilitar la dinàmica de la
comissió per tal de fer que els estudiants en siguin els
protagonistes.
Les reunions es desenvolupen seient tots en rotllana
per veure’ns tots les cares i poder participar per igual,
els alumnes moderen la conversa, surten a la pissarra,
fan propostes, les discuteixen i arriben a acords. Els
professors hi posem, sobretot, respecte i confiança; ens
posem en un pla de relativa igualtat amb els alumnes,
perquè ens seiem enmig d’ells i escoltem. Rebem a tots
els alumnes que venen amb un somriure i acollim i
animem totes les seves propostes encara que ens semblin un disbarat. D’entrada intentem no dir mai no a la
proposta d’un alumne, perquè ja seran els companys o
la mateixa realitat que els aturarà. Nosaltres estem allà
per posar preguntes, oferir ajuda o analitzar per què no
ha funcionat quan cal.
Què ha fet la comissió?
En l’any i mig d’existència la comissió ha estat molt
activa. Ha fet accions per sensibilitzar el nostre entorn,
ha col·laborat amb ONG’s que afronten la problemàtica
dels refugiats i ha fet actes formatius per als membres
de la comissió.
La iniciativa que més relleu ha tingut fins ara és
anar a Ceuta a col·laborar amb l’associació Elín.
El viatge a Ceuta

La comissió pels refugiats va néixer arran d’una
xerrada de la Marie Lorougnon, una noia de 25 anys
filla de Costa d’Ivori pendent de la concessió d’asil
polític per part de l’estat espanyol i que feia molt poc
havia arribat a la península. En la seva xerrada ens va
explicar com s’havia sentit acollida per l’associació Elín
en la seva estada a Ceuta. El seu testimoni va ser tant
impactant que a la setmana següent neixia la comissió,
i en començar aquest curs ens plantejàvem com anar a
Ceuta i conèixer l’associació.
És així que del 8 al 12 de febrer, onze alumnes de
primer de batxiller i dos professors, acompanyats per
la mare d’una alumna, vam anar a Ceuta per conèixer
de primera mà la realitat dels migrants subsaharians,
conèixer i col·laborar amb la tasca que Elín fa a Ceuta i
conèixer com és la frontera sud d’Europa a Ceuta.
Els tres mesos de preparació del viatge van suposar
una anticipació de l’experiència a Ceuta, de tal manera
que vam veure necessàries dues accions complementàries al viatge: abans de marxar, enviar 70 kg de material
escolar a Elín i, en tornar, donar a conèixer a altres
estudiants el que ells estaven descobrint amb unes xerrades que il·lustrarien amb el reportatge “De l’aula a la
frontera, viatge a Ceuta”, que podeu veure per YouTube.
L’impacte que ens va provocar el minut de silenci
davant la tanca de la frontera sud d’Europa a la platja
del Tarajal, on quinze persones havien trobat la mort el
febrer de 2014 buscant una vida digna, o la intensitat
emocional dels jocs i les abraçades amb els joves migrants (alguns amb els braços i les cames marcats pels
talls fets per les concertines de la tanca de la frontera)
a la platja de Benítez des d’on es veu l’estret de Gibraltar i la Península Ibèrica a l’horitzó, on ells anhelen
arribar algun dia; són algunes de les experiències que
ni els meus alumnes ni jo no oblidarem en la vida.
Aquestes experiències viscudes per cada un dels
membres de la nostra comissió són petites com ho seria
una gota d’aigua, i com l’aigua són plenes de vida que
dóna vida en abundància. Us ben asseguro que darrerament he vist com els meus alumnes fan caure vertaders
xàfecs d’intensa humanitat.
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POCS ANYS I UNA VIDA PLENA
ARCADI OLIVERES
El 2 de juliol de 2011 als 28 anys d’edat, morí
el meu fill Marcel, després d’haver lluitat més de 13
mesos contra un càncer. Malgrat el justificat sentiment de deshora, no fou pas una mort trista sinó més
aviat la culminació d’una existència, breu però intensa, farcida de projectes, realitzacions, compromisos i
esperances.
En Marcel, sociòleg de professió i humanista de
vocació, fou una persona amb la sensibilitat oberta
en múltiples direccions que m’agradaria recapitular
en aquest recull de petites coses que promouen grans
transformacions:
Les beceroles escolars les va rebre, d’una manera
ben afortunada, a l’Escola Orlandai, nascuda del projecte CEPEC (Col·lectiu per una Escola Pública Catalana) on el lema formatiu, almenys implícit, era el de
fer “els nens feliços”. Resulta però que, a més a més,
en sortien amb una excel·lent formació i una ben
manifesta consciència social.
La seva vocació educativa prengué lloc més tard
com a monitor de l’esplai PACCS ubicat als Caputxins
de Sarrià de Barcelona. Sens dubte la transmissió de
valors de creixement humà, de co-responsabilitats i de
compromís social, hi foren presents.
La preocupació ecològica quedà clarament manifesta en la seva dedicació a un hort a Lliçà d’Amunt,
el seu aprofundiment de la permacultura i la seva
implicació pionera en el projecte “Som energia” avui
ja ben conegut i desenvolupat.
Un compromís d’acompanyament als presos i
ex-presos joves, treballant per a la seva reinserció i
qüestionant alhora el més que criticable sistema penal
aplicat.
La llarga dedicació a la posada en marxa del Centre Cívic Casa Orlandai de Barcelona va explicitar a un
mateix temps la seva militància veïnal, la seva capacitat per a la promoció cultural i la reconeguda empatia
en les relacions socials. L’escultura instal·lada en
aquest Centre dins del qual hi trobem “el pati d’en
Marcel”, el segueixen fent present a tots aquells que,
amb un esperit similar, hi acudeixen.
La ferma creença en l’economia social, solidària,
246

ètica i cooperativa es manifestà en moltes de les
seves actuacions i, en els seus darrers mesos, d’una
manera particular, en la seva presència al projecte
Dynamis.
Un demostrat apropament als països del Sud,
mitjançant un llarg periple d’aprenentatge i vivència
en països centreamericans dels que retornà amb un
renovat i incrementat compromís envers aquells més
exclosos del nostre injust sistema econòmic i social.
Pres ja fortament per la malaltia que l’atenallava,
no va voler oblidar mai el món que l’envoltava i va
participar activament en el Moviment del 15-M assistint, en cadira de rodes, a una de les seves multitudinàries manifestacions. I també es va voler comprometre formalment amb la companya a qui estimava,
de manera que es va casar amb la Berta just 32 dies
abans de la seva mort.
El seu comiat, en bona mesura preparat per ell
mateix, i molt participat per amics i família, fou joiós,
deixant-nos a tots una petjada que, de ben segur tindrà una llarga durada i que, any darrera any, i també
dia rera dia, ens el fa present justificant-nos sempre
el sentit de la vida.
Potser valdria la pena dir, a títol de conclusió,
que la trajectòria d’en Marcel, temporalment breu, té i
tindrà tanmateix un llarg recorregut en quatre sentits:
La voluntat d’un enfocament permanent d’acció
col·lectiva. La priorització del protagonisme grupal
en els àmbits en els quals intervingué i que sovint
es veieren capilaritzats pel seu punyent, i al mateix
temps suau, pensament,
La visualització de temes de futur, com en el cas
de la indefugible economia social, dels reptes energètics i dels projectes participatius i que, un cop ell ja
desaparegut, han anat prenent cos en el debat social.
La certesa que, en les pitjors circumstàncies cal no
perdre mai l’esperança. I ens ho va demostrar fins als
darrers instants de la seva vida.
L’impacte de les seves accions damunt de moltes
persones, que s’ha demostrat ben vigent quan molts
n’han fet esment en múltiples ocasions en els anys
transcorreguts des del 2011.

CANVIAR LA MIRADA PER FER VALER ELS DRETS
SÍLVIA TORRALBA

Equip de Comunicació d’Arrels Fundació, Barcelona

Imagina que la teva vida està formada per fils que
t’aguanten. Un fil significa la teva salut, un altre, la
formació, la família, la feina... De sobte, un fil es trenca, però no passa res perquè la resta t’aguanten. Passa
el temps i la situació no millora; es trenca un altre fil
i la teranyina que conformen cada cop és més feble. I
un dia, no saps com ni perquè, acabes vivint al carrer.
Els motius són molts: una crisi econòmica, uns
serveis socials febles o rígids, la discriminació que es
pot patir per motiu de la procedència, un trencament
familiar, la mort d’una persona estimada, una salut
fràgil...
A Catalunya no sabem exactament a quantes persones se’ls han trencat els fils i viuen al carrer. Les últimes xifres públiques són de l’any 2016, quan l’Agència
Catalana de l’Habitatge va posar sobre la taula l’existència de gairebé 48.500 casos de mal allotjament a
tot Catalunya; d’aquests, 5.433 es referien a persones
que viuen al ras o en refugis de baixa exigència. La
informació, però, se centrava només en casos atesos
pels serveis públics i, com es referia a dades de l’any
2014, ha quedat desactualitzada. El fet de no saber
exactament quantes persones dormen al carrer impedeix traçar alternatives eficaces i té una conseqüència
més: quan vius al carrer ets invisible.
Si no tens documentació només pots anar al metge
d’urgències, perds la intimitat, vius en tensió perquè
pots patir violència, passes fred i a l’estiu pots patir
insolacions... Tampoc tens ingressos suficients i encara
menys una llar. Els teus fils han caigut i, amb ells, els
teus drets: a l’habitatge, a sentir-te protegit, a estar
empadronat, a tenir suport de serveis socials, a viure.
Perquè, de mitjana, una persona sense llar viu 20 anys
menys que la resta de ciutadans i ciutadanes.
A Arrels acompanyem des de fa 30 anys persones
sense llar. La nostra acció amb les persones se centra a
Barcelona i, en aquest temps, n’hem atès unes 11.500.
Una de les nostres responsabilitats és fer valer els
drets de les persones que viuen al carrer o que hi han
viscut, treballant amb altres organitzacions i incidint
en les administracions. Però, sobretot, buscant la
ciutadania com a aliada contra el sensellarisme.

Cada dia s’adrecen a nosaltres un munt de persones
que han vist algú vivint al carrer i que, preocupades,
ens pregunten què poden fer. Les persones que nosaltres coneixem ens expliquen que, quan vivien al carrer,
agraïen que algú se’ls acostés a xerrar o els digués bon
dia perquè és una manera de fer-les visibles. També
es pot avisar a serveis socials i organitzacions que
treballin amb persones sense llar. A Arrels, per exemple, hem creat l’aplicació Arrels Localitzador perquè la
ciutadania ens pugui avisar. Una altra opció és estar
atents i atentes als fils de les persones que ens envolten i ens estimem.
Aconseguir que una persona deixi de viure al carrer
no es fa de la nit al dia. Tampoc és un tema policial
i requereix polítiques socials preventives, accions a
favor de l’habitatge digne i a preu assequible, etc.
El punt clau, però, és canviar la mirada i trencar
els mites i prejudicis que encara existeixen. Segur que
les persones sense llar no volen res? Que una persona
que dorm al carrer rebutgi anar a un alberg o a un
menjador no significa que no vulgui res. Reconstruir
la confiança costa molt i sovint passa que l’ajuda que
s’ofereix no té en compte què necessita la persona i
tampoc li garanteix deixar de viure al carrer.
Segur que són incíviques i alcohòliques? Quan tens
una llar tens protecció però viure al carrer significa estat exposat a violència física i verbal i a situacions de
conflicte. En el cas de l’alcohol, hauríem de parlar de
malalties i pensar que no són l’última causa per arribar
a viure al carrer. De fet, hi ha persones que comencen
a beure per deixar de passar fred o no pensar que les
poden agredir.
Aquest canvi de mirada hauria de portar a intentar
donar resposta des de cada municipi, per comptar amb
recursos suficients i flexibles perquè les persones no
hagin de marxar a una ciutat més gran.
Imagina que als nostres carrers ningú es veu obligat a viure al carrer. I ara, deixem d’imaginar-ho i
comencem a fer-ho realitat.
#ningúdormintalcarrer
#nadiedurmiendoenlacalle
#nobodysleepingonthestreet
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La feminitat de l’esperança i la dignitat
Premi del Concurs de
«Conte Curt llatinoamericà 2018»

No Ficció

Va observar un núvol a l’horitzó, un núvol ben
bonic. El que vosaltres vulgueu.
Rere aquell núvol va arribar el primer record: va
créixer estimant el pàl·lid reflex ocre que el sol deixava damunt la palla de la vall alta, propera a l’Altiplà.
En aquella barreja impossible d’avencs i immenses
planícies elevades, la seva ànima de nena es va encaterinar amb la llibertat. Corria amb els seus germans
en els jocs infantils, mentre veia la feina constant i
fatigosa de la seva mare. Restava meravellada en constatar que el sacrifici convertia l’immens ocre en un
verd esplendorós. En el seu pensament infantil s’hi va
fixar la idea que la suor que la seva mare i la resta de
dones de la seva comunitat vessaven a la terra, explicava el miracle.
La multiplicació dels pans, per ella i la seva família, s’obrava quan la verdor produïa fruits: faves,
bròquils, pastanagues, que venien al mercat municipal.
Ella i els seus quatre germans, ajudaven feliços a la
mare en les vendes perquè els diners permetien comprar els aliments, la roba i els llibres de l’escola. La
seva mare els repetia: estudiar és l’únic camí que ens
queda. Els recursos eren escassos: cada dia el mateix
vestit, la mateixa llibreta i l’estoig de llapissos i colors
compartida amb germans i cosins. Però era feliç.
A l’horitzó va aparèixer el segon núvol, que va
estirar el segon record.
L’aigua del riu gran va començar a escassejar i la
terra es va tornar més avara amb els seus fruits. Els
recursos es varen acabar. La seva mare insistia: estudiar és l’únic camí. Difícil d’entendre, quan les noies
deixaven les classes per casar-se i els vailets per anar
a la mina, falda amunt. La poca aigua que baixava
per la llera era tèrbola. Les persones es queixaven de
basques, vòmits, diarrees, pèrdua de pes. És la mina,
cridaven les mares; no foteu, responien els senyors; si
se’n va la mina s’acaben els calés. Si continua la mina
s’acaba l’aigua, exclamaven les mares.
Les imposicions de la mina de Colquechaca que
explotaven el jaciment, i l’escassetat d’aigua, van
minvar la felicitat, van tensar les relacions, i van obligar a anar-se’n. A Cochabamba, els van dir, trobaria
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milers de possibilitats perquè era batxiller: la podrien
contractar en una fàbrica o, en el pitjor dels casos,
posar la seva parada de venda a la plaça. La seva mare
no li va retreure que se n’anés: la terra produïa poc i la
inclemència del sol i la manca d’aigua acabaven de fer
la resta. Al capdavall, l’estudi li donava un avantatge
important per enfrontar la vida a la ciutat i ajudar els
quatre que es quedaven amb ella llaurant la terra. El
camí era estudiar, estava confirmat.
Després del segon núvol va reaparèixer el sol i,
amb els seus rajos, el tercer record.
El 2004 i el 2005, treballava en una adoberia,
anava a l’institut per graduar-se com a tècnica en
comptabilitat i liderava el sindicat dels treballadors
de la seva empresa. Estava convençuda que, per fi, els
temps difícils s’havien acabat per a ella, per al seu
poble, el quítxua, el dels indis, i per a la seva gent, els
camperols i obrers. Va recórrer els carrers d’El Alto i la
carretera a Copacabana per anunciar al món que renaixia l’esperança de retornar la dignitat al poble originari de Bolívia, renegociar els contractes lleonins firmats
amb les multinacionals pels governs neoliberals, i
recuperar els recursos naturals del país. La convulsió
social dels darrers anys donava pas a la tranquil·litat
d’un govern popular.
En l’aspecte personal, va arribar l’amor i amb ell
els seus fruits: en el ventre creixia l’esperança. Es va
graduar com a tècnica un mes abans de l’infantament.
Encara vivia a Cerro Verde, una zona periurbana de
l’àrea metropolitana de Cochabamba, en una habitació
de tres per tres, moblada amb un llit, un armari, una
taula, tres plats, dos gots, una cuina, una garrafa i un
televisor, tot en un mateix espai, havia recobrat l’alegria i l’ímpetu juvenil.
Van prevaldre els núvols i sobrevingué la pluja, els
records van esdevenir plors.
El fill va néixer amb paràlisi cerebral. En néixer, els
metges van dir-li que no estaven segurs de què podria
fer el nen. Però estaven segurs que, de poder, podria
diferent. La van informar que, molt probablement, la
paràlisi hagués sobrevingut per intoxicació perinatal
amb metalls pesats. Les proves mèdiques ho van con-

firmar. El pare els va abandonar. Ella en va assumir la
criança com a mare soltera. Quan el seu fill va complir
dos anys, l’adoberia la va acomiadar argumentant que
les càrregues salarials i les prestacions havien esdevingut insostenibles a causa de les noves polítiques
governamentals. Però va continuar creient en el procés
de canvi i en que les raons esgrimides per l’empresa
formaven part dels subterfugis de la “dreta” per desprestigiar-lo. La pluja es va animar i les gotes es van
confondre amb el plor.
Durant 3 mesos va estar asseguda davant la governació de Cochabamba, intentant que la seva petició
i la de centenars de companys fos escoltada. Ni el
suport de l’Església, ni el de la societat civil... ni tan
sols la mort de tres persones que protestaven en el
viaducte de Cochabamba i van ser envestides per un
cotxe mentre estaven en vigília, va obrir les portes. Va
prevaler el silenci. Tampoc l’informe de l’ONU exigint
a l’Estat garantir el respecte dels drets dels discapacitats, va trencar la indiferència.
La impotència va estar a punt d’ensorrar-la. Però
a la frase estudiar és l’únic camí que ens queda, hi va
unir una altra sentència que la seva mare els repetia
en la intimitat de la llar: som filles de Donya Domitila
Barrios. Dona profètica i valenta aquella, que va ensenyar als bolivians, durant els temps innombrables de
les dictadures, que l’enemic és la por, que anquilosa,
immobilitza, destrueix. I l’antídot la perseverança
esperançada.
Juntament amb centenars de persones amb discapacitat i les seves famílies, va caminar cap a La Paz.
Són bojos –van dir molts-, d’il·lusos els van qualificar
altres, venuts a la dreta, els que més. No li va importar: va acomodar el seu fill en una cadira de rodes, va
posar dues mudes de roba per cada un en una motxilla
escolar i va empènyer la cadira 378,5 km fins a La
Paz. La marxa es va fer lenta: els caminants van compassar el seu ritme al dels nens, dones i homes que
esforçaven els seus cossos per enfilar la llarga pujada
fins a Caracollo, exigint a les crosses, els bastons, les
cadires, els carretons de corrous... La ràbia, el dolor,
el fàstic.
Va mullar el mocador que absorbia la suor del seu
cap i la va posar amb suavitat damunt de la cara del
seu fill per alleujar-li la cremor que li produïen els
gasos lacrimògens. Arribada la nit, una a una durant
els tres mesos que va trigar la travessia, va fregar amb
mel les úlceres que el xassís de la cadira provocava

en el seu cos del seu fill mortificat per l’esforç. Ens
escoltaran, és impossible que continuïn humiliant-nos
encara més.
Van trobar barricades, filats, portes i policies antimotins parats a les quatre cantonades de la Plaça
Murillo de La Paz, un lloc emblemàtic de la democràcia
boliviana. Van asseure’s just al mateix xamfrà on Domitila Barrios va pronosticar a Eduardo Galeano, cinc
dècades abans, la caiguda de la dictadura de García
Meza. El seu fill i ella es van unir a una família que
venia des de Sucre per habitar una tenda de quatre
persones, tot i que ells eren set. La gent i les institucions els van proveir d’aliments. Va passar un, dos,
tres dies... No va haver-hi diàleg... Cinc, deu, quinze;
res... Vint, trenta, quaranta... Desesperació, angoixa,
impotència: ja no ens escoltaran, és impossible... Cinquanta, setanta, noranta...
A la pluja s’hi va afegir el fort vent que baixava
glaçat dels cims nevats que envolten La Paz. És bonic – es va sorprendre dels seus propis pensaments-,
una immensa conca que connecta el Huaina Potosí amb
l’Illimani. Al mig les pujades serpentejaven a esquerra
i dreta de l’avinguda El Prado, que s’estén infinitament
en direcció sud cap a Calacoto i en direcció nord cap
al llac sagrat. Realment és una ciutat meravellosa,
habitada per gent bronzejada pel sol i el fred de les
alçades, i amb un esperit ferm amalgamat per una història d’acords i desacords amb l’esquiva democràcia: la
real, la que permet i garanteix a cadascú el dret sobirà
a dissentir, a expressar-ho i defensar-ho. La pluja es
va convertir en xàfec. L’aigua arrossegava les deixalles
carrer avall fins que els embornals se les empassaven.
Anem-nos-en, va dir amb veu suau al seu fill. Va
guardar la roba mullada a la motxilla. Va plegar la
cadira de rodes i la va pujar al camió. Tot forcejant
va donar-li un cop contra un dels barrots de la carrosseria, doblegant-li un reposapeus; se’ns ha espatllat la
cadira, va cridar turmentada. Tranquil·la mama, l’important és que estem junts.
Mentre pujava de La Paz a El Alto, l’Illimani li va
omplir la retina, i motivada per la imatge, va xiuxiuejar al seu fill: la millor manera d’estar preparats pel que
vindrà, és respectar la diferència. Recordar que tots som
persones.
A la cara infantil s’hi va dibuixar l’alegria. El cel
d’El Alto era clar, el nen va veure un núvol, qualsevol
núvol, el que vosaltres vulgueu. I el núvol va disparar
la il·lusió.
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L’espiritualitat totalitzant que som i anem essent
Premi del Concurs
«Perspectiva de gènere 2019»

La construcció de la Pàtria Gran és una tasca de
tots els que anem somiant una societat de justícia i
igualtat. En aquest caminar ens reconeixem en procés
de recerca en un caminar carregat de trobades, reptes, temors, esperances... És allà on s’expressa aquesta característica tan nostra anomenada espiritualitat,
essència de la nostra humanitat, que ens constitueix
en persones amb capacitat de sorpresa i de relació
davant la vida i tot el que significa.
Tanmateix, durant molt temps, l’espiritualitat ha
estat compresa a partir d’una visió dualista que separa el nostre ésser espiritual de la nostra corporalitat,
oposant una cosa a l’altra en categories de puresa i
carnalitat. Això ha sigut ressaltat en bona part de la
tradició judeo-cristiana que hem heretat.
Aquesta visió dualista, esperit/cos, respon a vells
paradigmes des dels quals es promouen formes de
relacions colonials, patriarcals, violentes i desiguals
entre homes i dones; formes de vincles que encara
continuen presents en la nostra història, en la nostra
quotidianitat, en les quals es privilegia la superposició dels homes davant de les dones. Aquestes formes
de relació són una plataforma especial per justificar la
discriminació, la marginació i fins i tot la subjugació
de les dones en les esferes familiars, polítiques, religioses, econòmiques... i socioculturals.
Davant de la vivència i pràctica de la visió dicotòmica de l’espiritualitat descrita anteriorment, sorgeix
una comprensió renovada, ecològica i profunda de
l’espiritualitat com a camí d’exploració, construcció i
recreació del nostre sentit de ser i anar-essent. Aquesta manera totalitzant d’assumir-nos com a éssers
espirituals la trobem moltes vegades a la vida dels
pobles originaris, per als quals el sentit de pertinença
a la comunitat i a la natura constitueix la vivència
mateixa de l’espiritualitat.
Som éssers integrals i és arran d’aquesta integralitat que entenem el nostre ésser, la nostra vida, tot
el que som i anem essent com a corpo-esperit. És a
dir, som matèria espiritual. En aquesta comprensió de
l’espiritualitat, tota la nostra humanitat és manifestació espiritual, ja que ella és essència d’allò que som i
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cerquem ser. Assumida així, com el tot que som, l’espiritualitat és significant i generadora de vincles per a
la convivència i el bon viure. És present en els nostres
compromisos i fidelitats del dia a dia, anima el nostre
caminar, el nostre sentit i accionar ètic i estètic, les
nostres maneres d’organització social, concretant-se
en les nostres pràctiques personals i col·lectives.
Aquesta espiritualitat és dinàmica i expressa la
mateixa vida. En ella s’hi genera i es nodreix el nostre
sentit de pertinença i vincle, el nostre sentir-viure
ecològic, la nostra significació i praxi de justícia,
igualtat, solidaritat i cura. Dota de sentit la feina de
transformar les nostres complexes realitats, donant
espai a la creació de la convivencialitat autèntica
entre persones que es reconeixen iguals, que lluiten
per una societat nova, que respecten les seves diverses característiques històrico-culturals, de gènere,
religioses, político-ideològiques... suscitant la recreació col·lectiva de la humanitat i el seu vincle amb la
natura. Per això, ens apodera com a subjectes, com a
agents de canvi i cooperació.
Per ser essència d’humanitat, aquesta espiritualitat es dóna en tota persona i està en constant
emergència. Una emergència dinàmica en la qual
es reconeix l’altredat amb tota la seva riquesa i els
reptes de les seves subjectivitats i els seus relligams.
Així sorgeixen noves menes de lideratge amb visions i
pràctiques de servei, equitat, igualtat, justícia social
i ecològica.
El repte constant per recrear la pròpia espiritualitat, és a dir, el nostre corpo-esperit, la nostra humanitat, es viu en les pràctiques quotidianes. Així, la
construcció d’una societat més justa i igualitària, una
societat on tothom és respectat i acollit per la seva
legítima humanitat, passa pel reconeixement, la valoració i praxi de la nostra espiritualitat alliberadora,
integral i ecològica, que ens compromet en la cura de
la nostra ‘casa comuna’ i en la qual ens reconeixem
corpo-esperits que somien, treballen i lluiten pel benestar col·lectiu, acompanyant-nos solidàriament en
fer aquest ‘altre món possible’ on tothom compta i
canta per igual.

patrocinats per aquesta
«agenda llatinoamericana»

http://servicioskoinonia.org
- RELaT: Revista Electrònica Llatinoamericana de Teologia
- Servei Bíblic Llatinoamericà. En 3 idiomes.
- Calendari litúrgic 2000-2036. També en anglès
- 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: diversos articles curts.
- Llibres Digitals Koinonía. Gratuïts i imprimibles.
- Col·lecció «Temps axial»: tiempoaxial.org
- Arxiu digital de l’Agenda Llatinoamericana (1992-2018)

TOTS ELS NOSTRES SERVEIS
SÓN GRATUÏTS

racó poètic
ENDAVANT!
Respira fort, que l’aire és teu
i l’aire i tot et poden prendre.
Un cop ja l’hagis respirat
és carn com tu,
és alè teu que no es pot vendre.
Respira fort, que l’aire és teu.
Trepitja fort, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre.
La terra té per a tothom camins oberts.
Fuig de qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja ferm, que el lloc és teu!
Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat
llança-la al vent
i que s’arbori com la flama.
Parla ben clar, que el mot és teu!
Joana Raspall

COL·LECCIÓ «TEMPS axial»
Patrocinada PER L’«Agenda LLatinoamericana
La col·lecció recull el diàleg de la teologia llatinoamericana de l’alliberament amb altres fronteres de
pensament, els nous paradigmes.
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.
Els preus assequibles s’expliquen pel caràcter voluntari i gratuït del treball de la col·lecció. També es
poden adquirir a meitat de preu en format digital.
Llegiu l’índex, el pròleg del llibre que us interessi,
i veieu la forma d’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.
Veieu la sèrie, en quatre idiomes:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
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A ESPANYA, distribueix la col·lecció el Comitè Óscar Romero. Comandes a: zaragoza@comitesromero.org / tel. 625 216 939

SERVEIS KoinonIa

qui és qui
Entre els autors d’aquesta agenda

Només alguns; els altres no cal que els presentem als nostres lectors...

José ARREGI nascut a Azpeitia (Euskadi, 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 van
retirar-li la llicència canònica per ensenyar 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 últimes obres destaca: Invitación a la esperanza (Herder, Barcelona 2015).

ca a les Institucions Europees. Autora de: Desde África: Testigos de fraternidad, Ed. Verbo Divino, i África:
Como un sello en nuestro corazón (francès i anglès),
Ed. Msola. Ha col·laborat durant anys a les revistes
Africana i Pueblos del Tercer Mundo.
IVO POLETTO. Cientista social i educador popular,
assessor del Forum Mudanças Climáticas e Justiça
Social, FMCSJ. Viu a Brasília.

María Silvia OLIVEIRA ALDAYA, nascuda a San
Juan, Argentina. Germana del Servei Social Missioner. Periodista i Llicenciada en Ciències de la ComuFrei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo (Belo
Horizonte, Brasil, 1944) és un frare dominic brasiler, nicació. Professora a escoles mitjanes d’adults en
teòleg de l’alliberament. És autor de més de 50 llibres Comunicació i Mitjans. També dóna classes de Bíblia
a Buenos Aires. Viu en una comunitat ubicada en
de diversos gèneres literaris i de temes religiosos.
un barri popular on treballa com a voluntària en un
David MOLINEAUX. Educador i escriptor, resideix Suport Escolar. Forma part de la ‘Comissió contra el
a Xile des de fa molts anys. En porta 20 oferint cursos Tràfic’, de la CLAR, amb germanes d’altres xarxes del
sobre l’evolució de la vida a la Terra, la nova cosmo- Continent.
logia que emergeix en la ciència, i el seu sentit humà
Marcela SÁENZ, Religiosa de les Esclaves del Sai espiritual. Els seus llibres Polvo de estrellas (Casa
grat Cor de Jesús. Integra el Consell Nacional de Prede la Paz, 1998) i En el principio era el sueño (Sello
Azul, 2002), actualitzats i reeditats en edició digital, venció d’Abusos de la Conferència Episcopal de Xile
estan a disposició dels lectors d’aquesta Agenda (la- (CECh). Coordina el Consell de Prevenció d’Abusos de
tinoamericana.org/2017/info). Per celebrar la nostra la Conferència de Religioses/os de Xile (CONFERRE).
Va ser membre de la presidència de la Confederació
humanitat i el món en evolució, forma i condueix
Llatinoamericana de Religioses/os, CLAR, en el triengrups de biodansa.
ni 2012-2015. I Presidenta de CONFERRE en el trienni
BEGOÑA IÑARRA PAMPLIEGA. Natural de Bilbao, 2014-2017.
llicenciada en música i en Ciències Químiques. MissiMauro KANO. Educador popular, acupunturista i
onera de Ntra. Sra. d’Àfrica (Germanes Blanques). Ha
viscut a la RD del Congo, Uganda, Etiòpia, Moçambic terapeuta natural. Acompanya les Comunitats Eclesii Kenya, on ha treballat com a professora de ciències, als de Base (CEBs) de l’Estat de São Paulo. Va formar
part del CEPIS (Centre d’Educació Popular de l’Institut
educadora d’adults, i a Justícia i Pau i en DH en els
suburbis de Nairobi (Kibera). A través de la seva feina Sedes Sapientiae), que assessora diversos moviments
ha visitat nombrosos països d’Àfrica. Va iniciar l’ofi- i organitzacions populars al Brasil i Amèrica Llatina.
cina de Justícia i Pau de les Conferències Episcopals Va crear i organitzar el Centre d’Educadors Populars
de l’Àfrica Oriental (AMECEA) que comprèn 9 països. Pere Casaldàliga “Abya Yala” a São José dos Campos,
Actualment treballa a Brussel·les a la Xarxa de Fe i
São Paulo, Brasil.
Justícia Àfrica-Europa, defensant els interessos d’Àfri252

Geraldina CÉSPEDES nascuda a República Dominicana, és religiosa Missionera Dominica del Rosari.
Doctora en Teologia per la Universitat Pontifícia
Comillas de Madrid. Professora a la Universitat Rafael
Landívar, a EFETA (Escola Feminista de Teologia d’Andalusia), a l’Intercongregacional de la Conferència de
Religioses/os de Guatemala (CONFREGUA) i l’Escola de
laics/es Monseñor Gerardi. Professora convidada de
la Universitat UCA d’El Salvador i de la Universitat de
Chiapas. Membro i cofundadora del Nucli Dones i Teologia de Guatemala i de la Xarxa Teològico-Pastoral
Amerindia. Ha publicat diversos escrits sobre feminisme, espiritualitat i teologia de l’alliberament. Des de
fa molt viu el seu compromís missioner i el seu ministeri teològic a El Limón, zona 18, un àrea marginal
de la Ciutat de Guatemala.

drets humans d’immigrants, obrers, indígenes, camperols, miners, dones, comunitat LGBTI, desapareguts
i altres víctimes. L’any 2013 va ser nominat al Premi
Nobel de la Pau.
Jordi PUJADAS RIBALTA (Figueres 1958). Mestre
i Pedagog, orientador en educació secundària. Activista en àmbits de cultura, ecologia i solidaritat.

María LÓPEZ VIGIL (L’Havana 1944). Llicenciada
en Periodisme per l’Escola Oficial de Periodisme de
Barcelona (1970-1974). Responsable de la secció
d’Amèrica Llatina a la revista setmanal “Vida Nueva”
de Madrid (1974-1980). Breu estada a El Salvador
(maig-agost 1981), on va ser detinguda i expulsada,
acusada de “terrorista internacional”. A Nicaragua,
redactora en cap del setmanari popular “El Tayacán”
Jorge RIECHMANN FERNÁNDEZ (Madrid 1962) és (1982-1992), i actualment redactora en cap de la
poeta, traductor, assagista, matemàtic, filòsof, ecorevista “Envío” de la UCA de Managua. Ciutadana nilogista i doctor en ciències polítiques. Autor d’una
caragüenca des de 1990. Coautora, amb el seu germà
extensa obra poètica, està vinculat amb el grup de
José Ignacio, de diverses sèries radiofòniques.
poetes de la poesia de la consciència i de la generació dels 80 o postnovíssims. La seva obra poètica
Luis Gonzalo MATEO. Tota una vida dedicada a
s’enclava dins de la poesia social de les grans línies
les comunitats camperoles, sobretot a Panamà, i a
d’expressió de la poesia espanyola contemporània
Costa Rica, així com a Justícia i Pau i Solidaritat. La
més recent i sarcàstica. En quant a la seva estètica,
mineria, l’equitat de gènere, la inculturació per a la
exigeix per a la poesia una funció correctora i de
valorització de la causa indígena, l’enfortiment de la
“resistència” davant l’espectacle immoral del nostre
identitat camperola i la lectura popular de la Bíblia,
temps, una poesia que afirmi i no es deixi guanyar
són àrees en les que ha destacat. Actualment a San
pel pessimisme.
José de Costa Rica, treballa en la animació bíblica,
José Raúl VERA LÓPEZ (Guanajuato, Mèxic 1945) la pastoral indígena i l’acompanyament a les CAP’s
(Comunitats d’Atenció Prioritària) en àrees marginals
és Enginyer Químic (UNAM 1968), frare dominic. Va
o assentaments humans d’immigrants.
ser bisbe de Ciudad Altamirano, de San Cristóbal
de las Casas, i actualment de Saltillo, Coahuila. És
Altres referències:
President del Centre Diocesà per als Drets Humans
blogs.periodistadigital.com/jose-arregi.php
Fray Juan de Larios, del Centre Nacional d’Ajuda a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
les Missions Indígenes (CENAMI), de la Xarxa Solihttps://es.wikipedia.org/wiki/Ivone_Gebara
dària Dècada contra la Impunitat, i del Centre de
http://biodanzaescuela.cl/artist/david-molineaux
Drets Humans Fray Bartolomé de las Casas. Ha sigut
https://pt-br.facebook.com/ivo.poletto
membre de tribunals de la societat civil: Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Riechmann
Internacional de Consciència dels Pobles en Movihttp://diocesisdesaltillo.org.mx/index.php/frayment, el Tribunal Internacional de Llibertat Sindical
raulvera-lopez-o-pv/
i el Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) capítol
eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL
Mèxic. És integrant del moviment nacional de la Nova
https://es.wikipedia.org/wiki/JoséMaría_ViConstituent Ciutadana Popular (NCCP). Premis locals,
nacionals i internacionals pel seu treball a favor dels gil_(teólogo)
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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
Cabrales, 37
33201 GIJÓN (Asturias)
% 985 091 400
asturias@comitesromero.org

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

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

Comité Oscar Romero
Paseo Marítimo, 30, 6º H
11011 CÁDIZ
% 856 07 90 35
cadiz@comitesromero.org
Comité Oscar Romero
Pintor Balaca, 38, 2º A
30204 CARTAGENA
% 968 082 416 i 968 083 603
cartagena@comitesromero.org
Gipuzkoako O. Romero Solidaritza Batzordea
Posta Kutxa 1.789
20.080 DONOSTIA (Gipuzkoa)
% 606 722 571 / 655 715 131
donostia@comitesromero.org
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Comité Oscar Romero
Pintor R. de Torres 15, 3ºE
23700 LINARES (Jaén)
% 667 452 228 / 607 693 965
linares@comitesromero.org
Comité Oscar Romero
Argumosa 1, 6º B
28012 MADRID
% i fax 915 398 759 Comité
madrid@comitesromero.org
Comité Oscar Romero
Avda Juan de Borbón 16, 2ºE
30007 MURCIA
% 968 235 011
murcia@comitesromero.org

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

Comité Oscar Romero
Comité Oscar Romero
Duque 88, Barrio del Castillo
Baiona 9-B. Polígono Coia
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
36209 VIGO (Pontevedra)
(Madrid)
% 986 244 100
% 916 560 505 i 699 483 219
Fax 986 214 110
torrejon@comitesromero.org
vigo@comitesromero.org

Comité Oscar Romero
Comitè Oscar Romero
Monestir de Poblet, 14, 11è
Parròquia de Santa Marina
46015 VALENCIA
Milà i Fontanals 10, Can Mariné
% 963 474 016
08922 STA. COLOMA
valencia@comitesromero.org
DE GRAMENET (Barcelona)
% 933 853 558 - 933 921 568 Comité Oscar Romero
Simón Aranda, 13, 1º, Of. 5
Baula-Comitè Oscar Romero
47002 VALLADOLID
Tossa, 12
% 983 475 574
08710 STA. MARGARIDA
valladolid@comitesromero.org
DE MONTBUI (Barcelona)
% 938 039 262
Comitè Oscar Romero
baula@comitesromero.org
Parròquia Santa Anna
C/ Santa Anna, 29
Comité Oscar Romero
08002 BARCELONA
Virgen de la Esperanza, 37
% 635 53 10 47
41200 ALCALÁ DEL RÍO (Sevilla)
barcelona@comitesromero.org
% 625 331 886
sevilla@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

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
Secretaria i coordinació:
secretaria@comitesromero.org
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