Llatinoamericana
mundial'2007
El llibre llatinoamericà
més difòs cada any
dins i fora del Continent.
Signe de comunió continental i mundial
entre les persones i les comunitats que vibren
i es comprometen amb les Grans Causes de la Pàtria Gran,
en resposta als reptes de la Pàtria Major.
Un anuari de l’esperança dels pobres del món
des de la perspectiva llatinoamericana.
Un manual de companyia para anar creant “l’altra mundialitat”.
Un recull de memòria històrica de la militància.
Una antologia de solidaritat i creativitat.
Una eina pedagògica per a l’educació,
la comunicació i l’acció social populars.
Des de la Pàtria Gran cap a la Pàtria Major.
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La nostra portada: de Maximino Cerezo Barredo
No declarem que “una altra Democràcia és possible”, perquè es
tracta d’una cosa evident. Ara senzillament la proclamem decisiva
i urgent, i passem tant a exigir-la com a construir-la. Només la
construeixen aquells/es que comencen a viure-la cada dia a casa seva,
a la seva feina, al seu barri, al seu país, al nostre únic món.
Posar en ordre totes aquestes peces de les quals es composa la
Democràcia veritable, no pas la falsa democràcia, que serveix perquè el
poble sigui ﬁnalment dominat i sotmès, no pas protagonista i creador.
Per això prenem la paraula i prenem la democràcia. L’exigim i la fem,
vivint-la ja.

Enguany destaquem
destaquem...
L’Arxiu telemàtic de l’Agenda Llatinoamericana: Començat l’any passat, ja es va avançant en el procés de
carregar-ne la base de dades amb els materials que l’Agenda ha vehiculat en els seus setze anys d’existència,
que així queden a disposició pública permanent. Els animadors de comunitats, mestres, professors, agents de
pastoral... que desitgin preparar una activitat de formació, una reﬂexió, un debat amb el seu grup o comunitat,
podran agafar els materials, cercant-los per tema, títol, autor, any d’edició... Esperem que en el transcurs
d’aquest any 2007 acabem el procés de càrrega de dades: http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/
Veieu la pàgina 239.
Nou curs de teologia popular: «Creure d’una altra manera». L’any passat ens ho proposàvem, però no
vàrem poder complir. Enguany esperem fer un esforç més gran, convençuts com estem que es tracta d’un servei
apreciat per moltes persones inquietes que senten que no poden acceptar la forma actual comuna de creure,
l’endarreriment de les Esglésies i la manca de qüestionaments crítics. Estarà disponible on ho va estar l’anterior
«Curs de teologia del pluralisme religiós», a: http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
Col·lecció «Temps axial»: Ja s’està posant al carrer el desè volum, aconseguint la meravella d’uns preus
increïblement baixos, gràcies a ser una meravellosa conjunció de generositat, treball voluntari, i militància teològica... S’està convertint en la col·lecció imprescindible per conèixer el rumb de la teologia llatinoamericana de
l’alliberament en la seva trobada amb la teologia del pluralisme religiós.
Els Serveis Koinonía, van sobrepassar els dos milions de visites al portal (la quarta part del total calculat
de visites) i continua oferint calladament el seu servei amb les seves seccions bíblica, teològica, litúrgica,
martirologi, Romero, Casaldàliga, Cerezo... amb el seu ritme de “baixa freqüència”...
Cerca’ns a Google.com... Busca-hi «Agenda latinoamericana», «servicio bíblico», «revista de teología», «calendario litúrgico», «martirologio Latinoamericano», «Monseñor Romero», «Pedro Casaldáliga», «Leonardo Boff»,
«Maximino Cerezo», «teologia del pluralisme religiós»... i ens trobaràs en el primer o en els primers llocs.
Set concursos, que ja s’han convertit en tradició, en camps molt variats: literatura militant, relectura
bíblica, teologia, relacions de gènere, ecologia, compromís jurídic en favor dels pobres... Tot això gràcies a les
entitats convocants. Estem oberts al patrocini d’altres concursos per part d’altres entitats.
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Dades personals
Nom: ......................................................................................................
Adreça: ...................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Població: .................................................... C.P: .....................................
Comarca i País: ........................................................................................
☎ s casa:.................................................................................................
☎ a la feina: ...........................................................................................
Adreça Electrònica: ..................................................................................
D.N.I. núm.: ............................................................................................
Passaport núm.: ................................................... Grup sanguini i RH:......
En cas de pèrdua aviseu a: .......................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En cas d’urgència o accident aviseu a: .......................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

http://latinoamericana.org
http://agenda.latinoamericana.org
És el «portal» de l’Agenda, el seu complement a internet. Adreceu-vos-hi per saber sobre l’Agenda més enllà de la
seva publicació en paper un cop l’any. Hi podreu trobar les convocatòries dels concursos, la publicació dels seus resultats,
i qualsevol novetat al respecte.
Allà mateix, usant l’entrada a «l’arxiu telemàtic de l’Agenda»: http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/
també hi podreu llegir o copiar els mateixos textos de l’Agenda, tant de l’any en curs (a partir del mes de febrer)
com dels anys anteriors.
Més: si voleu que us avisin de qualsevol novetat (nou material, campanya militant, novetat bibliogràﬁca important...)
que poguéssim fer disponible a la Pàgina de l’Agenda, subscriviu-vos (gratuïtament) a «Novedades Koinonía», que en
breus correus setmanals o quinzenals us comunicarà només les novetats (sense enviar-les, sense carregar la vostra bústia).
Subscriviu-vos-hi a: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; allà mateix qualsevol moment també
us hi podreu donar de baixa. Si no ho aconseguiu, escriviu a contacto@servicioskoinonia.org
Trobareu més informació de la campanya i dels materials que la Comissió de l’Agenda i els COR fan a Catalunya i a
Llatinoamèrica a: http://www.solidaries.org/llatinoamericana/intro.php
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Els continguts d’aquesta Agenda són propietat del Poble llatinoamericà, el qual dóna
permís per copiar, citar, reproduir, multiplicar i difondre’ls lliurement.
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Visió de conjunt de l’Agenda
Llatinoamericana-mundial'2007
la seva aportació a la secció
del JUTJAR, per encausar la
democràcia des del ventall més
ample de punts de vista que les
dimensions d’aquesta obra ens
permeten.
Reclamem la nostra atenció
sobre uns pocs PUNTS CALENTS
que destaquem.
La tercera sessió,
llatinoamericanament orientada
vers l’ACTUAR, aborda eloqüents
experiències realitzades, o
suggeriments per a l’acció, així
com recursos per a la reﬂexió i
l’educació popular sobre aquest
tema.
L’Agenda conclou amb les
La “introducció fraterna”
seccions ﬁnals habituals: els
d’en Pere, com sempre, dóna la
puntada de peu inicial presentant textos premiats a les categories
de “Conte curt llatinoamericà”,
el tema i obrint l’Agenda. La
galeria dels aniversaris martirials “Pàgines neobíbliques” i
“Perspectiva de gènere” dels
majors de l’any 2007, la relació
nostres concursos, diversos afers
de premis concedits per les
menors, i l’infaltable “Punt de
convocatòries de l’any passat, i
les noves convocatòries pel 2008, trobada” amb els lectors.
completen l’entrada d’aquesta
Seguim amb la feina d’un
edició.
Imperturbablement ﬁdels a la nou “lliurament” dels materials
“metodologia llatinoamericana”, que l’Agenda ha anat publicant
en la seva ja llarga trajectòria.
comencem amb el VEURE
L’arxiu telemàtic digital que
la realitat amb l’anàlisi de
anunciàvem l’any passat, ja és
conjuntura anual, de la mà del
una realitat i esperem que estarà
mestre Comblin, que ens fa un
completat molt abans del que
anunci cridaner: estem en una
nova etapa de la història. Altres calculàvem.
Estem contents pel que
dades i aportacions completen
signiﬁca de salt qualitatiu en
aquest VEURE la realitat inicial.
l’intent de continuar sent (ara
Diversos especialistes fan
Feliç Any Nou 2007!
A tots els que formem aquesta
gran família internacional
reunida i convocada per aquestes
grans opcions que anomenem
“llatinoamericanes”, les “Grans
Causes” que ens inspiren, els
dediquem amb molt d’afecte
aquesta nova edició de l’Agenda.
Com anunciàvem l’any passat
en aquesta mateixa pàgina, la
Democràcia, una d’aquestes Grans
Causes, constitueix aquesta
vegada l’eix o la perspectiva de
l’enfocament d’aquesta edició del
2007.
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acumulativament) un instrument
permanent per als educadors
populars, en recuperar i posar a la
seva disposició tots els materials
publicats en els seus 16 anys de
recorregut, en diversos idiomes,
en diversos formats, ﬁns i tot en
“format ràdio”. Veieu la pàg. 239.
L’Agenda del proper any
2008 pretenem que tingui com
a lema aquesta exclamacióinvitació: “Visca la Política!”.
No ens volem pas referir a
aquella política roïna i negativa
que es viu a tants de llocs,
sinó a aquella Política que
és deure i responsabilitat
de tots, de la societat civil,
inevitable i necessària,
davant la despolitització
dels desmoralitzats, o dels
còmodament i interessadament
miops. Volem resistir
esperançadament l’ona de
despolitització que envaeix
la cultura, el jovent o ﬁns i
tot la religió, alçant la nostra
bandera per “l’amor macro”, la
responsabilització mundial, la
urgència política de l’ecologia...
Esperem els comentaris, ﬁns i
tot els materials que vosaltres ens
volgueu fer arribar, per ajudarnos a programar el seu contingut.
Gràcies, anticipadament.
Fraternal/sororalment,
José María VIGIL

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 enganxant-hi cintes
adhesives. També se li pot afegir
una cinta com a registre, i anar
retallant el cantó de la fulla de
cada dia per tenir una localització
instantània de la setmana en
transcurs.
Ecumenisme
Aquesta agenda intenta un
“ecumenisme de suma”, no “de
resta”. Per això no elimina el
que és propi de catòlics ni el
que és especíﬁc de protestants,
sinó que ho reuneix. Així, en el
“santoral” les commemoracions
protestants s’han “sumat” a les

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

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 Koinonía”, atesos
permanentment i en millora
constant, d’accés mundial gratuït,
la Col·lecció “Temps Axial”, i
alguns dels premis ﬁnançats per
l’Agenda, en són els casos més
coneguts.

Una agenda col·lectiva...
Aquesta és una obra
col·lectiva. Per això ha
recorregut aquest camí i avui
Les llunes
és el que és. Continuarem
La nostra agenda expressa
rebent agraïts els suggeriments,
les fases de la lluna en
materials, textos, documents,
l’hora llatinoamericana, més
concretament en l’hora “andina” novetats bibliogràﬁques... que
ens vulgueu fer arribar, per
(la de Colòmbia, Equador, Perú,
Xile) amb una diferència de cinc confeccionar l’Agenda de l’any
hores respecte la GMT anomenada 2008...
Acollirem i farem un espai
“universal”.
en aquestes pàgines a aquelles
entitats que vulguin oferir el seu
Una obra no lucrativa
servei al Continent patrocinant
A molts països aquesta
Agenda és editada per organismes algun premi o concurs per
estimular qualsevol aspecte de la
i entitats populars, institucions
nostra consciència continental.
sense ànims de lucre, que
Així continuarà essent una
destinen els beneﬁcis que
obtenen de la venda de l’Agenda “obra col·lectiva, un patrimoni
comunitari, un anuari antològic
als seus objectius de servei
popular o de solidaritat. Aquests de la memòria i l’esperança del
centres fan constar el caràcter no Continent espiritual...”.
lucratiu a l’edició corresponent.
❑
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En forma d’introducció fraterna

EXIGIM I FEM UNA
ALTRA DEMOCRÀCIA
Les darreres edicions de la nostra Agenda han tingut la gosadia d’abordar temes majors,
veritablement mundials; també en això és mundial l’Agenda Llatinoamericana.
Aquesta edició del 2007 aborda un d’aquests temes majors: la democràcia. Portada i duta,
paraula pública gairebé tan profanada com la paraula amor o com la paraula Déu, paraula escrita,
perorada, justiﬁcada amb totes les veritats i totes les mentides. La revista Nuevamérica introduïa
el seu número dedicat a la democràcia amb aquesta justiﬁcativa puntual: “En un context en
el qual veiem el president nord-americà apropiar-se del terme democràcia per justiﬁcar la seva
política d’intervenció militarista, es fa necessari, sens cap mena de dubte, rediscutir aquest
concepte que assumeix, cada cop més i de manera moltes vegades contradictòria, caràcter
polisèmic”.
De què parlem quan parlem de democràcia? La democràcia actual, que és la forma política
comuna d’Occident, en què és i en què no és democràcia. “votar, callar i veure la tele”, com
deia l’humorista? La democràcia que coneixem, per les majories amb prou feina és democràcia
fonamentalment electoral i encara amb totes les restriccions imposades pel capital i els seus
mitjans de comunicació. No és democràcia econòmica, ni democràcia social, ni democràcia
ètnico-cultural. No és democràcia participativa; és, com a molt, delegada o representativa; però
¿representativa de quins interessos i delegada amb quins controls?
És una democràcia que empalaga i que indigna. Algú ha parlat de fatiga democràtica”.
Classiﬁcant-la d’un cop de ploma, la periodista Katrina van den Heuvel, en el seu Diccionari dels
republicanismes, la deﬁneix com “el govern de les corporacions, per les corporacions i per a les
corporacions”, i Pablo González Casanova, com “una democràcia dels pocs, amb els pocs i pels
pocs”. Allò de “govern del poble, amb el poble i per al poble” es va evaporar en populismes
il·lusoris i en sarcasmes neoliberals.
L’Agenda, evidentment, no pretén condemnar “la democràcia”. Respon categòricament a
aquesta democràcia” que tenim. I, amb milions de persones que somniem un “altre món possible”,
vol exigir i ajudar a fer “una altra democràcia”.
Parlant d’un “altre món possible”, creiem que cada vegada més és hora de donar el pas
d’aﬁrmar aquesta possibilitat, d’exigir i fer aquest altre món, com a necessari urgent. I per
això “exigim i fem una altra democràcia”, proclama la nostra Agenda 2007. L’exigim com un
dret fonamental de les persones i dels pobles, a totes les latituds. Perquè exigim per a totes les
10

persones i per a tots els pobles els drets bàsics i els drets complementaris. No podem acceptar
una democràcia-privilegi, una democràcia-primer-món; encara menys, una democràcia-imperial,
a “punta de pistola”, com ironitzava Jesse Jackson. Els indígenes presents en el Fòrum Social
Mundial de Caracas van propugnar emfàticament “la descolonització de la democràcia”.
La necessitem i l’exigim “socialitzadora”. Si els especialistes no saben conjugar democràcia i
socialisme, pitjor per ells... El professor d’història Agustí de Semir reconeixia que la democràcia
actual és, de fet, “la forma política del capitalisme”. Per la seva part, el sociòleg Herbert
José de Souza –l’inoblidable Betinho-, en un curs de bisbes llatinoamericans, ens recordava
l’antagonisme essencial que existeix entre democràcia i liberalisme, entre capitalisme i
democràcia. Ni el liberalisme ni el capitalisme, explicava ell, poden pretendre la democràcia
realment popular, participativa, igualitàriament fraterna, mundial. “El liberalisme, deia, perquè
promet una igualtat abstracta amb una desigualtat real”. I “el capitalisme, perquè s’assenta en
la desigualtat i en la desigualtat creixent”. La democràcia que nosaltres defensem no només
pot ser “socialista”, sinó que ho ha de ser; amb un socialisme no pas vergonyós, tot i que
escarmentat. O es socialitza la participació de totes les persones i de tots el pobles en els
drets a la vida, a la dignitat, a la llibertat, a l’alteritat, o no hi haurà ni democràcia ni pau. El
que portem d’història de la democràcia a Occident pot ser una bona lliçó per a no identiﬁcar a
priori una societat democràtica amb una societat veritablement humana.
Per tal que la religió no sigui un gran enemic de la democràcia, com tot sovint ho ha estat i
encara ho és, cal que ﬁns i tot es “democratitzi” Déu d’una altra manera. La respectiva vivència
religiosa de la fe s’ha d’obrir al diàleg en el pluralisme i ha de compartir en l’acció bolcada vers
les grans causes comunes de la vida i de tot l’ésser de l’univers.
“Exigim” una altra democràcia, postula l’agenda, però també promet “fer” aquesta altra
democràcia. No es serà pas donada com un favor; l’hem, de conquerir. Hem de ser personalment
democràcia per ajudar a fer socialment aquesta altra democràcia. Seguint la regla vital del cada
dia i a cada lloc. Ser democràcia a la família i al veïnat, al carrer i a la feina, a la comunitat
de fe i al partit o al sindicat o a l’associació. “Agenda” és això: allò que s’ha de fer. Siguem,
doncs, agenda democràtica. Localment, mundialment, la democràcia cap en totes les vides
humanes i en totes les cultures. Tots els timbals, totes les campanes, tots els gongs, poden i
han de convocar la democràcia integral, la ciutadania integral.
En aquesta Agenda 2007 diversos especialistes ens donen la seva paraula qualiﬁcada
sobre diferents aspectes de la democràcia i les seves implicacions. L’Agenda també ens ofereix
experiències de democratització real i quotidiana.
Pensant lliurement, críticament, autocríticament, i practicant coherentment, anirem donant
credibilitat a aquesta nostra convicció: “Una altra democràcia és possible”. Per tal que aquest
món, malferit, desconcertat i encara impenitentment somiador, sigui de veritat casa feliç d’una
Humanitat fraterna.

PeRE CASALDÀLIGA
❑
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Aniversaris MaJors deL 2007
27.11: Fernando Lozano Menéndez, estudiant de la
Universitat Catòlica, assassinat pels militars, Perú.
8.12: Alicia Domont i Leonie Duquet, religioses,
1.1: Mauricio López, rector de la Universitat de San
Luís, Argentina, protestant, membre del Consell Mundial màrtirs solidàries amb els desapareguts polítics,
Argentina.
d’Esglésies, desaparegut. Assassinat el març.
28.12: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú.
27.1: Miguel Ángel Urusa Nicolau, sacerdot salecià,
desaparegut, màrtir del jovent argentí.
25 anys: 1982
1.2: Daniel Esquivel, obrer paraguaià, màrtir entre
els immigrants paraguaians a l’Argentina.
9.2: Agustín Goiburú, metge, Paraguai.
6.1: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca,
màrtir dels pobres d’Esquipulas. Desapareguda.
12.3: Rutilio Grande, capellà, Manuel Solórzano i
8.1: Domigo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
Nelson Lemus, camperols, màrtirs a El Salvador.
delegat de la paraula, a Rabinal, Baixa Verapaz,
16.3: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs
Guatemala.
entre els camperols de Perugorría, Argentina.
10.1: Dora Azmitia “Menchy”, mestra de 23 anys,
21.3: Rodolfo Aguilar, capellà, 29 anys, màrtir de
màrtir del jovent estudiantil catòlic a Guatemala.
l’alliberament a Mèxic.
18.1: Sergio Bertén, religiós belga, i companys,
8.4: Carlos Armando Bustos, caputxí argentí,
testimoni de la fe entre els pobres de Buenos Aires,
màrtirs de la solidaritat amb els camperols de
assassinat.
Guatemala.
27.4: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
20.1: Carlos Morales, sacerdot dominic, màrtir entre
6.5: Óscar Alajarín, militant de l’Església metodista, els camperols indígenes a Guatemala.
màrtir de la solidaritat a l’Argentina.
22.1: Matança de camperols a Pueblo Nuevo,
11.5: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà, Colòmbia.
màrtirs a El Salvador.
30.1: María Magdalena Mónico Juárez, catequista,
13.5: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat
assassinat per la Policia d’Hisenda, El Salvador.
entre els pobres de l’Argentina.
13.2: Santiago Miller, lasallista nord-americà,
23.5: Elisabeth Käsemann, militant luterana
màrtir de l’educació alliberadora amb els indígenes
alemanya, detinguda, torturada i assassinada, Buenos
guatemalencs.
Aires, Argentina.
25.2: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites
14.6: Mauricio Silva Iribarnegaray, sacerdot uruguaià, dels sindicalistes xilens.
germanet de l’Evangeli, escombriaire a Buenos Aires,
3.3: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà,
màrtir dels pobres. Segrestat i desaparegut.
màrtir de la solidaritat amb els exiliats de Guatemala.
11.7: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás,
3.3: Emiliano Pérez Obando, delegat de la Paraula i
màrtir de la justícia, “oﬁcialment” en accident,
jutge de Districte, màrtir de la revolució nicaragüenca.
Argentina.
17.3: Jacobus Andreas Koster, “Koos”, i companys
10.8: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del moviment periodistes, màrtirs per la veritat a A.L., El Salvador.
comunal, pare de 4 ﬁlls, desaparegut, Perú.
1.4: Ernesto Pili Parra, militant, màrtir de la pau i la
26.8: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista, justícia a Caquetá, Colòmbia.
assassinat per forces de seguretat a El Salvador.
22.4: Félix Tecu jerónimo, indígena achí, catequista
22.9: Eugenio Lyra Silva, advocat de la Federació
delegat de la Paraula, Rabinal, Baixa Verapaz,
dels Treballadors Agrícoles, màrtir de la justícia al Brasil. Guatemala.
18.10: Matança de la fàbrica de sucre Aztra, Equador.
29.4: Mor Mons. Enrique Alvear, bisbe dels pobres,
Més de 100 morts per protestar contra l’empresa que no perseguit per Pinochet, pastor i profeta a Xile.
els pagava.
9.5: Luís Vallejos, arquebisbe de Cuzco, Perú,
9.11: Justo Mejía, sindicalista, camperol i
amenaçat per la seva opció pels pobres, mort en
catequista, màrtir de la fe a El Salvador.
“accident”.
30 anys: 1977
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8.6: Luís Dalle, bisbe d’Ayavirí, Perú, amenaçat per la
seva opció pels pobres, mort en “accident”.
12.6: Nova matança del riu Sumpul, El Salvador. Més
de 300 camperols, gairebé tots ancians, dones i nens,
són assassinats quan intenten creuar la frontera.
27.6: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdot indígena,
màrtir de la justícia per Guatemala.
13.7: Fernando Hoyos, jesuïta, educador dels
indígenes, i el seu escolà, morts per l’exèrcit, Guatemala.
20.8: América Fernanda Perdomo, cap de Relacions
de la Comissió de DDHH d’El Salvador, segrestada.
12.9: José Alfonso Acevedo, “Foncho”, catequista,
màrtir de la fe i del servei als desplaçats de San
Salvador.
17.9: Alirio, Carlos i Fabián Buitrago, Giraldo
Ramírez i Marcos Marín, catequistes de la parròquia de
Cocorná, Colòmbia, assassinats.

26.10: Herbert Anaya, coordinador de la Comissió de
Drets humans d’El Salvador.
29.10: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i
catequistes màrtirs a Guatemala.
8.11: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.
12.11: Miguel Ángel del Tránsito Órtiz, coordinador,
animador parroquial. Assassinat mentre donava seguretat
a l’església a Plan del Pino, El Salvador.
15.11: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir
dels drets humans a Colòmbia.
3.12: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
28.12: Més de 100 garimpeiros de Serra Pelada,
Marabá, Brasil, envoltats per la policia al pont del riu
Tocantins, amb més de 70 desapareguts.
15 anys: 1992

6.1: Augusto María i Augusto Conte, militants,
testimonis de la solidaritat i de la causa dels DDHH a
l’Argentina.
25.2: El líder indígena Caincoñen (Atilio Caballero),
6.2: Mor Sergio Méndez Arceo, bisbe de Cuernavaca,
Formosa, Argentina, màrtir defensor de la terra.
Patriarca de la Solidaritat.
21.3: Luz Marina Valencia, religiosa, màrtir de la
15.2: María Elena Moyano, “Madre Coraje”, tinent
justícia entre els camperols mexicans.
d’alcaldessa de Lima, assassinada per la seva lluita
31.3: Roselí Correa da Silva, camperola, a
contra el terrorisme.
Natalanino, Brasil.
15.4: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys,
10.4: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón màrtirs de la solidaritat entre els joves, Cali, Colòmbia.
Julián, militants baptistes, màrtirs de la llibertat,
1.10: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la
Oaxaca, Mèxic.
solidaritat al Perú.
8.5: Vicente Cañas, missioner jesuïta, exemple
18.12: Manuel Campo Ruiz, marianista, assassinat
d’inculturació missionera, assassinat pels que cobejaven a la presó per uns guardes, per roba’l, quan visitava un
la dels indígenes que acompanyava, Mato Grosso, Brasil. pres. Rio de Janeiro.
15.5: Màrtirs indígenes, víctimes de l’espoli de les
seves terres, Bagadó, Colòmbia.
10 anys: 1997
25.5: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià,
màrtir a mans dels terratinents i militars.
19.5: Manoel Luis da Silva, sense terra, assassinat
2.6: Sebastián Morales, diaca evangèlic, màrtir de la pels latifundistes, a São Miguel de Taipú, on acampava
fe i la justícia, Guatemala.
amb 140 famílies. La policia va encobrir el crim. La CPT i
15.6: Dotze persones assassinades a Santiago de Xile l’Arquebisbat de Paraibá ho van denunciar.
per serveis de seguretat en “l’Operació Albània”.
16.10: Fulgêncio Manoel da Silva, sindicalista rural,
21.7: Alejandro Labaca, Vicari d’Aguaricó, i Inés
màrtir de la justícia, tirotejat a Santa María da Boa
Arango, missionera, a la selva equatoriana.
Vista, Brasil.
23.7: Màrtirs camperols de Jean-Rabel, Haití.
8.12: Samuel Hernán Calderón, sacerdot que
27.8: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la
treballava amb els camperols a Oriente, Colòmbia,
defensa dels drets humans a Medellín, Colòmbia.
assassinat per paramilitars.
23.10: João “Ventinha”, posseiro a Jacundá (PA),
22.12: matança d’Acteal, Chiapas, Mèxic. Grups paBrasil, assassinat per tres pistolers.
ramilitars lligats als grans latifundistes ataquen el grup
25.10: Carlos páez i Salvador Ninco, líders indígenes, indígena paciﬁsta tzotzil reunit en oració i dejú. 46
Luz Estela i Nevardo Fernandes, obrers, Colòmbia.
morts.
❑
20 anys: 1987
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Premis dels certàmens i concursos de...

• El Primer Premi del Concurs de Pàgines
Neobíbliques (500 euros) s’ha atorgat per igual a
José Henríquez (joseanhenriquez@yahoo.es), de
San Salvador, per la seva pàgina “Los trabajadores
indocumentados”, actualització de Mt 20, 1-16, i a
Blanca Estela Silva (ntetembwa2004@yahoo.com.
ar), argentina resident a Angola, per la seva pàgina
sobre “1 Re 17, 8-16”. En aquesta edició en català
els publiquem tots dos traduïts (llegiu-los a les pàg.
230 i 232). Ambdós també es publiquen a la pàgina
de l’Agenda a la xarxa.
El jurat ha atorgat un accèssit (100 euros)
a “Sólo bastaba leer”, actualització de Mc 1,
40-45, d’Ingrid María Martínez Hernández
(immh12@yahoo.es), d’Antigua Cuscatlán, El
Salvador. El jurat també ha volgut senyalar tres
mencions honoríﬁques als següents contes concursants: “O resurgir de um povo”, de Norma
Serra (normaserra@ig.com.br), d’Icaraí, Niterói,
RJ, Brasil; “Redescubrir los milagros”, actualització de Mc 6, 35b-42, de José Giménez González
(ggjoe72@yahoo.com), d’Asunción, Paraguai; i a
“La divisió dels pans”, actualització de Mt 14, 1321, de Carlos Herrera (aveduc@gmail.com), de les
Comunitats Eclesiàstiques de Base de Guatemala.
Una extensa antologia de Pàgines Neobíbliques
(ja en són més de seixanta) rebudes aquest i altres
anys es continua publicant com una secció dels
Serveis Koinonía (http://servicioskoinonia.org/neobiblicas). Convoquem la XII edició d’aquest Concurs
pel 2007. Veieu-ho a la pàg. 17.

(sertaoadentro@yahoo.com.br), de Brasília, Brasil,
amb el seu conte “Conversa entre Rios”.
En aquesta edició catalana publiquem traduït
el premi de l’autor costa-riqueny (pàg. 228), i a
l’edició brasilera hi publiquem el conte de l’Anna
Terra.
El jurat també ha atorgat una menció honoríﬁca a favor de tres concursants: Adriana Raíces
(adrianaraices@yahoo.com.ar), de Buenos Aires, pel
seu conte “Lento pero posible”; María Cristina Caso
(ponscaso@prodigy.net.mx), de Mèxic DF, pel seu
conte “Ésta es la capitalo...”; i Pedro Zubizarreta
(pzubizar@tutopia.com), de Buenos Aires, pel seu
conte “Cuando la cordillera me embaraza”. En Pedro,
per la seva part, ja va guanyar un primer premi a la
convocatòria del 2004 d’aquest concurs.
Convoquem per l’any vinent la XIII edició del
Concurs. Veieu la pàg. 17.
Una extensa antologia de “Contes curts llatinoamericans” -no tan sols els guanyadors, sinó
dels millors d’entre tots els que s’han presentat al
concurs- s’està posant en línia com a una secció
dels Serveis Koinonía, amb els millors contes rebuts
els anys passats. Els contes seleccionats d’entre els
rebuts aquest any es publicaran a partir d’ara aquí,
http://servicioskoinonia.org/cuentoscortos

• El jurat del Concurs de Gènere sobre el tema
“L’equitat de gènere a la comunicació” patrocinat
pel Centre d’Educació i Comunicació CANTERA, ha
concedit el premi, de 500 US$, a Jhaquelin Dávalos
(jhaque_lin@yahoo.es), de Bolívia. Es publica en
• El Premi de Conte Curt Llatinoamericà (500 aquesta Agenda (pàg. 234).
Amb les mateixes bases i sota un nou punt de
euros) l’han guanyat “ex aequo”, per igual, Edilberto Blanco Benavides (edilblancob@hotamil.com), vista, queda convocat novament el certamen per
l’any vinent, amb l’expressiu títol de “Democràcia i
agricultor, de Costa Rica, amb el seu conte “Semiequitat de gènere”: veieu la pàgina 17.
llas y tierra”, juntament amb Anna Terra Leme
Veieu els premis concedits als concursants pels certàmens convocats a l’Agenda del 2006 a:
http://latinoamericana.org/2007/premios
Veieu també les convocatòries per l’any 2007-2008 a: http://latinoamericana.org/2007/convocatorias
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• En el Certamen La crisi i el futur de la
religió, el jurat ha atorgat un accèssit de 100
euros a Ignacio Dueñas (nachodue@hotmail.
com), de Cadis, Espanya, pel seu treball “De las
religiones a la espiritualidad: el camino de retorno”. D’altra banda el primer premi queda desert.
Amb les mateixes bases, la mateixa quantitat de premi i temàtica nova, l’Institut Missio
d’Aquisgrà i l’Agenda convoquen la VI edició:
veieu la pàg. 19.
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...2006-2007

APORTACIONS PER A UNA DEMOCRÀCIA ECOLÒGICO–SOCIAL
IIIa Edició

L’equip d’investigació «ECOTEOLOGIA», de la Facultat
de Teologia, Pontifícia Universitat Javeriana (Bogotà), i la
Fundació Ecològica i Ambiental «CREACIÓN», CONVOQUEN
aquest concurs, amb les següents bases:
1. Participants: El certamen és macro-ecumènic. Hi poden participar totes les persones, comunitats i institucions
que sintonitzin amb les Causes de la Pàtria Gran.
2. Temàtica: Els treballs es classiﬁcaran en dues modalitats: a) Els que socialitzen experiències reals amb aporta• En el certamen convocat pel Col·lectiu
cions orientades a la construcció d’una democràcia ecològiRonda d’advocats de Barcelona, sobre “Expeca-social fonamentada en valors ecoteològics, per exemple,
riències realitzades en la defensa jurídica dels
des de l’educació ambiental, l’agroecologia, l’ecoturisme,
pobres”, el Jurat ha concedit el premi (1500
la pastoral ecològica, etc., i b) Els que dissenyen un nou
euros) a dues de les experiències presentaparadigma de civilització a través de llenguatges alternatius
(narracions, poesies, cançons...) que duguin explícitades: la de Cerrado Asesoría Jurídica Popular
ment un contingut ecoteològic que faci una aportació per
(cerrado2005@yahoo.com.br), de Goiânia,
Brasil, i la de la Fundació Socorro Jurídico Soli- entrellucar horitzons i utopies creadores d’una democràcia
dario (funserju@trcnet.com.ar), de Reconquista, ecològica-social.
3. Components: Cada treball, s’haurà de presentar a traSanta Fe, Argentina.
vés d’un text descriptiu o narratiu i incloure, principalment,
El concurs es convoca per l’any vinent, en la
una reﬂexió ecoteològica que desenvolupi els seus plantejaseva ja V edició, amb nova temàtica: veieu la
ments davant la democràcia ecològica-social, fent explicites
pàg. 18.
les motivacions, assoliments, reptes, desencerts, sorgits des
de l’experiència exposada (modalitat a), o les utopies, somnis, innovacions, transformacions que responguin al moment
• La Revista Alternativas i la Fundació
històric de la humanitat (modalitat b). L’extensió màxima
Verapaz ha atorgat el Premi Antonio Montesinos, en la seva XI edició, a José Mulligan sj, per del document complet és de 10 fulls (20.000 pulsacions),
en castellà o portuguès. S’hi poden annexar altres materials
l’admirable trajectòria de la seva vida, sempre
(impresos, fotogràﬁcs, audiovisuals, informàtics) que remarcompromesa en la defensa profètica de la Digniquin l’enfocament ecoteològic del treball.
tat Humana. Veieu-ne la ressenya del currículum
4. Termini: abans del 31 de març del 2007 a
de l’homenatjat a la pàgina 16.
ecoteologia@gmail.com i a acaceres@javeriana.edu.co o
Recordem que per aquest Premi es poden
a la Carrera 17A núm. 37-41, Casa de la Juventud, Bogotà
presentar candidats a la consideració del Jurat;
D.C., Colòmbia.
5. Es premiarà un guanyador per cada modalitat, amb
veieu-ne la convocatòria, renovada per a la XII
100 US$ i un paquet de materials ecopedagògics. El jurat
edició, a la pàgina 17.
podrà declarar el premi desert, així com concedir algun
accèssit. Els millors treballs es divulgaran a la pàgina de la
• El Concurs titulat “Desertiﬁcació i poUniversitat Javeriana, enllaç d’Ecoteologia. L’Agenda Llatibresa” s’ha declarat desert.
noamericana podrà publicar total o parcialment els treballs
que contribueixin millor a impulsar el diàleg ecologia/teolo❑ gia en el nostre «Oikos»: la Creació.
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La Revista “ALTERNATIVAS” i la Fundació VERAPAZ, de Managua, Nicaragua, atorguen el

“PREMI ANTONIO MONTESINOS
al gest profètic en defensa de la dignitat humana”,
en la seva XI edició, a:

José MULLIGAN, sj
Nascut el 1943 a Nova York, José Mulligan va ingressar
a la companyia de Jesús el 1963. El 1969 participa en
un acte de desobediència civil en contra de la guerra a
Vietnam –destrucció a Xicago d’alguns arxius del servei
militar obligatori del govern federal-.
1970-72: estudia teologia complint condemna a la
presó federal de Sandstone, Minnesota, EUA.
1973-77: viu en una comunitat jesuïta en un barri
llatí de Xicago, on treballa en solidaritat amb les lluites
d’Amèrica Llatina, participa en el moviment del sindicat
dels obrers agrícoles (César Chávez), i és membre d’un
comitè per la reforma de les presons.
1978-86: en un barri llatí de Detroit, treballa en
solidaritat amb Amèrica Llatina (conscientització del
poble, organització, etc.).
Des de 1986 viu a Managua, treballant amb les CEBs
i amb els discapacitats, i és Coordinador del Voluntariat
Jesuític Internacional a Nicaragua.
També treballa en solidaritat amb les lluites per la
justícia a Amèrica Llatina i en relació amb la política
exterior dels EUA. Durant els seus primers anys a Nicaragua
va lluitar (mitjançant xerrades i conferències de premsa als
EUA) en contra de l’ajuda dels EUA als contres.
El gener del 1990 va participar en una manifestació
davant de la Casa Blanca a Washington, D. C., protestant
pel suport del govern nord-americà al govern salvadorenc,
els soldats del qual havien assassinat els jesuïtes de l’UCA
de San Salvador el 16 de novembre de l’any anterior. José
Mulligan i Felipe Berrigan van llençar sang humana damunt
del portal de la Casa Blanca per mostrar la complicitat del
govern nord-americà. Van passar una nit a la presó.
S’ha dedicat molt a la investigació de la desaparició
forçada de mossèn James “Guadalupe” Carney a Hondures
el 1983. Mossèn Guadalupe havia entrat a Hondures com
a capellà acompanyant una columna revolucionària. El
1997 en José i altra gent, després d’una reunió amb
l’ambaixador nord-americà a Tegucigalpa, es van asseure
a l’entrada de la porta de l’ambaixada, demanant una
“resposta seriosa” a la seva sol·licitud d’informació sobre
la desaparició forçada de mossèn Guadalupe. Cap al ﬁnal
del dia, 8 marines nord-americans els van carregar i els
16

van posar a la vorera. En José i els altres van començar
una vaga de fam, ingerint només líquids, que va durar 45
dies.
El novembre de 2003 va participar en una protesta
contra l’Escola de les Amèriques a Fort Benning, Geòrgia,
EUA, que entrena militarment milers de soldats i oﬁcials
d’Amèrica Llatina. Fins i tot se’ls hi ensenyaven mètodes
de tortura, tal com va admetre el 1996 el Pentàgon quan
van sortir a la llum pública alguns manuals de tortura.
La seva protesta sempre es dirigeix no només a aquesta
Escola de l’exèrcit nord-americà sinó també a tota la
política exterior intervencionista dels EUA.
Amb 26 persones més, va travessar la línia de la base
militar, caminant uns metres base endins per demanar el
tancament de l’Escola. Els van arrestaqr i van passar una
nit a la presó.
El 2004 el van declarar culpable d’entrar a la base, i el
van condemnar a 90 dies de presó. Es va passar la resta de
l’any 2004 als EUA, donant conferències sobre la política
exterior, la guerra a l’Iraq, la situació a Amèrica Llatina,
l’Escola de les Amèriques, i els tractats de lliure comerç
entre els EUA i Amèrica Llatina. També es va dedicar a
conscientitzar la gent sobre la responsabilitat cristiana
respecte a la justícia i la pau.
El desembre del 2005, amb altres activistes per la pau,
va engegar la Convocatòria Mundial a Accions No-Violentes
de Resistència Civil per Posar Fi a l’Ocupació de l’Iraq
(www.globalcalliraq.otg), actualment aquesta és la seva
activitat fonamental.
El 20 de març del 2006, amb 51 activistes més, davant
del Pentàgon, va ser arrestat, i va saltar una tanca per
mostrar un taüt que representava els morts iraquians i
nord-americans morts a l’Iraq. Els van deixar en llibertat
després de 4 hores de detenció.
Ha escrit diversos llibres i articles. Per posar-vos-hi en
contacte:
MOSSÈN JOSÉ MULLIGAN
Comunitat San Ignacio
Apt. 2419 Managua, Nicaragua
Tel: (00505) 278 69 65 Ext. 111
Mòbil: 635 63 81 mull@ibw.com.ni
❑
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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 2007 a. agenda@latinoamericana.org
4. Premi: 500 euros i la seva publicació a l’Agenda
del 2008. Es podran concedir accèssits de 100 euros. La
decisió del jurat es farà pública l’1 d’octubre del 2007 a
http://latinoamericana.org/2008/premios

Concurs “Democràcia i equitat de gènero”, XII edició
El Centre d’Educació i Comunicació Popular
CANTERA i l’Agenda Llatinoamericana convoquen la
XII edició del seu concurs “Perspectiva de gènere en
el desenvolupament social”, amb aquest tema concret:
“Democràcia i equitat de gènere”. Les bases són:
1. Temàtica: “Fins a quin punt l’equitat de gènere és
necessària i imprescindible per tal que una societat es
pugui considerar realment democràtica. Motius, reptes,
camins per aconseguir-ho”. En estil d’assaig.

2. No podrà passar de mil paraules o 6.000
pulsacions. S’hi pot concursar en qualsevol idioma,
sempre que s’adjunti una traducció al castellà.
3. Els treballs hauran d’arribar abans del 15 de març
de l’any 2007 a: Cantera, Apt. A-52, Managua, Nicaragua,
cantera@ibw.com.ni, tel.: (505) 277 53 29
4. El text guanyador es premiarà amb 500 US$. El
jurat podrà declarar desert el premi, però també podrà
concedir un o més accèssits de 100 US$.

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

2. Qualsevol grup, persona o comunitat pot presentar
candidats a aquest premi, raonant-ne els motius i
acompanyant-los amb ﬁrmes si ho creu oportú, abans del
31 de març del 2007 a: Fundació Verapaz / Apt. P-177 /
Managua / Nicaragua / tel.: (505) 265 06 95 / revista_
alternativas@hotmail.com
3. El jurat admetrà a concurs tant accions puntuals,
com treballs duradors o actituds profètiques mantingudes
al llarg del temps.
4. Premi: 500 US$. Es podrà declarar desert.

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

interpretació d’aquesta hora històrica...
4. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març
del 2007 a: agenda@latinoamericana.org
5. El conte guanyador es premiarà amb 500 euros, i
es publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2008 (en uns 18
països). La decisió del jurat es farà pública l’1 d’octubre
del 2007 a http://latinoamericana.org/2008/premios
6. El jurat podrà declara el premi desert, però també
podrà concedir accèssits de 100 euros.
17
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L’Agenda Llatinoamericana convoca el Concurs
“Pàgines Neobíbliques”:
1. Temàtica: basant-se en alguna ﬁgura, situació
o missatge bíblic, tant del Primer com del Segon
Testament, els textos intentaran una “relectura” des de
la situació actual a Llatinoamèrica i arreu del món.
2. Els textos no podran passar de 1.500 paraules
o 9.000 pulsacions. En castellà, portuguès o català,
en prosa o poesia, tenint en compte que, donant per
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Concurs de “Pàgines Neobíbliques”, XII edició
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Premi
“Col·LectiU Ronda d’aDVoCATs”
V EDICIÓ

ExperiÈnciEs realiTzadEs
en La defensa JurídicA-democrÀtica
dels pobres
El Col·lectiu Ronda d’Advocats, ﬁdel a la seva tradició de pensament i de compromís
en la línia de posar el dret al servei de la Justícia,
volent estimular la transformació de la societat mitjançant l’exercici creatiu del dret,
i per homenatjar les nombroses iniciatives de defensa jurídica-democràtica dels pobres
que es realitzen a Amèrica Llatina i el Tercer i Quart Món en general,
CONVOCA
les entitats que s’especialitzen en aquesta mena de defensa dels pobres a participar en
un concurs, amb les següents bases:
BASES :
Contingut: Es demanen experiències concretes realitzades (activitats, processos,
campanyes) de lluita jurídica per enfortir els mecanismes democràtics que defensin els
pobres, experiències dels que usant el dret, pensen en una nova democràcia i s’esforcen
cada dia per tal que aquesta no estigui només al servei dels que la usen com una
senzilla formalitat en la qual no creuen i del poder... sinó al servei de tota la població i
especialment dels pobres. Entenem com a tals tant els econòmicament dèbils, com la dona,
els infants, els immigrants, els represaliats, els aturats, els sense terra, els sense sostre, els
nens del carrer, els que no tenen drets perquè no els poden exercir...
Informe a presentar: Es demana un informe clar, concret i precís, i no massa extens,
sobre l’experiència: el context jurídic de la societat en la qual s’inscriu, les activitats
jurídico-polítiques realitzades, l’avaluació dels resultats obtinguts.
Idioma: castellà, portuguès o català, o qualsevol altre en els quals es publica l’Agenda,
acompanyat d’una traducció a qualsevol dels esmentats.
Enviament i termini: S’haurà d’enviar, abans del 31 de març del 2007, a
agenda@latinoamericana.org i pmante@cronda.com
Premi: 1500 (mil cinc-cents) euros, a més de la seva publicació a la Xarxa. Es podrà
declarar desert, també es podrà concedir algun accèssit.

❑
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CristianismE, diÀlEg I MiSsió

Plantejament
El fonament teòric de l’expansió missionera de les religions –qualsevol d’elles-, potser no ha patit mai
un repte tan profund com el que prové del sorgiment contemporani del paradigma pluralista i de la nova
consciència d’interculturalitat.
Davant d’aquesta situació, la reacció de no pas poques religions és la del replegament i la reaﬁrmació
intemperant del principi missioner, tancant la porta a qualsevol avaluació o discerniment que pugui implicar
la seva revisió o reformulació o superació eventual. Reaﬁrmar insistentment que “la missió conserva avui la
mateixa validesa de sempre”, renunciant explícitament a justiﬁcar-ho, és com l’estratègia d’algunes religions
per superar un repte que les atemoreix.
Però, en un món dividit entre la puixança dels fonamentalismes i la necessitat de reconﬁgurar el
consens social sobre l’acceptació de la pluralitat de cultures i religions, per universalitzar l’alliberament i
la justícia, convé avaluar críticament aquesta estratègia, les seves raons o sensraons profundes, les seves
previsibles conseqüències, la seva veracitat i sostenibilitat.
Tenint en compte, doncs, la situació històrica dels nostres dies, però també la recerca d’un diàleg
sincer intercultural i interreligiós, així com la honestedat amb la que la teologia del pluralisme religiós ens
està evidenciant, l’Agenda Llatinoamericana, en col·laboració amb el MWI, proposen com a tema del seu
certamen per l’any 2007 aquesta qüestió:
“El cristianisme ha de ser missioner, o bé hauria de renunciar a la missió proselitista? Per què?”
Convidem els teòlegs i teòlogues a elaborar una reﬂexió que contextualitzi el tema a l’horitzó de
la situació actual d’aquest debat, i es pregunti què signiﬁca pel cristianisme (i per altres religions!)
reposicionar-se en el món actual des d’una autocomprensió pluralista i intercultural.
Els treballs han d’incloure la qüestió de com es podria replantejar o redeﬁnir l’activitat missionera
cristiana en l’horitzó d’un pluralisme religiós acceptat com a positiu i volgut per Déu, i si missió i diàleg
són o no actituds que en el fons s’exclouen.
El MWI, Missionswissenschaftliches Institut d’Aachen (Alemanya), i l’Agenda Llatinoamericana, en la
sisena edició d’aquest certamen, convoquen els teòlegs i teòlogues i els conviden a elaborar teològicament
aquesta temàtica, sobre les següents
Bases:
-Hi poden participar teòlegs/logues de qualsevol país i de qualsevol confessió o religió. Es valorarà
especialment la participació de les teòlogues, tot i que sense discriminació de gènere envers els teòlegs.
-Extensió mínima de 15 pàgines (30.000 pulsacions).
-Els treballs, que han de ser inèdits i originals, es presentaran en castellà, portuguès o català, però s’hi
pot participar en qualsevol altra llengua sempre que s’hi adjunti una traducció.
-Lliurament: abans del 31 de març del 2007, per correu-e, al MWI (raul.fornet@mwi.aachen.org) i a
l’Agenda Llatinoamericana (agenda@latinoamericana.org).
-El premi consistirà en 1.000 (mil) euros, a més de la publicació del text en paper o telemàticament.
-En participar, els concursants atorguen als convocants el dret a publicar addicionalment els textos que
es seleccionin a qualsevol altra mitjà que pugui ser oportú, tant de paper com telemàtic.

❑
19

r ia

Certamen
Agenda/MissiÓ Institut
VI ediciÓ
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daDEs sobre la població mundial

La població mundial, que avui és de 6.400
milions de persones, continua creixent ràpidament en
l’actualitat, al ritme de 76 milions de persones per any.
Segons les projeccions de l’ONU, vers el 2050 s’hauran
afegit a la població mundial uns altres 2.500 milions de
persones, quantitat equivalent al total de la població
mundial el 1950.
L’índex de creixement s’ha alentit després del seu
punt màxim, a mitjans de la dècada dels 90, amb uns
82 milions de persones per any. La mida mitjana de la
família ha disminuït, de sis ﬁlls per dona el 1960, a
uns tres avui en dia, a mesura que la planiﬁcació de la
família s’ha anat fent més accessible i més àmpliament
usada. Les projeccions suggereixen que el total de
la població deixarà de créixer cap a mitjans d’aquest
segle XXI, a mesura que els índexs de fecunditat vagin
disminuint ﬁns arribar a nivells de reemplaçament o
menors.
Però hi ha països que assoliran aquest punt molt
més tard que d’altres. Els que tenen poblacions joves
(degut als seus alts índexs de fecunditat en un passat
recent) seguiran creixent durant dècades, ﬁns i tot quan
predominin les famílies petites. El nombre d’adolescents
entre 10 i 19 anys d’edat ha arribat actualment a un
màxim sense precedents de 1200 milions.
I als països més pobres, on els índexs de natalitat
i mortalitat continuen essent alts i l’accés a serveis de
planiﬁcació de la família continua essent limitat, acaba
de començar la transició cap a famílies més petites.
Segons es preveu, als 50 països menys avançats el
creixement serà del 22.8%, uns 1700 milions cap al
2050.
Els països on ha disminuït pronunciadament la
fecunditat experimentaran un pronunciat envelliment
de les seves poblacions les properes dècades, tendència
ja vigent a països desenvolupats i motiu de gran
preocupació pel que fa a les polítiques.
De les projeccions de creixement, un 96% es
preveu que passarà en els països en desenvolupament.
Actualment, les poblacions d’Europa i del Japó estan
disminuint i, segons les projeccions, el ritme de la
declinació s’ha de duplicar vers el lustre 2010-2015; a
Amèrica del Nord el creixement continua a raó d’un 1%
anual, degut principalment als immigrants.
Les estimacions de la població i les projeccions de
creixement actuals són inferiors a les efectuades ara fa
20

una dècada, degut en gran mesura a que els efectes de
la SIDA a l’Àfrica han sigut pitjors del que es preveia, i a
que el creixement dels països desenvolupats ha declinat
més ràpidament del previst.
En els 38 països africans més afectats per la SIDA,
cap al 2015 hi haurà –segons les projeccions- 823
milions de persones, 91 milions menys que la quantitat
que existiria si no hagués existit la SIDA, però més del
50% més que avui (sense la SIDA aquestes poblacions
haurien augmentat un 70%).
Si bé a moltes regions estan declinant els índexs de
fecunditat, la població mundial augmentarà des dels
6.400 milions actuals ﬁns als 8.900 milions vers el 2050.
Els 50 països més pobres triplicaran la seva població ﬁns
als 1.700 milions.
Al món hi ha actualment uns 2.800 milions de
persones –dues de cada cinc- que es continuen esforçant
per sobreviure amb menys de 2 dòlars diaris. La mala
salut, la desigualtat de gènere i el ràpid creixement de la
població perpetuen la pobresa que, alhora, els agreuja.
Les pautes insostenibles de consum i producció,
sumades al ràpid creixement de la població, estan
deteriorant el medi ambient. Augmenta el nombre de
persones que cada vegada usen més intensament una
major quantitat de recursos, i així, estan deixant una
“petja” damunt del planeta més gran que mai abans.
Una classe consumidora mundial en ràpid creixement
està usant els recursos del planeta a una velocitat
sense precedents, amb efectes proporcionalment més
grans que l’augment en el nombre de consumidors. Els
agricultors, els ramaders, els explotadors forestals i els
urbanitzadors, han eliminat gairebé la meitat dels boscos
que existien originalment al món. De les existències
piscícoles del planeta, les tres quartes parts s’han
esgotat o han sobrepassat els límits sostenibles.
Hi ha 500 milions de persones residents a països que
pateixen escassetat d’aigua; es preveu que vers el 2025
aquesta quantitat arribarà a estar entre 2.400 i 3.400
milions de persones. Les poblacions pobres en accelerat
creixement solen no tenir cap més opció que explotar el
seu medi ambient local per poder satisfer les necessitats
d’aliments i combustible per a la seva subsistència.
Degut a la constant migració del camp a la ciutat,
el nombre de residents urbans augmenta amb una
velocitat doble del creixement de la població total. Es
calcula que el 2007, els residents a ciutats han passat

a ser, per primer cop a la història, la majoria de la
població mundial. Vers el 2030, aquesta majoria hi serà
a totes les regions. Les megaciutats de 10 milions o més
d’habitants (que actualment són 20, 15 de les quals a
països en desenvolupament) i les ciutats de mida petita
i intermitja continuen creixent i excedint greument la
capacitat de les infrastructures i els serveis locals.
L’any 2000 hi havia arreu del món 175 milions
de persones migrants internacionals –una de cada
35 persones-, en comparació amb els 79 milions
de 1960. Moltes persones, i entre elles un creixent
nombre de dones, busquen feina a l’estranger, i això té
repercussions de gran magnitud en els països d’origen i
en els de destí. Els efectes econòmics són bidireccionals.
Xina, en una sola generació, ha triplicat la seva
renda per càpita, traient de la misèria més de 300 milions
d’habitants. El 2005 el seu PIB va augmentar un 9%, i va
passar de ser el setè, al sisè més alt del món. En aquest
canvi, la Xina va créixer, de cop, l’equivalent al PIB de
Suïssa. En uns quants mesos més, els xinesos van arribar
a la quarta posició, per davant de França i d’Anglaterra.
Amb aquest ritme, es calcula que el 2050 Xina serà
l’economia més gran del planeta.
L’Índia té una diferència envers la Xina: té un
contingent de 35 milions de persones que parlen
ﬂuidament l’anglès. És un plat desitjat per les
empreses estrangeres que, cada vegada més, instal·len
departaments sencers a Bangalore.
Dins l’economia planetària, el capital neoliberal
considera la Xina i l’Índia com el millor lloc del món per
trobar-hi mà d’obra barata i superqualiﬁcada. El 2005,
tres gegants nord-americans de l’àrea de l’alta tecnologia
(Microsoft, Intel i Cisco) van anunciar inversions a
l’Índia, de l’ordre de 3.800 milions de dòlars. Per la seva
part, Xina es va convertir en el major exportador de
productes rics en tecnologia, segons el rànking divulgat
per l’OCDE. Es calcula que en tres anys, un milió i mig de
llocs de treball nord-americans migraran cap aquests dos
països.
I una dada més que reforça les projeccions
sobre les dues potències: segons els economistes, el
conjunt “Xindia” té capacitat per continuar creixent a
l’extraordinari ritme actual durant unes quantes dècades.
Veiem l’evolució de la població del món, base d’una
possible “democràcia mundial”. La població s’expressa en
milions; la darrera columna es refereix al % de població
urbana el 2003.

Població

2005

2050

%urbana

Tot el món

6464,7

9075,9

48

Àsia

3905,4

5217,2

39

Àfrica

905,9

1937,0

39

Europa

728,4

653,3

73

Amèrica Llatina

561,3

782,9

77

Amèrica del Nord

330,6

438,0

80

33,1

47,6

73

Xina

1315,8

1392,3

39

Índia

1103,0

1592,7

28

EUA

298,2

395,0

80

Indonèsia

222,8

284,6

46

Brasil

186,0

253,1

83

Pakistan

157,9

304,7

34

Rússia

143,2

111,8

73

Bangladesh

141,8

242,9

24

Nigèria

131,5

258,1

47

Japó

128,1

112,2

65

Mèxic

107,0

139,0

76

Vietnam

84,2

116,7

26

Filipines

83,1

127,1

61

Alemanya

82,7

78,8

88

Etiòpia

77,4

170,2

16

Turquia

73,2

101,2

66

Iran

69,5

101,9

67

Tailàndia

64,2

74,6

32

França

60,5

63,1

76

Regne Unit

59,7

67,1

89

Myannar

50,5

63,7

29

Corea del Sud

47,8

44,6

80

Ucranïa

46,5

26,4

67

Espanya

43,1

42,5

77

Oceania

Font: Estat de la Població Mundial 2005, FNUAP,
www.unfpa.org
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CRISI DE LA DEMOCRÀCIA
La dictadura econÒmica neoliberal JA HA PASSAT. EntrEm en UNA ALTRA ETAPA DE LA HISTÒRIA

José Comblin
La democràcia està en crisi a tot el món, començant
per Europa i els EUA. És un clam universal. A Amèrica
Llatina també, malgrat que les manifestacions puguin ser
una mica diferents.
Als que som cristians, aquesta crisi no ens sorprèn
pas tant, perquè el concepte de democràcia vigent en
el món occidental sempre ens va semblar superﬁcial i
destinat a amagar un problema molt més fonamental.
El concepte de democràcia pertany a l’univers cultural
de la modernitat. La qual s’inspira en la ﬁlosoﬁa i la
política de l’antiga Grècia. El problema grec era saber
quin seria el millor sistema per ordenar la ciutat: si les
decisions les havia de prendre un de sol, el rei, o una
aristocràcia, o tots els ciutadans. De tota manera, els
esclaus, els estrangers i les dones no hi participaven, ja
que no eren pas ciutadans, això signiﬁca que, ﬁns i tot
en democràcia, només una petita minoria participava en
la presa de decisions. Els sense poder no hi participaven.
En la tradició cristiana, ben al contrari, la qüestió
fonamental, és precisament què passa amb els que no
tenen poder. El punt de sortida no és pas una reﬂexió
teòrica sobre la forma de governar que sigui més eﬁcaç,
sinó el fet social bàsic de la dominació de la multitud
dels sense poder per les minories que tenen tot el poder,
malgrat que la distribució pugui ser variable.
La Bíblia ens presenta una visió del món en la
qual una minoria acapara tots els poders i oprimeix les
majories, exigint-los-hi que treballin per augmentar el
seu poder: la societat es divideix entre dominadors i
dominats. És el que la modernitat volia negar: creien
que la democràcia instituïda, després de les revolucions
a Anglaterra, els EUA i França, construiria una societat
d’homes lliures, iguals i fraterns (no hi pensaven pas
en les dones!). A la societat moderna ja no existiria la
dominació. Més ben dit: ja no es consideraria aquest
problema, sinó la divisió del poder entre els poderosos.
De la situació política del món Jesús en pensa això:
“sabeu que els caps de les nacions les governen com a
senyors absoluts, i els grans les oprimeixen amb el seu
poder” (Mt 20,25). Aquesta és la situació i el repte de la
política. Hi ha una minoria que oprimeix, i una majoria
oprimida. Jesús ja ho va veure. I avui dia encara és el
problema.
El repte aleshores és com superar la situació de
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João Pessoa, Brasil
dominació, que és el primer problema de la política.
Per governar amb justícia, doncs, és necessari
reprimir els dominadors i alliberar els dominats. Això és
el que s’explicita en la ﬁgura del rei en el salm 72: en
una societat de dominació, el paper del rei, o sigui, de
l’autoritat política, é4s reprimir els poderosos i alçar els
oprimits. El mateix que diu Isaies: Is 11, 4-5.
Aquesta visió va estar a la base de la doctrina política
de la cristiandat. L’església va crear la ﬁgura del rei
cristià, que defensava els pobres i reprimia els senyors de
la terra que dominaven els pobres camperols. I aquesta
ﬁgura és part d’una ideologia més ample: el codi del
“cavaller cristià”, defensor de les vídues i dels orfes. La
seva espasa està al servei dels oprimits i la seva arma
serveix per lluitar contra els opressors del poble.
L’ideal del cavaller cristià es va ensenyar als ﬁlls de
la noblesa. El clergat va ser víctima durant segles de la
il·lusió que amb aquest mitjà podria buscar la justícia. Va
creure que amb la seva inﬂuència sobre la noblesa i els
monarques n’hi hauria prou per garantir-la. Però l’aliança
entre la jerarquia i la noblesa era massa estreta. Gairebé
tots els bisbes eren de famílies nobles i no tenien pas
voluntat d’exigir l’aplicació de l’ideal que la seva família
no aplicava.
Va venir la democràcia moderna amb la seva
ideologia optimista. Els demòcrates van creure que
amb una Constitució es podria establir la igualtat entre
tots els habitants del país. Van creure que els tribunals
aplicarien les lleis a tothom per igual, i que l’elecció
de representants garantiria que els pobres poguessin
exigir justícia, perquè ells mateixos farien les lleis. La
democràcia seria l’adveniment de “la llibertat, la igualtat,
la fraternitat”, el regne de la raó sobre la força, una
societat justa. El poder estaria en mans de la nació, i,
per tant, ja no hi hauria problemes de dominació. Les
antigues classes privilegiades, el clergat i la noblesa,
desapareixerien.
En canvi, durant tot el segle XIX, a les nacions que
havien adoptat un règim republicà i que havien proclamat
una constitució democràtica, la burgesia es va apoderar
de totes les facultats inscrites a l’estructura de l’Estat.
Des de principis del segle XX la classe obrera va poder
conquerir certs drets i la seva condició progressivament
va millorar. Durant cert temps els treballadors de la

indústria van tenir a la seva disposició l’arma de la vaga:
eren indispensables per a la producció i els patrons van
haver de fer concessions. Però aquesta situació que va fer
possible l’Estat del Ben-Estar social entre 1945 i 1975, es
va acabar.
La modernitat es va imaginar que n’hi hauria
prou amb suprimir la monarquia absoluta i les classes
privilegiades –el clergat i la noblesa-, per establir
el regne de la justícia. Les institucions polítiques
democràtiques podrien actuar en plena llibertat. En canvi
ben aviat es va veure que les forces econòmiques que
eren el clergat i la noblesa no havien desaparegut, sinó
que havien estat reemplaçades per uns nous actors. La
societat industrial va originar noves classes dominants:
els senyors de la indústria, del comerç, dels bancs. Els
quals van aprendre l’art de manipular les institucions
democràtiques per fer-ne instrument del seu poder
creixent.
La modernitat s’havia imaginat l’Estat com a una força
independent, autònoma, encarregada de crear la justícia
i la prosperitat mitjançant la col·laboració de tots els
ciutadans, considerats iguals mercès a l’imperi de la llei,
aplicada a tothom per igual i que defensava els drets de
tothom. Ja no hi hauria víctimes de la dominació, perquè
tothom es podria considerar emparat per la llei aplicada
per un sistema judicial imparcial.
Ara bé, a partir de la dècada de 1970 la nova
revolució industrial va permetre la constitució de unes
noves forces econòmiques mundials, les “multinacionals”,
d’un poder inimaginable. Va començar un moviment de
concentració de la riquesa. Els Estats van anar perdent
poc a poc qualsevol possibilitat de controlar les forces
econòmiques. L’economia està en mans de grups mundials
que fan dels Estats la garantia de la seva llibertat de
moviments. El paper de l’Estat consisteix en mantenir
la població tranquil·la per tal que les empreses i les
institucions ﬁnanceres puguin funcionar sense problemes.
Des d’aleshores la democràcia s’ha anat transformant
en una teoria política buida de contingut real, perquè les
forces econòmiques imposen la seva voluntat als Estats.
Els Estats nous són més vulnerables, perquè no poden
comptar amb el suport d’organitzacions ciutadanes fortes.
Els Estats nous, van ser conquerits en poc temps per les
grans forces multinacionals. És el que va passar a Amèrica
Llatina.
La democràcia va quedar buida de contingut perquè
l’Estat va ser obligat a concedir la plena autonomia
a les multinacionals, les quals poden moure els seus
capitals arreu del món, sense cap control. Disposen de
37 paradisos ﬁscals on qualsevol mena de transacció és

possible sense que els Estats la coneguin. Els paradisos
ﬁscals gaudeixen de la protecció de les grans potències,
que s’han posat al seu servei.
Les multinacionals mouen el comerç, que
principalment és comerç entre elles, cosa que no en
permet cap control. Les multinacionals s’uneixen, les
més fortes conquereixen les més dèbils, de tal manera
que es poden constituir en gairebé monopolis. Podem
comptar amb l’exempció d’impostos i rebre innombrables
avantatges dels Estats. Si un Estat no els concedeix els
avantatges que exigeixen, l’amenacen amb traslladar
immediatament les seves fàbriques a un altre país.
Les multinacionals van aconseguir que s’imposés
a la consciència del món la idea que els Estats no
són capaços de prendre iniciatives econòmiques i han
de lliurar tota l’economia a empreses privades. Amb
aquesta “privatització”, els Estats han perdut la força
econòmica que els donaven les empreses estatals. Va
ser l’èxit extraordinari d’una immensa campanya de
publicitat que va aconseguir convèncer la gran majoria
de la classe intel·lectual i gairebé tots els economistes.
El triomf més gran de les multinacionals va ser haver
conquerit les ments de les classes dirigents i dels seus
assessors intel·lectuals. Des d’aleshores, els partits
polítics s’han transformat en moviments de divulgació de
la ideologia neoliberal, i treballen com a funcionaris de
les multinacionals –de les quals a més reben unes bones
retribucions-.
La democràcia va perdre el seu contingut perquè
els Estats han perdut la seva autonomia. Alhora que
els pobles han deixat d’existir com a força social. Amb
la “terciarització” i la “deslocalització”, les empreses
mantenen els treballadors en un estat d’inseguretat total.
Ningú no està segur de la seva feina. Qualsevol moment
poden despatxar algú. A les empreses terceritzades la
vaga és completament ineﬁcient. La classe obrera ha
deixat d’existir i està desintegrada.
El sistema econòmic neoliberal ha estat capaç de
crear una formidable indústria de la diversió. No hi
ha cap poble que ho resisteixi. Tots els ex-ciutadans es
deixen embolicar per aquesta màquina de diversió que
funciona les 24 hores. Actua de forma combinada amb la
publicitat, que és el pilar de la cultura del consum. La
gent s’oblida dels drets del ciutadà, perquè està ocupada
en el consum i la diversió, que amaguen la realitat de
la dependència i la pobresa. El sistema ha aconseguit
convèncer les majories que no s’hi pot fer res, que el
sistema actual és l’única possibilitat, i que no hi ha cap
alternativa.
En mig d’aquesta situació, els drets humans van
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perdent els seus defensors. Els EUA ara practiquen,
amb el reconeixement públic del president, la tortura,
les desaparicions, els tribunals militars, les execucions
secretes, l’aïllament de presos. El lloc més conegut és
Guantánamo. Estimulats per un exemple així els serveis
de seguretat de molts Estats “democràtics” permeten
violacions de drets humans.
Les Constitucions liberals continuen en el paper.
No se’ls dóna cap importància, o no es creen lleis per
aplicar-les. Els partits polítics aprenen tots a repetir el
mateix llenguatge, formulat per les multinacionals, i es
sotmeten a les seves exigències. Les eleccions només
produeixen sentiments de frustració. A més a molts
països, molts ciutadans, sobretot els joves, ja no creuen
en les eleccions, i no hi participen.
Els darrers anys ha crescut la consciència que el
sistema democràtic actual no funciona. N’hi ha que
proposen reformes polítiques, però cap reforma podrà
canviar el sistema si no aconsegueix destruir el poder
dels nous senyors feudals.
Des del 1999 un moviment de defensa i promoció
de la democràcia es va començar a expressar i la seva
veu creix any rera any. Els Fòrums Socials Mundials
reuneixen cada any milers de moviments que cerquen una
alternativa. Però encara estem a la fase de les protestes i
de la divulgació arreu del món d’un sentiment de revolta,
o com a mínim d’insatisfacció. Les sortides encara no
apareixen.
El repte és: com limitar i reduir les multinacionals
d’avui, que poden comptar amb el suport polític de les
potències actuals més grans? No hi ha pas democràcia
sense poder, poder que consisteix en treure’n als grans
senyors feudals d’avui? Quins seran els camins? Heus aquí
algunes consideracions al respecte.
Les futures potències del món seran Xina i la
Índia. Xina ja és la tercera economia del món i d’aquí
deu anys ja haurà assolit el nivell dels EUA. Què farà
Xina aleshores? Podrà conquerir poders sobre les
multinacionals? Podrà imposar les seves condicions als
moviments de capitals, al comerç mundial, als paradisos
ﬁscals? Podrà crear un nou ordre mundial imposant algun
control sobre les forces econòmiques? Potser podria
liderar una aliança de les antigues nacions del Tercer
Món per imposar limitacions al poder i a les llibertats
de les multinacionals? Hi podria haver forces populars
de les nacions dominades que realitzessin accions
comunes reptant les grans multinacionals, fent-los
impossible la presència en els seus territoris? Podrien
les organitzacions privades no governamentals ajuntar
prou forces per controlara els paradisos ﬁscals, els grans
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centres ﬁnancers o el comerç internacional?
En qualsevol cas, no hi ha democràcia sense la
conquesta del poder sobre els grans conjunts econòmics,
que actualment són internacionals i tenen els seus
centres en els països dominants.
Mentrestant, què passa a Amèrica Llatina?
Oﬁcialment, totes les nacions segueixen les normes
de la democràcia liberal segons el model dels EUA.
Practiquen el ritual de les eleccions, de les assemblees
legislatives, de la Constitució i de les lleis. És la victòria
de la democràcia després de l’era de les dictadures
militars.
Tanmateix, la insatisfacció està creixent. A totes
les eleccions recents el poble ha votat per partits que
oferien un programa de transformació a fons. Un cop
s’han instal·lat el president electe i el nou Congrés, no
passa res. Tot continua com abans. És com si el mateix
sistema hi oposés una resistència insuperable. Els
nous governants no poden complir les seves promeses.
Són presoners del sistema, o sigui, de les grans forces
econòmiques.
Però han aparegut senyals que bé podrien ser el
començament d’un canvi. El primer va ser el MERCOSUR,
malgrat totes les diﬁcultats que va trobar. El MERCOSUR
sobreviu, i pot créixer. És el començament de la formació
d’un conjunt de nacions que es defensen juntes contra les
grans forces multinacionals.
Encara n’ha aparegut un de més signiﬁcatiu: la ﬁgura
carismàtica d’Hugo Chávez a Veneçuela. Les masses
populars li han renovat moltes vegades el seu suport més
ferm. Sense canviar el sistema establert, Hugo Chávez va
poder construir una cosa semblant a un Estat paral·lel
de servei al poble. Mercès al petroli, ha pogut establir
un nou sistema de salut i d’educació pels pobres. Ha
iniciat una reforma agrària. Ha començat una estreta
col·laboració amb Cuba, i mostra que té capacitat
per promoure una unió de les nacions de l’Amèrica del
Sud, que seria com una extensió i una ampliació del
MERCOSUR. Veneçuela ja hi ha entrat.
A Chávez el van elegir segons les formes
convencionals, de manera independent als partits. A
Veneçuela tots els partits es trobaven en un estat de
corrupció avançat. El poble el va elegir, i va elegir una
assemblea favorable fora dels partits. Chávez va poder
organitzar d’alguna manera el poble dels pobres, sense
formar partit. Entre ell i el poble hi ha una identiﬁcació
que recorda allò que a Amèrica Llatina ja es va manifestar
vàries vegades: un líder carismàtic desperta les energies
d’un poble que es trobava humiliat i impossibilitat
d’actuar. El desprestigi dels partits i del sistema és un

fenomen creixent a Amèrica Llatina. Si apareix un líder
popular carismàtic, el poble abandonarà els partits per
adherir-se al cabdill, amb el qual s’identiﬁcarà.
El cas d’Evo Morales a Bolívia és sorprenent. Va
guanyar les eleccions en primera volta perquè no només
els pobles indígenes, sinó que també sectors de classe
mitjana o mestissos el van votar. Encara és aviat per
saber què podrà fer, però el fet també sembla signiﬁcatiu.
I ara, quin serà el país que passarà per un procés
semblant?
En aquests dos casos, estava ben clar que el poble
esperava un líder fort, capaç de donar autoritat a l’Estat.
El sistema neoliberal va fer el possible per destruir els
Estats a tots els països dependents, i en gran part ho va
aconseguir. Ara es produeix la rebel·lió dels pobles: volen
un Estat fort.
Les eleccions al Brasil, l’Argentina i l’Uruguai ens van
mostrar pobles que també volien un Estat fort, malgrat
que les seves expectatives s’hagin frustrat en gran part.
És un senyal: estan esperant que aparegui un líder fort
capaç de refer un Estat fort.
Amb les experiències de Chávez i Morales, els pobles
han deixat de creure que els EUA tenen una força
il·limitada i que poden imposar el seu domini sempre
i arreu. Han descobert que és possible resistir i que es
pot pensar en una alternativa. Tenen la impressió que ha
començat la lluita per la independència. Durant més de
40 anys els EUA van imposar la “pax americana” a tot el
Continent. Hi ha indicis que aquesta situació s’esgota.
A tota l’Amèrica Llatina, hi ha una sorda reivindicació,
una protesta latent que està esperant el moment en què
algú sigui capaç d’organitzar les forces socials existents
i construir la unanimitat dels oprimits al seu voltant.
El que va passar a Veneçuela i a Bolívia és revelador. I
s’està preparant alguna cosa semblant a tots els països.
Cadascun té la seva història, i els camins seran diversos,
però hi ha alguna cosa que ja s’està manifestant.
Al Brasil, molts esperaven que el PT fos la força capaç
d’uniﬁcar els moviments populars, les esperances de les
masses i el ressentiment de la classe mitjana. El PT no
va voler aquest paper, va preferir governar al gust de les
grans famílies i de les multinacionals. No va voler sentir
la veu de les masses populars, o potser, senzillament, no
la va sentir. L’experiència va deixar clar que mai serà un
partit polític capaç d’assumir aquest paper...
S’està produint una proletarització de la classe
mitjana. Amb això, esdevé possible una aliança política
entre la classe mitjana, els treballadors i els exclosos,
el que és la base on es sustenten l’Hugo Chávez i
l’Evo Morales. Amb aquesta aliança, les estructures

democràtiques poden permetre que s’escolti la veu de la
majoria.
D’aquesta manera es podria trencar l’aliança
tradicional entre els opressors i els oprimits, entre els
més rics i els més pobres, mitjançant el qual els rics
sempre han rebut el suport electoral dels pobres. Els
rics, donant-los-hi beneﬁcis minúsculs, sempre van saber
comprar els vots dels pobres. Si la classe mitjana els hi
arriba a obrir els ulls, la situació pot canviar. De tota
manera, si les masses populars es mantenen disperses no
ho podrà pas fer.
I avui, quin podria ser el paper de les Esglésies?
De la jerarquia poca cosa se’n pot esperar, ja que té
la sensibilitat de la classe alta. Es deixa impressionar
pels temors de la classe dirigent. S’oposarà a tots els
canvis i defensarà el sistema vigent, que ofereix tants
d’avantatges a la classe dirigent. Ho farà invocant els
arguments de la pau social, de la lluita contra la violència
i de la neutralitat de l’Església en matèria política. És el
que passa a Veneçuela, on la jerarquia està al capdavant
de la lluita contra en Chávez, o a Bolívia, on la jerarquia
evita donar qualsevol mena de suport a l’experiència dels
indígenes, sembla que ens mostri allò que va passar als
altres països. Per part del Vaticà, la ferma aliança amb el
govern Bush permet preveure quina serà la seva actitud:
l’oposició a qualsevol canvi que perjudiqui els EUA.
Malgrat tot sempre hi haurà una minoria de
la jerarquia, del clergat i de religiosos o religioses
compromesos amb canvis socials radicals. Són els ﬁdels
hereus de Medellín i Puebla.
Però també són Església els milions de ciutadans que
es declaren catòlics i han rebut orientacions inspirades en
la Bíblia i en l’herència de 40 anys de Medellín; els quals
donaran tot el seu suport als futurs moviments populars,
tal com ho estan fent a Veneçuela i Bolívia. Hauran de
cercar l’entesa amb els protestants pentecostals, que tot
sovint s’han allunyat de les lluites pel poder perquè es
sentien minories insigniﬁcants. Avui dia els pentecostals
són una part important de la població i no es farà res
sense ells.
Llavors, doncs, el poble de Déu està marxant des d’ara
vers un canvi de les estructures socials. Són els que li
donen força a en Chávez o a en Morales i donaran suport
als moviments que apareixeran a Amèrica Llatina.
El temps de la dictadura econòmica del sistema
neoliberal ja ha passat. Estem entrant en una altra etapa
de la història. Podria ser l’adveniment d’una democràcia
més autèntica.
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DRETS humans I democrÀcia mundial
JEAN ZIEGLEr
Suïssa
I. Per a un banquer de Wall Street o de Zuric, un sac
d’arròs és una mercaderia com qualsevol altre. El seu preu
de cost (de transport, d’assegurança, d’emmagatzematge,
etc.) només el pot determinar el lliure joc del mercat, per
ser més precisos, per l’especulació a la Borsa de Matèries
Primeres agrícoles de Xicago on diàriament es ﬁxen els
preus de gairebé tots els aliments que existeixen sobre
la Terra. Per l’afamat, en canvi, l’accés a una alimentació
quotidiana adequada, que li garanteixi una vida física i
psíquica satisfactòria, digna i lliure d’angoixes, és una
qüestió de vida o mort.
Cada dia moren 100.000 persones de fam o bé per
les seves conseqüències immediates. La xifra va assolir
els 36 milions l’any 2002. Cada set segons hi ha un nen
menor de 10 anys que mor de fam. Cada quatre minuts
hi ha una persona que perd la vista a causa de la manca
de vitamina A. Hi ha 840 milions de persones greument
infraalimentades, mutilades per la fam permanent.
Això succeeix en un planeta curull de riquesa. La FAO
està dirigida per un home valent i summament competent,
Jacques Diouf, el qual aﬁrma que amb el nivell de
desenvolupament actual de les seves forces de producció
agrícola, el planeta podria proveir sense cap problema
l’alimentació de 12 milions d’éssers humans, o sigui el
doble de la població actual del món.
Conclusió: aquesta matança diària causada per la fam
no obeeix de cap de les maneres una fatalitat. Rera cada
víctima hi ha un assassí. L’actual ordre mundial no només
és mortífer, sinó que també és absurd. La matança passa
enmig d’una normalitat glacial.
L’equació és ben senzilla: tothom que té diners menja
i viu. Qui no en té pateix, es converteix en un invàlid o
mor. No es tracta pas de fatalitat. Tothom que mor de fam
és assassinat.
Més de 2.700 milions d’éssers humans viuen en allò
que el PNUD anomena “misèria absoluta”, sense ingressos
ﬁxos, sense feina, sense prou aliments, sense allotjament
adient, sense aigua potable, sense escola.
La globalització dels intercanvis de mercaderies, de
serveis, de capitals, de patents durant els darrers deu anys
ens ha portat a l’establiment d’una dictadura mundial del
capital ﬁnancer. Les reduïdes oligarquies transcontinentals,
que retenen el capital ﬁnancer, dominen el planeta. L’ONU
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ha inventariat una mica més de 60.000 societats privades
transcontinentals. Les 200 més poderoses han controlat
l’any 2002 més del 23% del producte mundial brut (o sigui
de tota la riquesa produïda en el planeta al llarg d’un
any).
Franz Kafka va escriure aquesta enigmàtica frase:
“Lluny, lluny de tu es desenvolupa la història del món. La
història mundial de la teva ànima”.
Els senyors del capital ﬁnancer mundialitzat exerceixen
un dret de vida i mort sobre milers de milions d’éssers
humans. Mitjançant les seves estratègies d’inversió, les
seves especulacions borsàries, les aliances que estableixen
i les campanyes de conquesta de mercats que organitzen,
dia rera dia decideixen qui té dret a viure en aquest
planeta i qui hi està comdemnat a morir.
En aquesta descripció hi manca una dimensió del
patiment humà: la de l’angoixa que tortura a qualsevol
ésser famolenc des del moment que es desperta.
Com podrà assegurar la subsistència dels seus i
alimentar-se ell mateix en el transcurs del dia que
comença?
Viure amb aquesta angoixa a les entranyes, dia rera
dia, nit rera nit, és tal vegada més terrible encara que
suportar les múltiples malalties i dolors físics que afecten
el seu organisme infraalimentat.
II. Jean-Jacques Rosseau va escriure: “Entre el dèbil i
el fort hi ha la llibertat que oprimeix i la llei que allibera”.
Per reduir les conseqüències desastroses de les polítiques
de liberalització i de privatització dutes a l’extrem que
practiquen els amos del món i els seus mercenaris (FMI,
OMC), l’ONU va decidir crear i possibilitar la presentació
davant dels tribunals un nou dret de l’ésser humà: el dret
a l’alimentació.
La deﬁnició d’aquest nou dret implica el següent:
el dret a l’alimentació és el dret a tenir accés regular,
permanent i lliure, ja sigui de forma directa o mitjançant
adquisicions monetàries, a una alimentació quantitativa
i qualitativament adequada i suﬁcient, d’acord amb les
tradicions culturals del poble al qual pertany el consumidor
i que garanteixi una vida física i psíquica, individual i
col·lectiva, lliure d’angoixes, satisfactòria i digna.
Tots els drets humans (DDHH) són universals,
interdependents i equivalents. Evidentment no es tracta

d’oposar els drets polítics i civils de l’ésser humà als
drets econòmics, socials i culturals. La voluntat d’imposar
mitjançant la justícia un dret humà a l’alimentació prové
d’una evidència que Bertolt Brecht resumeix en els
següents termes: “Una papereta de vot no alimenta el
famolenc”.
Desgraciadament els DDHH no surten del dret positiu.
Això signiﬁca que encara no existeix cap tribunal
internacional que faci justícia al famolenc, que defensi el
seu dret a l’alimentació, que sancioni el dret a produir per
ell mateix els seus aliments o de procurar-se’ls per mitjà
d’adquisicions monetàries i que protegeixi el seu dret a
la vida.
III. Boutros Boutros-Ghali, secretari general de l’ONU
ﬁns el 1997, va escriure: “Com a instruments de referència,
els DDHH constitueixen el llenguatge comú de la humanitat
mercès al qual tots els pobles poden comprendre els
altres i escriure la seva pròpia història. Els DDHH són,
per deﬁnició, la darrera norma de qualsevol política (...).
Són per la seva pròpia essència, drets en moviment. Tenen
alhora com a objectiu expressar manaments immutables
i enunciar un moment de la consciència històrica. Així
doncs, en el seu conjunt, són absoluts i localitzats. Els
DDHH no són el denominador comú menys important de
totes les nacions, ans el contrari, són el que jo designaria
com a la irreductibilitat humana, l’essència dels valors
que ens permeten aﬁrmar que som una sola comunitat
humana”.
Parafrasejant Hegel, jo hi afegiria que els DDHH –tant
els drets civils i polítics, com els drets econòmics, socials
i culturals- constitueixen l’Absolut en relació, l’Universal
concret. En aquest precís moment són l’horitzó de la
nostra història. Però un dret de l’ésser humà la validesa
del qual no és sancionada concretament per cap força,
queda reduït a una existència fantasmagòrica.
IV. Tot va bé mentre governs com el del president Luis
Inácio Lula da Silva al Brasil mobilitzin per voluntat pròpia
tots els recursos de l’Estat per garantir a cada ciutadà el
seu dret a l’alimentació. Sud-àfrica és un altre exemple
en aquest sentit ja que allà el dret a l’alimentació està
inclòs a la Constitució. La qual estableix la creació d’una
Comissió Nacional dels Drets de l’Ésser Humà composta
amb paritat per membres nomenats per les organitzacions
de la societat civil (esglésies, sindicats i moviments
socials diversos) i membres designats pel Parlament. La
Comissió té competències molt extenses. Pot apel·lar
davant del Tribunal Suprem en contra de qualsevol llei
votada pel Parlament, qualsevol decisió presa pel govern

i qualsevol mesura aplicada per una empresa privada
que constitueixi una violació del dret a l’alimentació.
La víctima de la denegació d’aquest dret (individual o
col·lectiva) es dirigeix a la Comissió que realitza una
investigació preliminar que, si el cas ho justiﬁca, presenta
una acció d’anul·lació davant del Tribunal Suprem.
Des de la seva entrada en vigor fa cinc anys, la Comissió
ja ha assolit victòries importants. Pot intervenir en tots
el àmbits relatius a la denegació del dret a l’alimentació:
desposseir un camperol de les seves terres; autorització
donada per un municipi a una societat privada per a la
gestió de l’aprovisionament d’aigua potable que impliqui
preus prohibitius pels habitants més pobres; desviament
per part d’una societat privada de l’aigua de regadiu en
detriment dels agricultors; manca de control de la qualitat
dels aliments venuts en barris de barraques, etcètera.
Però, ¿quants governs hi ha, especialment en el Tercer
Món, la preocupació quotidiana prioritària dels quals sigui
el respecte del dret a l’alimentació dels seus ciutadans? I
resulta que en els 122 països que formen el que anomenem
Tercer Món hi viuen actualment 4.800 milions dels éssers
humans que habitem actualment la terra.
A moltes regions del món, les innombrables víctimes
de les violacions del dret humà a l’alimentació encara no
tenen avui dia cap recurs digne d’aquest nom. Pateixen
i moren en mig del silenci i de l’anonimat. La feina d’un
relator especial s’assembla doncs al de Sísif, ﬁll d’Eol i
fundador mític de Corint. El mínim avenç realitzat en
qualsevol lloc del món queda immediatament compensat
pel salvatgisme i el menyspreu d’altres governs a d’altres
parts del planeta.
V. Els nous amos del món tenen pànic dels DDHH. Els
temen tant com el dimoni a la creu ja que es evident que
una política econòmica, social i ﬁnancera que es prengués
al peu de la lletra tots els DDHH acabaria de soca-rel
amb l’ordre absurd i assassí del món actual i produiria
necessàriament una distribució més equitativa dels béns,
satisfaria les necessitats vitals de la gent, la protegiria
contra la fam i la rellevaria de bona part de les seves
angoixes.
En la seva consumació, els DDHH són, doncs,
l’encarnació d’un món totalment diferent, solidari,
despullat de menyspreu i més favorable a la felicitat.
Els DDHH –ja siguin polítics i civils, econòmics,
socials o culturals, tant individuals com col·lectius- són
universals, interdependents i indivisibles. Són l’horitzó de
la nostra lluita per la democràcia.

❑

27

AMÈRICA LLATINA… DEMOCRÀCIA QUE FA MAL
El continent mÉs desigual del mÓN
Artesanos de utopías
Per més lluny que ens arribem a remuntar en el temps,
mai els rics han estat més nombrosos que els pobres.
Malgrat això, els rics sempre van governar el món o van
aguantar els ﬁls dels que ho feien. Una constatació actual com mai, aquí a l’Amèrica Llatina més que en qualsevol altre lloc del món.
Els 14 llatinoamericans més rics acumulen fortunes
que sumades superen els 50.000 milions de dòlars, xifra
que representa l’ingrés anual de més de 100 milions dels
habitants més pobres de la regió.
• Perú, que el 2005 té un creixement estimat d’un
6% del PIB... tot un somni macroeconòmic. L’altra cara
és que el país té més de la meitat de la població en la
pobresa (51.6%).
• Brasil: mentre que a cada habitació d’una casa del
sector més pobre hi viuen 4,5 persones, a la del més ric
n’hi viuen 1,6.
• Si Argentina fos una vila de 100 habitants
formada per 28 llars, només dues vivendes tindrien
un ordinador personal, una de les quals connectada a
Internet. D’aquests 100 argentins, 18 es considerarien
analfabets funcionals, persones que no poden llegir
textos bàsics per a la seva vida quotidiana. Tres tindrien
títol universitari. Aquesta vila on es produirien aliments
en quantitat suﬁcient per alimentar durant un any a 830
persones, no podria alimentar dignament a 20 dels seus
habitants, 15 dels quals tindrien menys de 18 anys.
• Xile té el 23% de la seva població a la pobresa:
segons l’OIT malgrat el creixement econòmic del 5%
augmenten la precarietat i la inseguretat laboral. Des del
1996 la indigència no ha baixat i es manté al voltant del
5,7%.
• Bolívia és el país més pobre d’Amèrica Llatina,
el 97% de la població rural està a l’extrema pobresa, a
les ciutats el 60% dels habitants estan en la mateixa
situació. Més del 50% de la població no coneix els
serveis bàsics com l’electricitat i l’aigua potable.
• A l’Amèrica Central, la pobresa afecta des del 18%
dels ciutadans a Costa Rica (el país més estable) ﬁns al
60% de la població a Hondures i Guatemala, passant per
un 46% a Nicaragua i un 43% a El Salvador.
• A Brasil, Guyana, Guatemala, Bolívia, Xile, Mèxic
i Perú els homes indígenes guanyen entre un 35 i un
65% menys que els homes blancs. Amèrica Llatina té
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Río Cuarto, Argentina
40 milions d’indígenes i 150 milions d’afrodescendents,
aquests grups són els més pobres, presenten els
pitjors indicadors socioeconòmics i tenen les menors
possibilitats d’accedir al coneixement i a la participació
política.
• Països sencers d’A. L. tenen ingressos equivalents
als de grans ciutats: Brasil = Osaka (600 mmd –mil
milions de dòlars), Mèxic = París (400 mmd), Argentina =
Xicago (300 mmd), Veneçuela = Hamburg (100 mmd).
A Amèrica Llatina la divisió d’ingressos de la
societat es dóna en proporcions extremadament greus:
el 10% més ric ha incrementat els seus ingressos trenta
vegades més que els pobres.
El 10% més ric de la població d’A. L. s’endú el 60%
de la riquesa mentre que el 10% més pobre amb prou
feines arriba al 2%. 91 milions de persones es van tornar
pobres els darrers 20 anys. 226 milions de persones viuen
amb menys de 2 dòlars diaris, i 98 milions viuen amb
menys d’un dòlar al dia.
Des de la dècada dels setanta ﬁns a la dels noranta,
la desigualtat a Amèrica Llatina i el Carib va ser 10 punts
superior respecte a la d’Àsia; en 17.5 punts respecte dels
30 països de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament Econòmic) i en 20,4 punts respecte
l’Europa Oriental.
Tot això ho perceben com a injust, com una
autèntica “divisòria de la vergonya”, més del 85% dels
llatinoamericans.
No és pas la primera vegada que es diu, però és un
fet que continua aquí. La pobresa al món es va reduir
a la meitat els darrers 20 anys, però a A. L. no es va
registrar cap avenç. Amèrica Llatina és la regió amb més
desigualtat del món.
A continuació tenim una llista de països ordenada
per igualtat d’ingrés, basada en el coeﬁcient de Gini,
d’acord amb l’informe de Desenvolupament Humà de
l’ONU del 2005. El coeﬁcient de Gini és un càlcul que
s’utilitza per mesurar la desigualtat i va de 0 a 1, en el
qual 0 és paritat total i 1 tot el contrari. La taula (ordre
de menor a major segons el coeﬁcient de Gini) mostra els
5 països més igualitaris, contrastant amb els d’A. L. i el
Carib, dels quals el primer que apareix és Jamaica en el
lloc 63, d’una llista original de 124 països. El coeﬁcient
de Gini està multiplicat per 100 (p. e.: CG Dinamarca =

Si la desigualtat continua augmentant... la democràcia
avança o recula? On és el centre de gravetat d’aquesta
situació extrema i persistent...? La desigualtat no és,
també, una conseqüència de la democràcia?
del 10% i el 20% més pobre.
Malgrat tot això es sol creure que la democràcia s’ha
consolidat. El fet que la democràcia es pugui deﬁnir amb
Ordre
País
C. Gini 10%± 20%± molta precisió no vol pas dir que realment funcioni. Des de
l’any 2000 quatre presidents electes llatinoamericans s’han
1 Dinamarca
24,7
8,1
4,3
vist obligats a renunciar abans d’acabar el seu mandat.
2
Japó
24,9
4,5
3,4
Més de la meitat dels llatinoamericans preferiria un
3
Suècia
25
6,2
4
“règim autoritari” en comptes d’un de democràtic si li
“arreglés” els seus problemes econòmics.
4
Bèlgica
25
7,8
4,5
Entre el 1996 i el 2004 el percentatge de
5 Rep. Txeca
25,4
5,2
3,5
llatinoamericans que va manifestar la seva satisfacció amb
el funcionament de la democràcia va recular del 41 al 29%.
63
Jamaica
37,9
11,4
6,9
Cap de les causes de la decadència democràtica d’A. L.
71 Trinitat i To.
40
14,4
8,3
es pot considerar com una fatalitat històrica davant la qual
no s’hi pot fer res.
82 Nicaragua
43.1
15,5
8,8
Amèrica Llatina és pobre i desigual... per què continuar
85
Equador
43,7
44,9
17,3
sent-ho?
86
Uruguay
44,6
18,9
10,4
Desigualtat i pobresa es poden considerar com els
eixos
del mal que impedeixen la consolidació del procés
90
Bolívia
44,7
24,6
12,3
democràtic a Amèrica llatina. La relació entre l’una i
92 Costa Rica
46,5
25,1
12,3
l’altra és ben senzilla: no podem parlar de democràcia
quan la redistribució de la riquesa ha generat un augment
94 Dominicana 47,4
17,7
10,5
de la desigualtat, no podem aﬁrmar que amb uns nivells
98 Veneçuela
49,1
62,9
17,9
alts de desigualtat social, el procés democràtic es pugui
consolidar.
100
Perú
49,8
49,9
18,4
L’experiència conﬁrma que una democràcia política que
106 Argentina
52,2
39,1
18,1
no descansi sobre una democràcia econòmica i cultural no
108 El Salvador
53,2
47,4
19,8
serveix de gaire.
No elegim els governs perquè “ofereixin” els nostres
109
Mèxic
54.6
45
19,3
pobles al mercat.
110
Hondures
55
49,1
21,5
Del dolor latent al combat decisiu
Al nostre Continent, el més desigual del món, tant
111
Panamà
56,4
62,3
24,7
de dolor s’ha de reﬂectir en un major compromís per
113
Xile
57,1
40,6
18,7
transformar les nostres democràcies.
Qüestionem-la en tots els debats.
114
Colòmbia
57,6
57,8
22,9
Prendre’s seriosament la participació política per tal
115
Paraguai
57,8
73,4
17,8
de millorar la democràcia. No confondre el saber sobre
els problemes del moment amb el fer-hi alguna cosa al
117
Brasil
59,3
68
26,4
respecte.
118 Guatemala
59,9
55,1
24.4
Cercar a les utopies i a la vitalitat de la nostra societat
civil el camí vers la tan anhelada igualtat.
Davant d’aquest números, aquestes preguntes
Combatre ﬁns a la mort qualsevol mena d’explotació,
No és increïble la desigualtat a A. L.? No és increïble
i qualsevol tendència corporativa (econòmica, política,
que sent pobres siguem tan desiguals?
religiosa...) que generi desigualtat.
Com afecten la pobresa i la desigualtat a la democràcia
Es sol dir que la democràcia s’enforteix amb més
llatinoamericana?
democràcia... no serà amb més igualtat?
Són democràtics els governs d’A. L.?
0,247; per 100 = 24,7). Les dues columnes de la dreta
ens mostren la quantitat de vegades que s’incrementa
l’ingrés del 10% i el 20% més ric de la població respecte
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Washington, 20 d’abril del 2006, (EFE).Llatinoamèrica no creix prou per eliminar les seves
bosses de pobresa, segons un nou informe del Banc
Mundial, que diu que el 2015 el 6,2% de la població
de la regió encara viurà amb menys d’un dòlar diari.
El percentatge, equivalent a 38 milions de
persones, es situarà per sobre del 5,7% establert en
els “Objectius del Mil·leni” de les Nacions Unides.
Aquesta iniciativa de l’ONU, que van subscriure 189
països l’any 2000, va néixer amb la intenció de
reduir els nivells de pobresa extrema del 1990 ﬁns a
la meitat el 2015, i persegueix també objectius com
ara l’educació primària universal i la reducció de la
mortalitat infantil.
Segons “l’Informe Mundial de Monitoreig 2006”,
informe anual del Banc Mundial (BM) publicat l’abril
del 2006, que avalua el progrés en la consecució
dels Objectius del Mil·leni, la reducció de la
pobresa a l’Amèrica Llatina ha estat de menys de
l’1% entre el 2002 i el 205.
La situació és especialment difícil pels països
amb menys ingressos, com Bolívia, Hondures i
Nicaragua, que creixen per sota de la mitjana i
tindran més problemes per eliminar la pobresa
extrema.
D’aquesta manera Llatinoamèrica es queda
endarrerida envers altres parts del món, que ja han
superat l’objectiu de reducció de la pobresa.
La regió de l’Est asiàtic i el pacíﬁc es troben
en aquesta situació, que ha reduït la “pobresa
extrema” –la quantitat de persones que viu amb
menys d’un dòlar al dia- del 29.5% del 1990 al
11.6% el 2002, i espera que la xifra baixi al 0.7% el
2015.
Però no pas tot són males notícies:
Llatinoamèrica va en camí de complir alguns dels
“Objectius del Mil·leni”, com ara l’educació bàsica
univeersal, la reducció de la mortalitat infantil en
dues terceres parts pel 2015, i la igualtat de gènere
a l’educació primària i secundària, és a dir l’accés a
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l’educació de la mateixa quantitat tant de nens com
de nenes.
L’anàlisi del BM dóna com a exemple de més
oportunitats de la dona el cas de l’Argentina, on
l’ocupació femenina en sectors no agrícoles va
arribar al 48% el 2003 (darrer any del qual es
disposen de xifres), envers el 36% del 1990.
Perú ha reduït la mortalitat infantil dels 80
nens morts abans dels cinc anys per cada 1.000
naixements del 1990, a 29 mots el 2004.
Cap país de Llatinoamèrica ha aconseguit
retallar l’índex de nous casos de sida, tot i que el
BM apunta que a Haití l’epidèmia, una de les més
antigues, semblar haver assolit un punt d’inﬂexió.
Així mateix, la quantitat de persones infectades
amb el virus que rep tractament amb antiretrovirals,
els medicaments emprats per eliminar o inhibir
la multiplicació del VIH, ara supera el 80% a
l’Argentina, Brasil, Xile i Cuba. Aquests tractaments
van evitar, segons el BM, entre 250.000 i 300.000
morts el 2005.
Amèrica Llatina és, a més, una de les dues
úniques regions –juntament amb l’Est d’Àsia- que
assolirà els nivells de potabilització d’aigua i
clavegueram establerts per l’ONU.
La resta de l’informe insisteix en que aconseguir
el Objectius del Mil·leni no depèn només d’uns
índexs de creixement més grans, sinó d’un paquet
que també inclou reformes comercials i bones
pràctiques de govern. Al bon govern, diu el BM,
li calen regles clares, informació transparent per
avaluar els resultats i incentius i lleis que premiïn
els èxits i penalitzin els fracassos. “Aquest informe
mostra que la corrupció és el resultat d’un mal
govern”, va dir Paul Wolfowitz, president del Banc
Mundial, en un comunicat.
L’Àfrica continua sent la regió més assotada per
la pobresa, ja que un 44% dels seus habitants viu
amb menys d’un dòlar al dia.
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GAIREBÉ 40 milIons de lLatinoamericans
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EconomIa I FRACTURA social
A Costa Rica I AmÈrica LLatina
José Eladio Monge Pérez
San José de Costa Rica

Fa poc que es van divulgar els resultats de la
darrera Enquesta Nacional d’Ingressos i Despeses de
les Llars a Costa Rica, 2004. L’anterior es va realitzar
el 1988. El resultat més destacat és el creixement de
la fractura social. La relació entre l’ingrés del 20%
més ric i el del 20% més pobre de la població, va
passar d’11 a 1 el 1988 a 20 a 1 el 2004, és a dir,
gairebé es va doblar.
En aquest període de 16 anys, el 20% més pobre
de la població va veure augmentar els seus ingressos
en termes reals en un 7%, mentre que el 20% més
ric de la població va tenir un augment en termes
reals del 96% en els seus ingressos, o sigui, que els
va duplicar.
Per tant, les polítiques econòmiques dels darrers
16 anys han provocat que la fractura social de
Costa Rica s’hagi duplicat. Aquestes polítiques han
reduït la mida i l’acció de l’Estat, han afavorit la
importació de béns (reduint aranzels) i la inversió
estrangera (establint zones franques, sense impostos
per les empreses), i han incentivat l’exportació de
productes no tradicionals (amb subsidis estatals). Se
les anomena “polítiques neoliberals”.
Podem concloure aleshores, juntament amb el
director del Projecte Estat de la Nació, que el model
costa-riqueny ha afavorit i subsidiat bàsicament els
sectors amb més capital, això ha produït l’efecte
lògic d’augmentar la fractura social.
El cas de Costa Rica –país que es té com dels
més acomodats econòmicament entre els seus veïns
centreamericans- no és pas únic. A gairebé tota
Amèrica Llatina ha passat el mateix, ﬁns i tot arreu
del món, en la mesura que s’han adoptat les mesures
neoliberals.
N’hi ha que argumenten que amb aquestes
polítiques el 20% més pobre també va augmentar
els seus ingressos, malgrat que només hagi sigut
en un 7%, i que hagués sigut pitjor si els seus
ingressos s’haguessin reduït. És la “teoria del
vessament”: els pobres prosperaran si als rics els hi

va bé; encara que això trigui, el camí és aquest.
Així, el neoliberalisme no és pas una opció
econòmica únicament “tècnica, cientíﬁca, natural”,
sinó una opció política que inclou una determinada
voluntat de distribució de la riquesa. Qualsevol
decisió política inclou l’opció per una determinada
voluntat de repartiment. Es pot privilegiar els
uns o els altres. El neoliberalisme, presentat
com a “natural” en un moment de depressió dels
moviments populars, ha sigut tots aquests anys
la fórmula econòmica aplicada per crear riquesa
acceleradament a base d’estrènyer el cinturó i
privar els treballadors de les conquestes socials ja
adquirides. Hem fet el joc a l’ambició del capital,
i les nostres societats s’han polaritzat amb una
desigualtat que la història no havia conegut mai.
Hi ha estudiosos que defensen que la violència
es relaciona més directament amb la magnitud
d’aquesta desigualtat (fractura social), que amb la
mateixa magnitud de la pobresa (l’explosió social).
Ens preguntem: És ètic justiﬁcar l’augment de
la fractura social, com un subproducte inevitable
del necessari desenvolupament econòmic? És un
mal menor, o un mal major? És inevitable, o es pot
solucionar amb una necessària reforma ﬁscal? Es
justiﬁca continuar amb aquestes polítiques (per
exemple el TLC amb els EUA), que eixamplaran cada
vegada més aquesta fractura? Continuarem apostant
per una elit més rica, però en mig d’una societat
més desigual i violenta? És això el que volem
que passi a Costa Rica i A. L.? Estarem venent la
primogenitura (pau social) per un plat de llenties
(més riquesa de només un sector)? Caldrà treure els
mercaders del temple?
És hora de superar l’engany de la suposada
ingenuïtat del neoliberalisme, i d’optar per una altra
voluntat de distribuir la riquesa: com a societat
humana, no segons la llei de la selva. A. L. està
despertant i posant-se en marxa. És l’hora d’un canvi
històric a A. L. i el món.
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HISTÒRIA De lA DEMOCRÀCIA
Brasil-ParaguaI
1

D’acord amb Norberto Bobbio , tres tradicions conﬂueixen
cap a la teoria contemporània de la democràcia: la tradició de la
teoria clàssica, la tradició romano-medieval i la tradició republicana
moderna. En el curt espai d’aquesta reﬂexió, mirarem de resumir
algunes de les idees principals de cadascuna, seguint de prop la
història de la ﬁlosoﬁa política2.
Tradició de la teoria clàssica
La tradició de la teoria clàssica es fonamenta en el pensament
polític d’Aristòtil, amb la seva distinció dels tres tipus de govern:
monarquia, democràcia i aristocràcia. En la base de la ﬁlosoﬁa
política clàssica trobem la ciutat-Estat, on l’equivalent de la “ciutat”
es correspon amb el modern “país”, amb el seu Estat. En la tradició
de Sòcrates, Plató i Aristòtil, “la forma més perfecta de societat és
la polis”, de la qual deriva la paraula “política”. Aquesta, en termes
generals, designa la manera més concreta d’organitzar la polis,
atenent el bé comú. Amb tot, les decisions sobre el govern de la
polis, en l’antiga Grècia, es limitaven als ciutadans lliures i, entre
aquests, als savis i ﬁlòsofs. En quedaven exclosos els esclaus i les
dones. Potser per això Aristòtil no dubta a triar l’aristocràcia com el
millor dels governs.
Tradició romano-medieval
La tradició romano-medieval de la sobirania popular es
desenvolupa de dues maneres: descendent, quan el sobirà distribueix
i delega poders als seus súbdits; i ascendent, quan aquests
conquereixen un espai creixent en les decisions polítiques. Ciceró,
Sant Agustí, Sant Tomàs d’Aquino i Marsili de Pàdua són els exponents
d’aquesta tradició. La llei i el dret natural donen consistència al
pensament romà i medieval. La justícia i el bé comú són els horitzons
a què s’ha d’arribar.
En la república romana, mentre Ciceró insisteix en el cultiu de
la virtut entre els ciutadans, Sant Agustí subratlla que “la justícia
és la pedra fonamental de la societat civil”, i oposa la ciutat
de Déu a la ciutat terrestre, és a dir, el bé diví al mal humà. La
tasca de Sant Tomàs, al seu torn, serà fondre la tradició ﬁlosòﬁca
clàssica (especialment el pensament d’Aristòtil) amb el pensament
judaicocristià, o sigui, la Bíblia amb la ﬁlosoﬁa grega. Segons
ell, “en cas de conﬂicte entre el bé comú i el bé privat, el primer
preval naturalment sobre el darrer”. L’obra de Marsili de Pàdua tracta
particularment de la “malaltia de la seva època”, i conclou que
“qualsevol règim és millor que l’anarquia”. A retaló de Sant Tomàs,
també procura conciliar el principi d’Aristòtil amb l’ensenyament
cristià. En la tradició romano-medieval, la sobirania popular resta
subordinada als savis, als doctors i, de manera particular, als
sacerdots —la qual cosa signiﬁca una altra mena d’aristocràcia o, per
ser més precisos, una teocràcia.
Tradició republicana moderna
La tradició republicana moderna és germana bessona de l’Estat
Modern. La distinció entre monarquia i república, com a dues
formes oposades i inconciliables de govern, es va tornant cada cop
més nítida. Maquiavel, Hobbes, Descartes i Spinoza confereixen
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consistència teòrica a aquesta tradició, que predominarà durant
els segles XVI, XVII i XVIII, ﬁns a la Independència dels Estats
Units i la Revolució Francesa. Aquest llarg període representa
l’emergència del subjecte emancipat, de l’individu lliure de la
tutela religiosa, del ciutadà modern lliure i independent. La ciència
experimental predomina sobre els misteris del món medieval, el món
es “desencanta”, per fer servir l’expressió de Weber. Nous invents
permeten noves tecnologies, i acceleren el progrés tècnic. En termes
ben amples, es passa del teocentrisme a l’antropocentrisme, en què la
raó humana és la referència última del saber i del poder. Aquest, que
abans emanava de Déu, ara ha de ser constituït i legitimat pels propis
éssers humans. La subjectivitat i la individualitat guanyen força a
partir del renaixement italià i de l’il·luminisme, tot desenvolupant
l’anomenada cultura humanista. Ja no és la sang, el llinatge o el
bressol els factors que determinen el lloc de la persona en la jerarquia
social, sinó els diners. Uns diners que, en teoria, fan que tothom sigui
igual3.
Paral·lela a l’evolució del comerç, al descobriment de noves
terres, al progrés de la indústria i de la economia com un tot, es
constata una veritable revolució del pensament cientíﬁc i ﬁlosòﬁc4.
L’obra política de Maquiavel tracta de “provocar un ressorgiment
de l’antiga república; lluny de ser un innovador radical, ell és un
restaurador d’allò antic i oblidat”. A pesar de l’adjectiu a què va donar
origen, Maquiavel prefereix les repúbliques a les monarquies, ja siguin
tiràniques o no. Seguint el realisme de Maquiavel, Hobbes denuncia
l’estat de guerra de tots contra tots, sota el qual ningú es troba segur.
D’aquí la seva defensa de la ﬁdelitat escrita als contractes com a base
de la justícia. Per ell, la pròpia república és la nova persona legal, el
sobirà absolut. Deﬁneix l’assemblea com una persona. El temor i la
seguretat de cadascú porten a obeir les lleis, l’estatut civil d’aquesta
persona legal. Per Descartes, en canvi, el fundador de la ﬁlosoﬁa
moderna, la generositat és la clau de totes les virtuts. Estableix la
política de la raó il·lustrada, en què la ciència ha d’estar al servei de
la justícia i del bé comú universal.
Spinoza és el primer ﬁlòsof que escriu una defensa sistemàtica
de la democràcia. Segons ell, els interessos de la ﬁlosoﬁa i la
democràcia coincideixen. Diu que la relació entre la religió i la
política no és tan sols un mer accident de la història, sinó que brota
de la pròpia naturalesa de l’home. A les seves obres cabdals —el
Tractat teologicopolític i l’Ètica— insisteix que el règim racional
democràtic ha d’equilibrar els poders de la força i la intel·ligència
per tal de conservar-les totes dues. Accentua la importància de les
institucions democràtiques, tot aﬁrmant que l’Estat ha de subordinar
la individualitat al bé comú. Fa pensar en la noció de “funció social
de la propietat”, tan cara a la doctrina social de l’Església. En
síntesi, Spinoza rebutja categòricament la monarquia en favor de la
democràcia. Malgrat tot, la democràcia camina a passos lents, i durant
el període prevalen els Estats absolutistes monàrquics. Aquests, d’una
manera gradual i progressiva, es van constituint i sobreposant al
poder descentralitzat de l’univers feudal. Nació i nacionalisme són

conceptes que van adquirint consistència històrica.
Democràcia, liberalisme i socialisme
Amb la Declaració de la Independència dels Estats Units (1776)
i la Revolució Francesa (1789), d’una banda, i amb la Revolució
Industrial i l’adveniment del socialisme, de l’altra, la democràcia
entra en una nova fase. A les dues bandes de l’oceà Atlàntic, amb
el creixement accelerat de la producció i la productivitat sota el
treball assalariat, creix igualment la consciència de la ciutadania
i la participació popular. Ça i lla, els ideals d’”égalité, fraternité
et liberté”, i els principis federalistes, guanyen terreny a passos
agegantats.
En el pensament de Tocqueville, “la democràcia consisteix en
la igualtat de les condicions”. “Democràtica és la societat en què no
subsisteixen distincions d’ordres ni classes; en què tots els individus
que composen la col·lectivitat són socialment iguals”. El concepte
d’igualtat social signiﬁca, per ell, “la inexistència de diferències
hereditàries de condicions”. Aquí trobem la deﬁnició de Montesquieu
i d’altres autors clàssics, segons la qual “el conjunt del cos social és
sobirà, ja que la participació de tothom en la tria dels governants
i en l’exercici de l’autoritat és l’expressió lògica d’una societat
democràtica, és a dir, d’una societat igualitària”5.
Contraposant-se a l’idealisme de Hegel, el seu mestre, Marx
desemmascara el poder de l’Estat modern com “l’organisme
inventat pels pocs opressors per tal de mantenir l’ordre sobre els
molts oprimits”. Per ell, “l’Estat corona el poder inhumà que regna
sobre tota la vida social; ell el consolida i el consagra”6. En el seu
pensament, especialment en la crítica a l’economia capitalista,
proposa el socialisme com a nova base per la democràcia efectiva.
Segons ell, com més es realitza el capitalisme i s’acosta a l’apogeu,
més es destrueix a si mateix i accelera la seva caiguda. A partir del
Manifest comunista, escrit conjuntament per Marx i Engels el 1848,
creix l’organització dels treballadors, sobretot el proletariat com a
classe, ja sigui en el combat contra les condicions d’opressió, o bé
posant els fonaments per un nou ordre social. La fórmula de Marx
—“de cadascú segons la seva capacitat, a cadascú segons les seves
necessitats”— és una espècie de lema per la transformació de la vida
humana sota els principis del socialisme7.
Al llarg dels segles XIX i XX, però, la democràcia es debatrà
entre dos universos oposats, com si estigués premsada entre el
laissez faire del model liberal i el socialisme de l’economia planejada.
A més, les aspiracions democràtiques hauran de conviure amb els
imperis colonialistes, amb els totalitarismes de dreta i esquerra, amb
l’holocaust i diverses formes de genocidis, amb dues grans guerres
mundials i amb centenars de conﬂictes escampats per gairebé tota
la faç de la terra8. En la línia inaugurada per la teoria marxista,
continua amb vehemència la crítica a l’Estat: “La prosperitat d’un
Estat no radica en l’augment de la seva força física. El desig de tenir
més i més és tan desastrós en la vida de l’Estat com en la vida de
l’individu. Si l’Estat cedeix a aquest desig, aleshores comença la seva
ﬁ. Els augments territorials, la superioritat sobre els pobles veïns, el
millorament de poder militar i econòmic, tot plegat no pot evitar-ne
la ruïna, sinó tot el contrari: l’apressa. La salvació de l’Estat no es
pot garantir per mitjà de la prosperitat material ni pel manteniment
de certes lleis institucionals. Constitucions i lleis no tenen, realment,
força coercitiva si no són l’expressió de lleis prèviament moldejades

per l’esperit dels ciutadans. Sense aquest suport moral, la pròpia força
d’un Estat es converteix en el seu perill imminent”9.
Desaﬁaments actuals
Què podem dir avui de les democràcies occidentals quan
els Estats s’autoproclamen l’herald número u de les llibertats
democràtiques? És possible conciliar neoliberalisme i democràcia?
Com rependre el tema de la democràcia davant del nou imperi i
del neocolonialisme?10 Qüestions com aquestes posen de manifest
seriosos desaﬁaments. Encara que sigui per sobre, val la pena
apuntar-ne alguns.
Primerament, s’estableix la necessitat de crear i/o enfortir nous
canals, instruments i mecanismes de participació popular i de control
i ﬁscalització del poder públic. L’Assemblea Popular Mutirão por um
Novo Brasil [Mobilització per un Nou Brasil], que va tenir lloc a
Brasília el mes d’octubre de 2005 amb més de 8 mil participants, treia
a col·lació la urgència d’avançar de la democràcia representativa cap
a la democràcia directa i participativa.
Tot seguit s’estableix el desaﬁament de passar d’una democràcia
jurídico-formal, amb eleccions, partits, poders públics, etc., cap
a una democràcia extensiva als camps de l’economia, la cultura,
les relacions de gènere, raça i ètnia, de medi ambient, i així per
endavant. La carcassa jurídico-formal de les democràcies vigents no
és res més que el suport institucional del model econòmic de tall
neoliberal, amb l’hegemonia del mercat ﬁnancer.
En tercer lloc, en el cas del Tercer Món, persisteix el desaﬁament
de combatre els vicis estructurals d’un tipus de democràcia hereva del
colonialisme, històricament dependent, i avui ostatge dels centres del
capital especulatiu. Corrupció endèmica, patrimonialisme patriarcal,
populisme, apropiació privada de la res publica són alguns d’aquests
vicis profundament arrelats en la trajectòria política brasilera i d’altres
països llatinoamericans.
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SOBRE LA DEMOCRÀCIA
JOSÉ SARAMAGO
Portugal

De les lliçons de la vida aprenem que de poc ens
servirà una democràcia política, per més equilibrada
que sembli ser en les seves estructures internes i en
el seu funcionament, si no està constituïda com a arrel
d’una efectiva i concreta democràcia econòmica i d’una
no menys efectiva i concreta democràcia cultural. Dirho avui dia ha de semblar un gastat lloc comú de certs
neguits ideològics del passat, però seria tancar els ulls
a la realitat no reconèixer que aquella trinitat política
—la política, l’econòmica, la cultural—, cadascuna
complementària de les altres, va representar, en el temps
de la seva prosperitat com a idea de futur, una de les més
engrescadores banderes cíviques que mai, en la història
recent, han estat capaces de remoure les consciències,
de mobilitzar les voluntats, de sotraguejar els cors. Avui,
menyspreades i llançades al cubell de les escombraries
de les fórmules que l’ús ha fet avorrir i ha deformat, la
idea de democràcia econòmica ha donat lloc a un mercat
obscenament triomfant, i la idea de democràcia cultural
ha estat substituïda per una massiﬁcació industrial de les
cultures. No progressem, retrocedim. I cada cop s’anirà
fent més absurd parlar de democràcia si ens entossudim
en l’equívoc d’identiﬁcar-la únicament amb les seves
expressions quantitatives i mecàniques que s’anomenen
partits, parlaments i governs, sense atendre al seu
contingut real i a la utilització que, a ﬁ de comptes, és
feta del vot que els ha justiﬁcat i els ha col·locat al lloc
que ocupen.

una mena de fugida cap endavant, com si volguéssim
fugir dels nostres fantasmes en comptes de reconèixerlos com el que són i treballar per vèncer-los.
He anomenat “incomplets i incoherents” els models
democràtics en voga perquè en realitat no sé com
designar-los d’una altra manera. Una democràcia ben
entesa, sencera, irradiant, com un sol que il·luminés
tothom per igual, hauria de començar, en nom de la pura
lògica, pels nostres propis països. Si aquesta premissa
no és assumida i observada, i l’experiència de cada dia
ens diu que no ho és, tots els raonanents i pràctiques
subsegüents, és a dir, la fonamentació del règim i el
funcionament del sistema, quedaran viciats i pervertits.
Hem vist com ja s’ha tornat obsolet invocar els objectius
d’una democràcia econòmica i d’una democràcia cultural,
sense els quals l’ediﬁci del que designem democràcia
política es redueix a una fràgil esclova, potser brillant
i acolorida, però buida de contingut realment nodridor.
Amb tot, les circumstàncies de la vida actual volen que
ﬁns i tot aquesta prima i trencadissa esclova de les
aparences democràtiques, preservades per l’impenitent
conservadorisme de l’esperit humà, pel qual, en general,
n’hi ha prou amb les formes exteriors, els símbols i
els rituals per continuar creient en l’existència d’una
materialitat mancada de cohesió o d’una transcendència
que ha perdut sentit i nom —volen les circumstàncies
de la vida actual, ho torno a dir, que les lluïssors i els
colors que han adornat, als nostres ulls, les formes de
la democràcia política, s’estiguin descolorint, tornant
Que no es conclogui del que acabo de dir que estic ombrívols, de manera encara imprecisa, però no per
en contra de l’existència dels partits: en sóc membre això menys angoixant. Diré, segons la meva manera
d’un. Que no es pensi que em fastiguegen els parlaments d’entendre, per què.
i els partits: els voldria, els uns i els altres, millors
en tot. I no es cregui tampoc que sóc el providencial
Com ha passat sempre, la qüestió central de qualsevol
inventor d’una recepta màgica que permetria als pobles, mena d’organització social humana, de la qual totes les
d’ara endavant, viure sense haver de suportar els altres deriven i cap a la qual totes acaben per convergir,
governs: tan sols em nego a admetre que només sigui és la qüestió del poder, i el problema teòric i pràctic
possible governar i voler ser governat segons els models amb què invariablement ens enfrontem és identiﬁcar
democràtics en voga, al meu entendre incomplets i qui el té, esbrinar com hi ha arribat, veriﬁcar l’ús que
incoherents, que pretenem convertir en universals, en en fa, els mitjans de què se serveix i els ﬁns a què
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aspira. Si la democràcia fos, en realitat, allò que, amb
autèntica o ﬁngida ingenuïtat, continuem dient que és,
el govern del poble, pel poble i per al poble, qualsevol
debat sobre la qüestió del poder perdria sentit, per tal
com, estant el poder en el poble, és al poble a qui en
competeix l’administració, i, essent el poble el que ha
d’administrar el poder, és evident que tan sols ho hauria
de fer pel seu propi bé i la seva pròpia felicitat. Ara
bé, només un esperit pervers, panglossià ﬁns al cinisme,
gosaria proclamar avui la felicitat d’un món que, per
contra, ningú no hauria de pretendre que l’acceptem tal
com és, només pel fet de ser, suposadament, el millor
dels mons possibles. És la pròpia i concreta situació
del món anomenat democràtic que ens diu que, si bé
és cert que els pobles són governats, també ho és que
no ho són per si mateixos ni per a si mateixos… Em
direu: “Els que ens governen són els seus representants
elegits democràticament; és aquí on es troba el poder
democràtic”. I jo contestaré: “No som en un laboratori
en què, havent barrejat substàncies químicament pures,
podem esperar que el producte resultant sigui també
químicament pur”.
Per deﬁnició, el poder democràtic serà sempre
provisional i conjuntural, dependrà de l’estabilitat del
vot, de la ﬂuctuació de les ideologies o dels interessos
de classe, i, com a tal, pot ser vist com una mena de
baròmetre orgànic que va enregistrant les variacions de
la voluntat política de la societat. Però, tant ahir com
avui, i avui amb amplitud cada cop més gran, abunden
els casos de canvis polítics aparentment radicals que
han tingut com a efecte canvis radicals de govern, però
als quals no han seguit els canvis econòmics, culturals
i socials que el resultat del sufragi semblava anunciar.
Dir avui “govern socialista”, o “socialdemòcrata”, o
conservador”, o “liberal”, i anomenar-lo “poder”, és
denominar una cosa que no es troba on sembla, sinó en
un altre lloc inabastable —el del poder econòmic, efectiu,
determinant i actiu, els contorns del qual podem percebre
en ﬁligrana darrere les trames i les xarxes institucionals,
però que se’ns esmuny quan mirem d’acostar-nos-hi, i
contraataca si tenim la vel·leïtat de reduir o regularne el domini, tot subordinant-lo als interessos generals.
Per dir-ho sense embuts: els pobles no han elegit els
seus governs perquè aquests els “portessin” al Mercat,
sinó que és el Mercat que, tant sí com no, condiciona
els governs perquè li “portin” els pobles. Si parlo així
del Mercat és perquè ávui és, més que mai, l’instrument
per excel·lència del poder autèntic, únic i irrefutable,

el poder econòmic i ﬁnancer multinacional, aquell que
no és democràtic perquè no l’ha elegit el poble; que no
és democràtic perquè no és regit pel poble, i que, al
capdavall, no és democràtic perquè no busca la felicitat
del poble.
No faltaran sensibilitats delicades que trobin
escandalós i provocador el que acabo de dir, encara que
hauran de reconèixer que no he fet res més que enunciar
unes quantes veritats elementals i transparents, dades
corrents de l’experiència quotidiana de tots nosaltres,
simples observacions del sentit comú. Sobre aquestes
i d’altres no menys clares obvietats, però, han imposat
les estratègies polítiques de tots els rostres i colors
un prudent silenci a ﬁ que ningú no gosi insinuar
que, coneixent la veritat, practiquem la mentida o
acceptem ser-ne còmplices. Hauria de preguntar (1)
si existeix cap legitimitat en la interposició de límits
tàcits o consensuats amb l’exercici de la responsabilitat
de tot ciutadà en la seva relació amb la societat en
què viu; (2) si la determinació d’aquests límits, que
l’ús, si passa prou temps, sempre acaba per ﬁxar, ha
sigut exclusivament el resultat d’un acte de renúncia
voluntària, o bé conseqüència d’actituds de negació o
indiferència, més o menys conscients, exercint drets i
assumint deures; (3) si, ﬁnalment, és legítim continuar
parlant d’exercici democràtic sense la participació
i la intervenció permanents dels ciutadans en la vida
col·lectiva; sense l’aclariment públic de les fonts
del poder; sense el compliment rigorós del precepte
fonamental de Dret segons el qual tots els ciutadans
són iguals davant la llei; sense el reconeixement, no
solament formal sinó veriﬁcable en els fets, que els
beneﬁcis i les millores socials, sense exclusió de cap dels
seus components (ja siguin de naturalesa estructural,
econòmica o cultural), són, per extensió i sense
condicions reductores, extensibles a tota la comunitat.
Etc., etc., etc. Perquè la democràcia, o bé és total, o bé
encara no és democràcia.
Això em du a concloure que abans de pensar a
exportar simulacres de democràcia a la resta del món,
hauríem de trobar la manera de produir-la i distribuir-la
millor (faig servir el llenguatge del Mercat) als nostres
països. Estic segur que el món necessita molt més que
la il·lusió democràtica que hem anat fabricant i a la qual
es redueixen, en la major part dels casos, les nostres
democràcies.

❑
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DemocrÀcia I dreT
Gregorio Dionis
Madrid, Espanya
La democràcia és el govern del poble, per al poble
i pel poble. Com a sistema, és aleshores el que permet
recollir la forma plural de qualsevol societat, entenent-la
en el sentit de nació i estat.
Una condició necessària d’un sistema que vulgui
funcionar així és que existeixi una separació de poders,
això és, que com a mínim existeixin el poder legislatiu,
l’executiu i el judicial, i que aquests es regeixin pel
principi de separació de poders.
A Amèrica llatina la república presidencialista ha
sigut el model més usat, el qual té el seu origen en el
model de la revolució nord-americana i de revolució la
francesa, Francisco de Miranda i Tom Paine varen unir
ambdues revolucions.
Tom Paine va ser diputat durant la revolució francesa
i és famós per haver sigut l’encarregat de donar resposta
al conservador Burke, el qual s’oposava a la democràcia
popular de la revolució francesa. El llibre –que va ser la
resposta no tan sols al món conservador, sinó també a
l’absolutisme- es va anomenar “Els Drets de l’Home”, i és
un llibre imprescindible en la defensa dels drets civils i
del paciﬁsme actiu malgrat que es va escriure ja fa més
de dos-cents anys.
Francisco de Miranda va ser militar durant la
revolució americana i després general dels exèrcits de
la revolució francesa. Intel·lectual d’idees profundes i
gran estrateg, va morir a la presó espanyola de Cadis.
És el primer gran pres polític de la llibertat a Amèrica
Llatina i també és el primer que planteja la qüestió de
les llibertats civils i la democràcia.
Per tant la democràcia és un sistema molt conegut i
especialment estimat per les masses populars a Amèrica
Llatina, però els seus límits han estat en el fet que
les classes oligàrquiques exerceixen el poder trencant
l’equilibri necessari perquè el poble s’expressi lliurement
i els seus elegits respectin el mandat dels seus electors i,
encara més, governin per al poble i pel poble.
Les llibertats civils i els drets humans són la condició
necessària per conﬁrmar que un sistema democràtic
funciona com a tal, i a la llibertat, per ser-ho, li cal
educació lliure, seguretat social universal, control dels
béns propietat de l’Estat, com ara les matèries primeres,
hidrocarburs i els mitjans tècnics i cientíﬁcs necessaris
per aconseguir una república d’iguals que garanteixi la
inclusió social i cultural.
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Estat d’excepció i control polític social
Però també existeixen governs electes que decideixen
actuar de manera contrària als interessos del seu poble
i, moltes vegades, ﬁns i tot contrària al seu propi
mandat electoral. A aquests governs, que han decidit
obviar la defensa dels interessos generals, encara els
queda un límit per trencar, el dret internacional i el
dret internacional de drets humans, que, amb certes
limitacions, imposen condicions legals que haurien de
ser, que són, d’estricte compliment.
Generalment aquests dirigents polítics, militars o
religiosos utilitzen el concepte d’estat d’excepció o ﬁns i
tot d’alegalitat.
L’estat d’excepció és un concepte sorgit del dret
absolutista espanyol i, per tant, molt arrelat a la cultura
llatinoamericana. És un concepte ampli que facilita els
cops d’estat sense necessitat de canviar la constitució.
A l’Alemanya de Hitler el va representar la doctrina de
Carl Schmitt i va permetre l’existència de “dos estats”,
l’existent i un règim d’excepció permanent, sense ni tan
sols necessitat de modiﬁcar la constitució.
Aquest model de teoria de l’estat el van emprar els
governs de seguretat nacional de Xile, Argentina, Uruguai
i Guatemala, entre d’altres, i és des d’aquesta concepció
des d’on es planiﬁca i organitza un pla d’extermini
sistemàtic de població civil com a forma de control
polític i social.
Tot i això, aquest concepte també es pot emprar
en democràcia, i aleshores ens trobem amb presidents
electes o governs que actuen amb lleis d’emergència,
amb lleis que s’originen a l’executiu o la presidència i
que no passen pels parlaments.
Aquesta eina l’han usat amb els TLC: els EUA declara
secreta tota la documentació que s’oculta als parlaments
i, moltes vegades, ni tan sols la coneixen els equips
negociadors.
També s’ha usat extensament en els anomenats
processos de privatització, en els quals es van traspassar
a mans privades empreses enormes, normalment
de recursos naturals (petroli, gas, mineria, etc.) i
per aconseguir-ho es va usar la via de la legislació
d’excepció; per evitar les protestes i el bloqueig del
procés privatitzador es dicta una llei d’excepció que
no passa pel parlament, o ﬁns i tot, com en el cas
d’Argentina, a lleis secretes, que no es publicaven en el

Butlletí Oﬁcial.
I després de l’11 de setembre estem patint l’intent
més elaborat d’estat d’excepció mundial, per obviar
no pas un parlament sinó el dret internacional i,
necessàriament, el sistema de Nacions Unides.
Ens trobem davant de governs que han decidit violar
el dret internacional i usar la seva força fora dels seus
propis parlaments i fora de l’ONU.
Els drets com a suport de la democràcia
La construcció de models democràtics de solidaritat
social, d’integració social, d’eliminació de la pobresa, de
distribució de la terra, d’educació per tothom, de sanitat
per tothom, han de ser la base de qualsevol govern que
compleixi amb el principi de governar amb el poble i per
al poble.
De la mateixa manera s’ha de garantir la propietat
social de les terres comunitàries i originàries indígenes,
així com de tots els recursos naturals que afecten la vida
com a dret humà elemental: conques dels rius, aqüífers,
boscos...
Impunitat de delictes contra els drets
És tràgic veure com hi ha economistes titulats que
són capaços de defensar models econòmics basats en la
violació sistemàtica dels drets civils i polítics. N’hi ha
molts que a més es pensen que estan usant les idees
d’Adam Smith i la seva “mà invisible”, sense saber que,
a la seva època, aquest home va defensar justament
tot el contrari i va signiﬁcar precisament un intent de
racionalitzar la modernitat.
El que passa és que fan servir l’economia com un
instrument ideològic enfront de les llibertats. Han deixat
de pertànyer a la col·lectivitat cientíﬁca basada en
l’utilitarisme del bé comú per convertir-se en instruments
dels corrents més reaccionaris que es van donar després
de la revolució francesa.
Aquests models que reemplacen les llibertats
per l’eﬁciència de la corba d’oferta-demanda són
complementaris a l’ús de les doctrines irracionals
derivades del discurs conservador. Que una vegada s’han
posat en marxa no tenen cap més sortida que la violació
sistemàtica dels drets civils i polítics.
Per aquests economistes la impunitat no és pas
una conseqüència de la violació dels drets humans: és
senzillament una necessitat del mercat. El desarmament
dels instruments i organismes que estan a la base
de la lliure determinació dels ciutadans d’un país, es
converteix en condició necessària del model. Així doncs,
és imprescindible trencar l’estructura familiar per tal
que una família indígena oblidi les seves tradicions
culturals; és imprescindible trencar l’estructura sindical

que defensa la dignitat dels seus representats; és
imprescindible trencar l’estructura dels organismes
de drets humans que s’han cregut el discurs de la
modernitat; és imprescindible trencar l’estructura
social que permet que els més desafavorits s’expressin
públicament de forma coherent i racional, per això
cal que els sistemes educatius no s’elaborin a partir
d’aquests supòsits de llibertat, solidaritat i fraternitat;
és imprescindible que la racionalitat es reemplaci per la
llei de l’oferta i la demanda, per la llei del més fort, en
deﬁnitiva, per la llei de la selva.
Si deixem que s’implantin deﬁnitivament els models
d’impunitat a Amèrica Llatina, a Àfrica, a Europa...
correm el risc cert de perdre les llibertats que el
Pacte Internacional de Drets, tan Civils i Polítics com
Econòmics, Socials i Culturals va pretendre universalitzar.
Els models d’impunitat pretenen resoldre el dilema
que representen la democràcia, les llibertats i l’expressió
de l’ús irracional d’ambdues, que són els drets humans i
les llibertats civils.
I això és així perquè com deia Jeremy Bentham
“del poder de perdonar sense límits en sorgeix la
impunitat de la delinqüència en totes les seves formes,
de la impunitat de la delinqüència en totes les seves
formes, la impunitat de totes les formes de maldat,
de la impunitat de totes les formes de maldat, la
descomposició dels governs, de la descomposició dels
governs la descomposició política de la societat”.
Per això és tan important la mobilització social,
l’associacionisme, el cooperativisme i qualsevol forma
d’organització social que permeti fer front a les
polítiques neoliberals i als models d’impunitat i de
control polític social.
Crec que encara no han aconseguit imposar un model
deﬁnitiu. Encara hi ha milions d’éssers humans lliures
que desitgen impedir que aquests models d’impunitat
s’universalitzin. Encara no han humiliat la memòria de la
humanitat de forma deﬁnitiva. Per això és un greu error
admetre la limitació del dret a la justícia, del dret a la
veritat, així com de qualsevol atemptat sistemàtic contra
les llibertats i els drets humans.
Restaurar els drets civils i polítics i els derivats dels
econòmics i socials, vol dir tornar als nostres ﬁlls i néts
la llibertat.
Fer el contrari és acceptar el principi maquiavèlic
que la ﬁ justiﬁca els mitjans, i el principi més elaborat
d’estat d’excepció mundial, pel qual el món polític
i social perd qualsevol connexió amb el sistema de
llibertats civils i de drets humans.

❑
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DemocrÀcia I poder
Frei Betto
São Paulo, Brasil
En el temps de Jesús la qüestió de la democràcia
ja existia, però tan sols en una regió molt llunyana de
Palestina: Grècia. Dominada per l’Imperi Romà, Palestina
era governada per homes nomenats o consentits per Roma
—el rei Herodes, els governadors Ponç Pilat, Herodes
Antipes, Arquelau i Felip, el summe sacerdot Caifàs.
El que torna a aparèixer en la pràctica i en la predica de
Jesús és una vella qüestió a la qual ell dóna un enfocament
radicalment diferent al dels seus contemporanis: el poder.
El poder ja era objecte de reﬂexió dels ﬁlòsofs grecs des
de Sòcrates (c. 469-399 aC.). Plató (428 o 427-378 o 347
aC.) en va parlar a bastament a la República, i Aristòtil
(383-322 aC.) a la Política.
A l’Antic Testament, el poder és més que un do diví.
És una manera de participar del poder de Iahvè. És a
través dels seus profetes que Iahvè escull i legitima els
poderosos. Tot i així, cap d’ells, al contrari del que passava
a Egipte i a Roma, era divinitzat pel sol fet d’ocupar el
poder. Encara que escollit per Déu, el poderós era fal·lible
i vulnerable al pecat, com havien estat els casos de David
i Salomó. No s’autodivinitzava com els faraons egipcis i
els cèsars romans. Fins i tot a Grècia, Alexandre Magne,
desesperat per mantenir la unitat de les seves conquestes,
va tractar d’autodivinitzar-se, tot exigint que els seus
soldats l’adoressin.
Jesús va fer veure un altre punt de vista del poder.
Per ell no es tracta d’una funció de comandament sinó de
servei. És el que s’aﬁrma a Lc 22: 24-27: “Els reis de les
nacions en disposen com a amos, i els qui les dominen
s’anomenen benefactors. Però nosaltres no hem de ser pas
així, sinó que el més gran d’entre nosaltres es faci com el
més jove, i el qui mana, com el qui serveix. (…) Doncs, jo
sóc enmig de vosaltres com el qui serveix!”
Jesús en dóna exemple aﬁrmant que “el Fill de l’Home
ha vingut no pas a ser servit, sinó a servir” (Mc 10:41-45)
i es va agenollar per rentar els peus dels seus deixebles
(Jo 13: 4-8).
El que porta a Jesús a invertir aquell punt de vista
sobre el poder és la pregunta: a qui ha de servir el poder
en una societat desigual i injusta? A l’alliberament dels
pobres, respon ell, al guariment dels malalts, a l’acolliment
dels exclosos. Aquest ha de ser el servei per excel·lència
dels poderosos: alliberar l’oprimit, promoure’l, fer que
també tingui poder. És per això que els pobres son
“benaventurats” (Mt 5, 1-12) i en ells identiﬁca Jesús els
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seus semblants (Mt 25, 31-46).
El poder és una prerrogativa divina al servei del
proïsme i la col·lectivitat. Pres en si mateix, perverteix.
La persona tendeix a canviar la seva identitat personal per
la identitat funcional. El càrrec que ocupa passa a tenir
més importància que no pas la seva individualitat. És per
aquest motiu que molts s’aferren al poder: perquè aquest
torna possible allò que es desitja. Imanta el poderós
de manera que atrau veneració i enveja, submissió i
aplaudiments.
Per tal que el poderós no es deixi embriagar pel
càrrec que ocupa, Jesús proposa que gosi sotmetre’s a
la crítica dels subalterns. Qui de nosaltres n’és capaç?
Quin és el capellà que pregunta als seus parroquians el
que en pensen, d’ell? Quin és el dirigent de moviment
popular que sol·licita als seus dirigits una valoració de la
seva actuació en el càrrec? Quin polític demana als seus
electors que el critiquin? Amb tot, Jesús no va tenir por
de preguntar als seus deixebles el que pensaven d’ell i,
com si no n’hi hagués prou, també ho va preguntar al
poble (Mt 16:13-20).
La qüestió del poder és el cor de la democràcia.
Aquesta signiﬁca, etimològicament, govern del poble per
al poble. Malgrat tot, encara es troba, en la majoria del
països, en una fase merament representativa. Per tornarse participativa, la democràcia haurà de ser l’expressió
dels moviments populars. Un poder —ja sigui el de l’Estat
o el del poble organitzat— tan sols admet límits i evita
abusos en la mesura en què s’enfronta amb un altre poder:
el del poble organitzat. Aquesta és la condició perquè la
democràcia fonamenti la llibertat individual i els drets
humans en la justícia social i en la igualtat econòmica.
És falsa la democràcia que concedeix llibertat virtual a
tothom, i exclou la majoria de béns econòmics essencials,
com ara l’accés a l’alimentació, la salut, l’educació,
l’habitatge, la feina, la cultura i l’oci.
Jesús no va formular una proposta de societat sinó
per la via contrària: al criticar el model predominant a
la Palestina del segle I, on la riquesa d’uns pocs era el
resultat de la pobresa de molts. És per això que es va
posar al costat dels pobres i en va defensar els drets: “Jo
he vingut perquè tinguin vida, i la tinguin en abundància”
(Jo 10:10). Aquest és el criteri per saber si una societat és
o no és justa: el dret de tothom a una vida plena. Perquè
la vida és el do més gran de Déu.
❑

L’administració Bush no creU
en la democrÀcia a escala Mundial
Joseph E. STIGLITZ
EUA
Joseph E. Stiglitz és potser una de les veus més
autoritzades per criticar els excessos del pensament
econòmic neoliberal i els errors de les institucions que el
promouen. No pas en va, en coneix el seu funcionament
com ningú més. Stiglitz, de 63 anys, va estudiar al
Massachusets Institute of Technology i les universitats
de Yale i Stanford, i va ser assessor de l’ex president
Clinton el 1993. El 1997 el van nomenar economista
en cap del Banc Mundial. Les seves crítiques obertes el
van convertir en una presència incòmoda a l’organisme
multilateral i el 2000 va abandonar el seu lloc per tornar
a exercir la docència i la investigació a la Universitat de
Columbia. L’any 2001 va rebre el premi Nobel d’Economia.
Pregunta. La tragèdia del Katrina ha revelat el tercer
Món que existeix dins dels Estats Units. Què ens diu això
del seu model econòmic?
Resposta. Només amb el creixement del PIB no es
pot mesurar bé l’estat d’una economia. La qüestió és
què li passa al ciutadà mig. Tot i que el PIB ha estat
creixent els darrers anys, el ciutadà mig dels Estats Units
s’ha empobrit. La renda familiar ha caigut 1.400 dòlars
en els quatre anys de l’Administració Bush. A més, el
percentatge de població sense assegurança mèdica ha
augmentat. Els EUA tenen una proporció de presos més
alta que cap més país i, si s’incloguessin en els índexs
d’atur, aquests serien més alts, però no s’hi inclouen
perquè no tenen l’opció de cercar feina. Quan estava a
Washington ja deia que l’esperança de vida d’un home
negre d’entre 25 i 30 anys a Washington i Nova York
era semblant a la d’un país pobre com Bangladesh. Se
sabia que hi havia problemes, però l’opinió pública no
se n’havia arribat a conscienciar. De cop i volta, la gent
ho va veure a la televisió. Ja no eren pas estadístiques
d’esperança de vida, sinó cares de persones. Igual com
passa a països menys desenvolupats, on els governs
estan controlats per èlits insensibles a les preocupacions
dels pobres, això és el que està passant desgraciadament
als EUA. En part es deu a errors en el nostre sistema
polític, que el corrompen. No es pas que es comprin els
polítics, com passa a molts països, però es fan donacions
a les campanyes i quan s’inverteix en un partit polític,
s’espera una recompensa... i ho han aconseguit!
P. La utilitat del Fons Monetari Internacional (FMI)

i el Banc Mundial està en el seu punt de mira. Com
s’haurien de plantejar la seva raó de ser avui en dia?
R. La qüestió no és pas si tenen raó de ser, perquè
en un període de globalització en el qual cada vegada hi
ha més integració econòmica l’acció col·lectiva esdevé
més necessària. Calen més institucions internacionals. El
problema és el joc polític. Durant la Guerra Freda, Europa
i els EUA tenien un objectiu ben deﬁnit. Les institucions
parlaven de desenvolupament, però rera seu hi havia un
objectiu polític. Ara, sobretot des del 2001, queda ben
clar que l’administració Bush no creu en la democràcia
a escala global, en les institucions. La seva política és
l’unilateralisme i l’unilateralisme no és coherent amb la
democràcia. Volen poder per vetar.
P. Quin marge té el director gerent del FMI, Rodrigo
Rato, per impulsar un canvi?
R. Té una diﬁcultat i és que els EUA són l’únic
país amb poder per vetar qualsevol cosa important
dins del FMI. Qualsevol gran reforma que suposi una
democratització interna probablement es vetarà. Però hi
ha un marge prou ample per a la reforma informal, per
exemple, mitjançant la creació d’un comitè que estudiï
l’atur. Però el problema no és pas només dels EUA, sinó
la burocràcia interna, que és molt poderosa. Mentre que
es canvia el director gerent, la burocràcia es manté i
probablement es resistirà a qualsevol canvi.
P. Creu que el FMI hauria de reconèixer els seus
errors sobre la imposició de les polítiques del Consens
de Washington els darrers anys en alguns països per
recuperar la seva credibilitat?
R. Crec que sí, però hauria d’anar més enllà del
reconeixement de l’error i analitzar per què el van
cometre. Va ser perquè es va creure que una talla
única valia per tothom? O perquè tenien una talla en
particular, el Consens de Washington, que no valia per
ningú? Una de les meves crítiques ha estat que molts
models parteixen de la premissa que la informació i els
mercats són perfectes, que són males presumpcions per a
qualsevol país, però que ho són molt més per a països en
desenvolupament.
EL PAÍS - Madrid - 02-10-2005
Isabel LAFONT
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DEMOCRÀCIA: FORMA POLÍTICA DEL CAPITALISME
Jaume Botey
Cristians pel Socialisme, Barcelona
Se sol dir que la democràcia la van inventar els grecs
perquè allà, a l’àgora, el poble podia opinar i decidir. Però
no es diu que allà quatre cinquenes parts de la població
eren esclaus que treballaven “com esclaus” per tal que
l’altra cinquena part pogués opinar i decidir sobre ells.
Molts de segles més tard, a França, els il·lustrats
Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, pares dels
principis de “Llibertat, Igualtat i Fraternitat” i de
la Revolució Francesa, van escriure tractats sobre la
democràcia. Però la francesa va ser una revolució de
burgesos i d’intel·lectuals, no pas de les masses. Setanta
anys més tard la Comuna, també a França, ho va intentar
i en nom de la democràcia va ser aixafada pels mateixos
que havien fet la revolució setanta anys abans.
Quan, a mitjans del segle passat, la societat va
voler donar forma política als canvis produïts per la
industrialització, Keynes va idear un model d’Estat
protector que, salvaguardant els interessos dels rics,
permetés repartir riquesa als pobres. La democràcia
sempre ha estat el sistema que, sota la bandera de la
llibertat, ha encobert la riquesa dels uns i la pobresa dels
altres.
Però això es va agreujar a partir dels anys setanta
del segle passat amb el neoliberalisme i la teoria del
mercat com a únic mecanisme regulador de la societat,
i a mesura que els països rics van anar necessitant més
recursos per continuar creixent. Els EUA, que pretén ser la
democràcia model i referent, per “salvar la democràcia”,
va propiciar cops d’Estat i dictadures militars arreu
d’Amèrica Llatina contra governs elegits democràticament
i que intentaven reformes en favor del poble. Des
de Getulio Vargas o Goulart a Torrijos, d’Allende als
sandinistes, la quantitat de sang vessada, el patiment,
i la llista de víctimes són inacabables. El 2003 els EUA
envaeixen l’Iraq antidemocràticament, en contra de l’ONU
i de l’opinió pública mundial, causant cents de milers de
morts, per “instaurar la democràcia”. Es menteix. Però tant
li fa, perquè aquesta democràcia pot incloure mentida i
assassinat. Els deu anys anteriors a l’Iraq hi van morir un
milió quatre-cents mil nens menors de cinc anys a causa
sobretot dels bombardejos amb urani empobrit. Quan li
van preguntar a Madeleine Albrigth, Secretària d’Estat dels
EUA, si això valia la pena, va respondre que “el progrés i
la democràcia exigeixen sacriﬁcis”.
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En nom de la llibertat per a tothom, s’imposa la
força de la llibertat només per al més fort, i quan el petit
demana llibertat per no morir-se l’acusen d’antidemocràtic.
És la llibertat del “salvi’s qui pugui”.
Per això aquesta democràcia vol menys Estat
protector. Avui el veritable enemic de la llibertat de
mercat ja no és pas el socialisme, que es considera
derrotat, sinó Keynes: s’ha de descarregar l’Estat
d’obligacions i fer la societat més lliure. Com? Des de
l’àmbit econòmic, despolititzant les necessitats, i així
es proclama que “l’Estat no té obligacions amb els seus
ciutadans”. Des de l’àmbit cultural, moralitzant la societat,
i així es proclama que “qui s’esforça guanya, el pobre es
culpable de la seva pobresa”. L’intervencionisme de l’Estat
es considera una barrera per al desenvolupament, ﬁns i tot
els serveis socials i personals. Els serveis són un negoci.
Qui es pugui pagar l’hospital en tindrà. Qui no se’l pugui
pagar no en tindrà.
Però encara no n’hi ha prou. Cal despolititzar la
democràcia des de l’àmbit polític. La política es converteix
en gestió al servei del capital. I els seus gestors, els
polítics, en buròcrates al servei del capital. El mateix que
passa amb la participació de la gent. Quan les demandes
són excessives acaben provocant una crisi d’autoritat.
Així es proclama que si volem que el sistema funcioni cal
limitar-hi la participació. Els mals de la democràcia no
es curen pas amb més democràcia, sinó amb menys, ha
repetit el neoconservador Daniel Bell. Conseqüentment
les funcions de l’Estat canvien: d’Estat protector de les
majories, es passa a Estat repressor de les majories; en
comptes de potenciar l’Estat social, es potencia l’Estat
policial. La seva principal obligació serà garantir la
seguretat de la democràcia dels rics. I, en primer lloc,
seguretat contra la majoria dels seus propis ciutadans, que
demanen més democràcia. Com més organització del poble
més vigilància.
La nostra democràcia es basa en la poca participació
de la gent en la cosa pública. Per això els capitalistes
la defensen amb ungles i dents. La majoria es limita a
votar cada quatre anys, i el 1999 el president del país més
poderós del món el van elegir “democràticament”, amb
frau inclòs, amb menys del 20% dels vots...
Així doncs, la nostra societat actual, consumidora de
democràcia, no és cap garantia de democràcia. En canvi,

amb aquest bagatge tan poc presentable, Occident encara
té l’arrogància d’expedir certiﬁcats de democràcia a altres
països: els que passin per aquest sedàs electoral, encara
que siguin governs corruptes, “democràticament” tirans o
les seves poblacions es morin de gana, seran reconeguts
com a democràtics, però els que no passin el sedàs,
encara que tinguin el suport dels seus habitants i hi hagi
pa, educació i salut per tothom, corren el risc que els
cataloguin com a terroristes.
Ens han fet creure que aquest és el millor dels móns
possibles, l’única alternativa, el ﬁnal de la història. I
n’hi ha molts que s’ho han cregut perquè s’ha dit que
el que cregui el contrari va en contra del progrés. És la
nova ideologia de la impossibilitat de tota ideologia que
digui el contrari. Però un cop més hem de recordar que la
derrota del poble comença amb la derrota de les ments, la
cultural: convèncer-se que no hi ha res a fer. Avergonyirse dels principis que van fonamentar les lluites, per
l’oportunisme dels dirigents.
Continuem funcionant amb els esquemes de
Montesquieu i el model de democràcia electoral per
delegació i representació de partits sense tenir en compte
els canvis que hi ha hagut. Per exemple a Europa es fan
grans parafernàlies per elegir els parlamentaris europeus,
que en realitat no manen, o manen ben poc, i en canvi es
tolera el mecanisme antidemocràtic d’elecció del president
del Banc Central Europeu, que sí que mana, i molt.
Aprofundir la democràcia avui voldria dir, a més,
remeiar l’excessiu pes dels mitjans, la diﬁcultat de
ﬁnançament dels partits, les pressions dels lobbys,
les traves en la independència del poder judicial, la
possibilitat de corrupció institucionalitzada, el secret
bancari, les llistes tancades, el bloqueig que els grans
poden fer als petits, etc. Però també signiﬁca democràcia
econòmica, gestió democràtica dels recursos, de la
cultura, etc.
Els òrgans de govern viuen en l’esquizofrènia
permanent administrant un poder que en la teoria i en la
pràctica ve del poble, però del qual el poble en viu aliè.
La por dels governants a la democràcia del poble genera
actituds autoritàries i les actituds autoritàries generen
crisis d’autoritat. Com diu Hanna Harendt no es tracta
pas de crisi de legitimitat sinó de crisi d’autoritat. El
poder constituït té legitimitat i els instruments necessaris
per exercir el poder, però no pot tenir autoritat moral ni
credibilitat. Negar la veu als sectors exclosos és negar-los
l’esperança i a la llarga aquests sectors apareixeran, per
exemple, en forma de fonamentalismes.
En aquesta democràcia mundial el poder està en ben
poques mans i més centralitzat i jerarquitzat que mai.

Toni Negri l’anomena “Imperi” com a “entitat difusa però
intersticialment present en tot”. A més, els pocs que
retenen aquest poder es senten un nou Poble Escollit per
Déu, un nou Israel enviat per la providència per salvar
el món. Estan convençuts que entre ells i Déu no hi ha
intermediaris, i per ordre divina han d’assemblar-se al
mateix Déu en poder, en intel·ligència i en previsió.
Només des d’aquesta visió religiosa del poder polític i
militar es pot entendre la nova Doctrina de Seguretat
Nacional que l’emperador Bush va proclamar el 20 de
setembre del 2002. Es tracta del fonamentalisme i
fanatisme més purs. L’emperador és l’encarnació de la
voluntat de Déu i substitueix la democràcia. I justiﬁca la
“guerra preventiva”...
Però l’emperador està despullat. Resulta cada vegada
més evident que estem a les acaballes d’un sistema que
només s’aguanta per la força, en un món a la deriva i
en un canvi de civilització. Avui apareixen arreu Nous
Moviments Socials que qüestionen el sistema, que
reclamen la participació de les majories i d’una societat
civil encara avui sense rostre ni conﬁguració institucional.
L’actual crida del moviment zapatista i els que lluiten
per un “altre món possible” van en aquesta direcció.
En el fons ens estan preguntant qui és el subjecte de la
democràcia, el subjecte productor de la política. Es tracta
del qüestionament del nucli essencial de la democràcia.
Les seves preguntes i les seves propostes, van a l’arrel dels
problemes i en un clima de llibertat irreversible sempre
seran conﬂictives. Són els cercadors de noves utopies.
En aquesta direcció hi van, per exemple, el moviment
zapatista que amb l’eslògan “manar obeint” qüestiona
els mecanismes de corrupció d’aquesta democràcia, el
moviment per una altra mundialització que des dels
Fòrums Socials proclama que “un altre món és possible”,
el moviment indígena que reneix de les cendres, el
moviment de dones, el moviment de diàleg interreligiós
que qüestiona les estructures jeràrquiques de les esglésies,
etc. En el fons, aquests moviments ens estan preguntant
qui és el subjecte de la democràcia, el subjecte productor
de la política. I ens estan dient que la democràcia no és
res fet, no és cap recepta, es construeix contínuament.
Que la democràcia política ha de ser també democràcia
en l’àmbit social, en l’econòmic, en el cultural. Per això
amb la seva sola existència aquests moviments qüestionen
el nucli essencial d’aquesta paraula tan antiga. Les
seves preguntes van a l’arrel dels problemes i les seves
propostes, en un clima de llibertat irreversible, sempre
seran conﬂictives. Són els cercadors de noves utopies.

❑
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DEMOCRÀCIA MALALTA
José Ignacio González Faus
Barcelona
“El sentiment que la democràcia encara no és la
forma correcta de la llibertat és força general i cada cop
s’està difonent més. No es pot pas passar per alt la crítica
marxista contra la democràcia: ﬁns a quin punt són lliures
les eleccions? Fins a quin punt la llibertat està manipulada
per la propaganda, és a dir, pel capital, per uns quants que
s’han fet amos dels mitjans de comunicació? No existeix
la nova oligarquia dels que determinen el que és modern i
progressista, el que una persona il·lustrada ha de pensar?...
Qui continuarà creient que el bé comú constitueix el factor
que pròpiament determina aquesta voluntat (la dels grups
de representació democràtica)? Qui podrà dubtar del poder
dels interessos, les mans brutes dels quals es manifesten
cada vegada més sovint?... La voluntat d’imposar-se els uns
als altres bloqueja la llibertat del conjunt... Precisament
veient les limitacions de la democràcia s’enforteix el crit
que reclama una llibertat total”.

1.- En el primer lloc ens hi apareixeria la manca d’una
educació de qualitat i per a tothom: democràcia sense
educació equival a incapacitat democràtica. Des de Hitler
ﬁns a Bush no ens en falten pas exemples. Però a la bona
educació li calen unes inversions grans (i que, a més,
només fructiﬁquen a llarg termini). Mentre que invertir
en armes o en luxes sumptuosos que afalaguen la vanitat
d’un poble, és més rendable a curt termini.

2.- En segon lloc hi trobem la corrupció. On l’educació
ha estat tèbia, la corrupció es torna calenta. Es comença
quan les “despeses de representació” es converteixen en
excuses per viatjar sense necessitat, luxosament i amb
la pròpia família. Es continua quan hi ha informacions
privilegiades (com ara sobre requaliﬁcacions de terrenys)
que permeten inversions enormement rendables. Es
continua, cobrant un tant per cent de comissió a les
empreses a les quals els governs encarreguen determinades
Si juguéssim a endevinar de qui són aquestes feines. I així successivament. “I d’aquí cap a tots els
ratlles, podria ser que més de dos pensessin que són d’en vicis” com deia sant Ignasi2.
Fidel Castro, o d’en Chávez o de l’Evo Morales o d’algun
3.- D’aquests dos punts en surt una conclusió
esquerranós recargolat... Doncs no, germans: són d’una
persona amb tanta fama de conservador com el cardenal important: la democràcia serà el millor de tots els sistemes
Ratzinger, alçat avui a la cadira de Pere. Pot ser que en polítics quan sigui una democràcia global, és a dir, que
Ratzinger empri aquesta anàlisi impecable no pas per s’hagi estès a tots els aspectes: no només democràcia
ajudar la democràcia sinó per fer apologia de l’Església. política sinó també democràcia econòmica. La primera
Però el mal ús no elimina pas l’exactitud de les seves sense la segona no pot ser res més que una dictadura
camuﬂada: una “dictatova” que redueix totes les llibertats
paraules1.
a l’única llibertat de consum. Així la llibertat es falsiﬁca
Les dretes (si no sabessin que és de l’actual convertint-se en l’addicció consumista de gairebé tots els
papa) replicarien aquesta crítica amb la subtilesa de països desenvolupats. Per què gairebé tots els ciutadans
Churchill: “la democràcia és el pitjor dels sistemes del primer món estan tolerant una escandalosa minva
polítics... exceptuant-ne tots els altres”. No seria pas el de llibertats i de respecte als drets humans, cercant més
primer cop que la dreta argumenta amb murrieries que seguretat davant del terrorisme? Senzillament perquè en
només pretenen fomentar la resignació. Però aquestes aquests països ara ja l’única llibertat que interessa és la
subtileses s’acaben tornant perilloses perquè ens duen a de consumir sense límits i innecessàriament. Per això,
pensar que la diferència entre democràcia i dictadura és els he aplicat altres cops una paròdia d’aquell vers de
molt petita. I com que, per altra part, els autoritarismes Calderón de la Barca a La vida és somni: “i jo, amb més
solen ser més eﬁcaços, la temptació dictatorial queda llibertats, tinc menys llibertat”3.
servida. Serà millor, doncs, examinar quin és el mal que
4.- Això ens duu cap al problema ineludible de la
afecta les nostres democràcies i les posa gairebé al nivell
incompatibilitat entre capitalisme i democràcia. Com a
de qualsevol altre sistema.
mínim hi ha dos trets que els enfronten:
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4.1.- El sistema capitalista només cerca el màxim
beneﬁci possible per a uns pocs (a costa dels altres); així
doncs és un sistema particularista. La democràcia és el
poder de tothom (dêmos signiﬁca poble). En bona part
(però no pas sempre) aquest poder s’haurà d’exercir per
delegació: però aquests delegats només hauran de ser
representants del poble, no pas del seu partit ni, encara
menys, només d’ells mateixos.
4.2.- A més, el capitalisme persegueix els seus
objectius de màxim beneﬁci basant-se en el màrketing,
el qual en realitat és la mort del mercat: l’imperi de la
mentida mitjançant falsa propaganda i publicitat alienant.
I la prevalència d’aquest sistema acaba infectant ﬁns i
tot molts dels brots democràtics que hi ha a totes les
societats.
5.- I com que el diner porta al poder, les nostres
democràcies actuals estan malaltes d’una droga pitjor
que la cocaïna o l’heroïna, malgrat que en Bush no la
persegueixi. Em refereixo a “l’adicció al vot” que imposa
conductes inhumanes als polítics. Ben igual que els
drogaaddictes, que quan tenen el “mono” són capaços
ﬁns i tot de robar els seus pares i de matar-los, els
polítics apunyalen la democràcia per guanyar vots:
substitueixen el raonament per l’insult i la sospita per la
calúmnia, realitzen reunions “contra natura” i enfurismen
les masses contra “l’enemic absolut” com si en comptes
de parlamentaris fossin talibans. Si algú en dubta, que
vingui a passar una temporada a l’Estat Espanyol. O bé que
recordi quants nord-americans li han dit al seu president
actual que vol imposar la democràcia fora dels EUA, però
és incapaç de practicar-la a dins.
Si la democràcia és la pàtria del que és humà llavors
haurem de concloure amb aquell avís dels antics romans:
“la pàtria està en perill”. Aleshores, el senat romà clamava
amb aquell crit famós: “que els cònsols vigilin perquè no
s’espatlli la república”4. En aquestes circumstàncies es
podia instaurar una certa supressió de les llibertats amb
dues condicions molt precises: no podia durar més de sis
mesos i la decidia el parlament, no el cap de govern (o bé
els cònsols, que sempre eren dos i el mandat dels quals no
durava més de dos anys).
No sé si les nostres democràcies necessitarien avui en
dia algun decret semblant, que fos ben respectuós amb
les condicions que hi posava la república romana. L’errada
de Fidel Castro, per exemple, no és pas haver exercit una
certa dictadura en els seus inicis, sinó més aviat haverse perpetuat com a dictador, quan la revolució ja havia
assolit unes determinades conquestes innegables, i
quan per altra banda, satisfetes les demandes primàries

d’alimentació, sanitat i escola, la gent aspira a noves
conquestes “espirituals” d’expressió, associació, religió,
etc. En Fidel hauria de recordar el petit epigrama del bisbe
Casaldàliga: “primer sigui el pa / després la llibertat. /
La llibertat amb fam / és una ﬂor damunt d’un cadàver”.
Llàstima que, un cop acomplerta la primera part, el
comandant s’oblidés de la segona.
En aquest judici s’hauria de tenir en compte com a
factor atenuant el bloqueig nord-americà, però tot i això
la perpetuació en el poder ha dut la revolució cubana
cap a un cul de sac. Perquè no pot ser que la revolució la
garanteixi una sola persona: ho ha de fer la majoria d’un
poble i si no, és senyal que a aquella revolució li ha fallat
alguna cosa.
Aquesta observació no entra pas a la discussió latent
entre economistes, alguns dels quals (que tenen el seu
representat més il·lustre en l’hindú Amartia Sen, premi
Nobel d’economia) defensen que amb més llibertat
i democràcia és més fàcil sortir de la pobresa. D’altres
ho contradiuen i opinen que, en casos de misèria i
d’injustícies extremes, es fa imprescindible una breu
temporada autoritària per posar en marxa el motor que
les superi. Marx devia pensar-ho així i d’aquí en va venir
la idea de la dictadura del proletariat: però és ben sabut
que aquella dictadura va ser cruel, inamovible i a més,
no pas del proletariat sinó del partit. Probablement no
hi hagi una resposta única a aquest problema, com passa
tantes vegades a la vida. Per mal que ens faci, cal dir
que la resposta no depèn d’uns principis que s’apliquin
mecànicament, sinó més aviat d’anàlisis concretes de
situacions. Això complica les coses, igual que n’és de
complicat tot allò humà...
Quan acabo aquestes línies està començant el mandat
d’Evo Morales. Li desitjo el millor: que ni la impaciència
ni la mandra corrompin el seu difícil mandat. I que el
codi ètic de quètxues i aimares (“ama sua, ama llulla,
ama quella”5) serveixi de correctiu a les democràcies
malaltes.
Notes:
Les paraules de l’aleshores cardenal Ratzinger es
troben a Fe, verdad y tolerancia, pàg. 249-250.
2
Un petit detall: quan el demòcrata Berlusconi
va arribar al poder la seva fortuna superava els 3000
milions de dòlars; actualment sobrepassa els 9000.
3
L’original diu: “y yo con más albedrío, tengo menos
libertad”.
4
En llatí: caveant consules ne quid respublica
detrimenti capiat.
5
No robar, no mentir, no emmandrir-se.
❑
1
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APROFUNDIR la democrÀcia
François Houtart
Bélgica-Amèrica Llatina
La democràcia no és una evidència, un fet natural.
Tots els que han patit tiranies ho saben. La democràcia
és una construcció social, una manera d’organitzar les
relacions col·lectives, econòmiques, polítiques, socials...
per tal que tothom en pugui participar. Es tracta, doncs,
d’un procés social, constantment en construcció. La
democràcia s’inscriu sempre dintre de relacions socials
precises i mai no es pot parlar de la democràcia en
abstracte.
El recurs de la història és prou interessant: cal
saber que la democràcia de la qual ens parlaven Plató
o Aristòtil s’aplicava a la categoria dels homes lliures,
bandejant les dones i els esclaus. Quan es va proclamar
el Bill of Right als EUA, el governador Thomas Jefferson
era propietari d’esclaus. Quan Jean-Jacques Rousseau va
escriure El Contracte Social, s’estava desenvolupant una
nova estructura social de les relacions de producció cada
cop més excloent. Publicant el seu “ﬁnal de la història”,
Francis Fukuyama consagrava una societat globalitzada,
la més desigual de tota la història...
Avui en dia el món és unipolar. Ha globalitzat les
relacions socials de desigualtat i d’exclusió i forma
el context dels mecanismes de funcionament de la
democràcia. No estem pas en un mercat abstracte, sinó
en un mercat capitalista que va sostreure l’economia
del conjunt social, per imposar-li les seves normes
de funcionament, transformant-ho tot en mercaderia
i posseint els mitjans de la seva globalització. La
democràcia socialment construïda no existeix sinó és a
l’interior d’aquest context concret.
Malgrat que els intercanvis econòmics reals
continuïn sent en gran part locals, els centres de poder
es concentren i la relació fonamental és cada cop més
desigual. S’exerceix pressió per tal que els mecanismes
juguin a favor dels més potents i el pes dels grans
agents econòmics vagi augmentant, ja que es tracta de
les institucions ﬁnanceres internacionals o d’empreses
cada cop més concentrades i transnacionals. Tot i això,
el discurs pretén que tot allò que impedeix el mercat
és antidemocràtic, per exemple l’Estat, i en particular
l’Estat-Providència. El mateix discurs aﬁrma que la lliure
propietat del capital garanteix la llibertat de la societat
civil.
Durant l’etapa neoliberal, que va començar a ﬁnals
dels 70, vam assistir a un llarg declivi de l’exercici de
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la democràcia: menys controls democràtics sobre el
camp econòmic i despolitització accentuada. És veritat
que les dictadures militars es van anar reemplaçant
progressivament, a l’Amèrica Llatina i a Àsia, per
democràcies controlades, cosa que va ser un progrés. Tot
i això, aquest fet no es va pas donar perquè el mercat
sigui per ell mateix portador de democràcia. A la majoria
dels casos, les dictadures van ser la pròpia condició de la
protoglobalització neoliberal dels mercats, especialment
ﬁnancers. El cas de Xile és un exemple particularment
clar. Quan les dictadures que havien instaurat una
estabilitat política i social favorable a les inversions,
es van tornar políticament incòmodes i moralment
insuportables. Per assegurar millor la legitimitat de
l’economia de mercat es va passar a les anomenades
democràcies controlades, és a dir, incloent condicions
d’impunitat pels actors polítics dels règims anteriors o
sota el control dels organismes ﬁnancers internacionals.
En unes circumstàncies així és el propi contingut
de les decisions polítiques el que es transforma. La
globalització de l’economia capitalista debilita la
sobirania dels Estats, cosa que no seria cap problema, si
instàncies democràtiques eﬁcaces actuessin en la nova
dimensió. Es coneix l’exemple d’Europa, que té moltes
diﬁcultats per construir-se sobre un pla que sobrepassa
l’establiment d’un mercat comú. Les privatitzacions d’allò
que ﬁns ara formava el sector públic, amb tots els seus
defectes, sovint signiﬁquen una lluita contra l’Estat. I
què s’ha de dir de la veritable pirateria del patrimoni
comú acumulat que elles impliquen, concedint a potents
grups privats nacionals o internacionals una inﬂuència
creixent sobre les decisions col·lectives...
El que volem dir és que la democràcia és molt més
que un fet polític, i que el mercat, sota la seva forma
capitalista, redueix la democràcia a la gestió d’un Estat
orientat al servei de la propietat privada, autorreduint
el seu espai d’acció en els altres sectors. Democràcia
signiﬁca aleshores, senzillament multipartidisme i
processos electorals.
Per descomptat, una democràcia limitada és millor
que una tirania. En aquest sentit, el liberalisme polític
va signiﬁcar un progrés en la història europea, vers la
llibertat, i la descolonització, com a procés polític, va
estendre pel Sud un veritable desig de democràcia. No
obstant, aquests processos, inserits en una economia

cada cop més desarrelada del cos social i que posi els
seus objectius en ella mateixa, més que en el benestar
de les poblacions, han tingut ben poca autonomia. Es
van inscriure en el quadre de relacions socials que feien
de l’Estat una eina principalment al servei dels interessos
dominants. Tan sols sota la pressió de grups socials
desafavorits, que van començar lluites sovint reprimides
cruelment, l’Estat es va començar a democratitzar i
ha pogut, com en el cas de l’Estat social després de la
segona guerra mundial a Europa, ser un àrbitre entre les
forces concurrents i garant d’una certa igualtat.
L’ofensiva neoliberal, destinada a recomposar el
procés d’acumulació del capital, va posar en qüestió
aquest paper de l’Estat, debilitant-lo a les societats més
organitzades i reduint-lo a les altres, particularment al
Sud, i fent-lo inoperant en el procés de globalització
en funció del seu caràcter d’Estat-nació i de l’absorció
del poder de regulació internacional per les forces del
mercat.
És en aquest context on se situa la democràcia
parlamentària, conquesta de l’individu i objectiu de
les lluites socials alhora, però també realització només
parcial de la democràcia que avui dia està sotmesa a una
evasió del poder, quan al mateix temps la presenten com
a connatural al mercat.
Arreu del món, s’està produint una davallada de la
participació electoral. És un senyal de desànim davant la
incapacitat del sector polític per transformar situacions
que es perllonguen. Allà on alguns partits majoritaris
comparteixen el poder, es fa palès que qualsevol que
sigui la majoria, les coses no canvien pas. Aquesta és la
veritat. Però també es pot emetre una segona hipòtesi
d’explicació: als polítics se’ls escapa cada vegada més el
poder de decisió sobre els grans problemes de la societat
que, o transcendeix l’espai de l’Estat-nació, o està reduït
per l’estratègia privatitzant del capital. Aleshores es crea
un clima de desencís, no pas sempre conscient de les
seves causes profundes, però que repercuteix sobre els
comportaments electorals.
Podem concloure amb algunes reﬂexions de cara
al futur. Primera, la democràcia és una realitat en
procés, mai res ja assolit, sempre per construir. I no es
pot pas aconseguir sense condicions, si entenem per
democràcia la possibilitat per a tots els éssers humans
de ser ciutadans i d’exercir el seu dret de participació
en tots els dominis que orienten la vida col·lectiva.
La democràcia electoral per descomptat que és una
conquesta social, però no representa res més que una
part de la democràcia, avui en dia cada cop més reduïda
per la invasió del mercat.

Segona: allò que s’anomena l’economia de mercat,
que alça la democràcia com a bandera ideològica, obre
l’espai democràtic a tot allò que no qüestioni la relació
social que és fonamental, és a dir, la relació capitaltreball (en sentit ample), directe (el sou) o indirecte
(per altres mecanismes diferents al sou). Però alhora,
tanca l’espai a altres organitzacions de l’economia (no hi
ha pas alternatives, deia la senyora Thatcher) i redueix
progressivament l’espai democràtic existent, transformant
el ciutadà en consumidor i els serveis públics en
mercaderies. Al mateix temps que aﬁrmen la defensa
dels drets humans, els actors de l’economia de mercat no
dubten pas en destruir les relacions socials de societats
senceres (les companyies petrolieres, per exemple),
d’aliar-se amb dictadors, de reforçar les institucions
destinades a garantir l’hegemonia dels EUA (com
ara l’OTAN) i de realitzar guerres preventives (contra
l’Afganistan o l’Iraq). La globalització del capital tendeix
a buidar la democràcia del seu contingut real i conﬂueix,
no tan sols en el desastre econòmic de l’esfereïdora
desigualtat actual, sinó també en el desequilibri de les
tecnologies i de les inversions i en l’eclipsi de tot allò
polític.
Tercera: ens hem d’interrogar sobre el demà. Una
reconquesta del sector polític és una necessitat, tractant
d’ampliar els espais democràtics i, alhora, reforçant els
òrgans d’acció col·lectiva a tots els nivells. Això signiﬁca
l’extensió d’una participació més directa, no tan sols en
els òrgans públics (és a dir més enllà d’una elecció cada
quatre o cinc anys, delegant un poder), sinó també en
el si de les institucions del sector econòmic (evitant el
corporativisme que va signiﬁcar moltes vegades la cogestió). Això vol dir també una descentralització real
(l’exemple del “pressupost participatiu” de porto Alegre
és ben interessant) i l’organització de mecanismes de
control democràtic de les institucions supranacionals.
Quarta: també es tracta d’organitzar un Estat eﬁcaç
en tots els nivells, és a dir, proveït de mecanismes
permanents destinats a evitar la burocràcia i la
corrupció, però sense que envaeixi o ofegui la societat
civil, com va ser el cas de l’anomenat socialisme real.
Aquest Estat, en la mesura que és fruit d’un procés
democràtic, hauria de contribuir a tornar a assentar
l’economia. Això només serà possible si l’Estat es
proposa resoldre els problemes de la justícia i de
l’equitat i amb la difusió d’una cultura política de
participació. Existeixen nombroses formes concretes de
realització d’aquest objectiu, alternativa real al sistema
predominant avui en dia, i aquesta és la tasca que hem
de realitzar.
❑
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La democrÀcia A L’ESglÉsia
Andrés Torres Queiruga
Santiago de Compostela, Galícia

“Una altra democràcia és possible. Per tal
que aquest món malferit, desconcertat i encara
impenitentment somiador, sigui de veritat casa
feliç d’una Humanitat fraterna”. Són paraules d’en
Casaldàliga a la introducció d’aquesta Agenda. I hi
afegeix: “l’exigim com un dret fonamental de les
persones i dels pobles, a totes les latituds”. Però, és
legítima, i per tant possible, també per a la religió?
Amb la seva veu humil, i per humil profètica, ell
ho aﬁrma amb paraules que reconeixent els errors, no
renuncien a l’audàcia evangèlica: “Per tal que la religió
no sigui un gran enemic de la democràcia, com tot
sovint ho ha estat i encara ho és, cal que ﬁns i tot es
“democratitzi” Déu d’una altra manera”.
Déu, sí, sense cap mena de dubte, perquè Ell és
amor, i per tant humilitat i servei. Ja Sant Joan de la
Creu, parlant de “l’ànima”, havia gosat dir que Déu
“se sujeta a ella (...), como si Él fuese su siervo y ella
fuese su señor, y está tan solícito en la regalar, como
si Él fuese esclavo y ella fuese su Dios. ¡Tan profunda
es la humildad y la dulzura de Dios!” (Cántico 27, 1).
Però, també l’Església? L’Església pot ser
democràtica? Jesús de Natzaret, si ens prenem
seriosament les seves paraules netes i concretes, va
contestar que sí, sens cap mena de dubte: “Ja sabeu
que els caps dels pobles tiranitzen; i que els poderosos
sotmeten. Però entre vosaltres no pot pas ser així, ni
molt menys. Qui vulgui ser important, que serveixi
els altres, i qui vulgui ser el primer, que sigui el més
servicial. Que el Fill de l’Home tampoc ha vingut a ser
servit, sinó a servir, i a donar la seva vida per rescatar
tothom” (Mc 10, 42-45; cf. Mt 20, 25-28; Lc 22, 2527).
Algú pot dubtar honestament que aquí s’està
convocant el més radical i decidit esperit democràtic?
Queda clar que la comunitat del Senyor rep
l’encàrrec de fer present aquest esperit en el món.
De manera que, com si Jesús preveiés els durs límits
i les ferotges perversions a les quals la democràcia
estaria sempre exposada i a les quals, per desgràcia,
es rendiria tants de cops –repasseu les queixes d’en
Casaldàliga-, insta l’Església a ser ferment crític i
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testimoni insubornable d’aquests valors. Ja que es
tracta d’ells, en deﬁnitiva, no pas de formalismes
deﬁnitoris.
Què ha passat aleshores perquè hi hagi molta gent
–massa- que pugui continuar aﬁrmant que l’Església no
és ni pot ser democràtica?
No es pot negar que en aquesta negació hi
ha inﬂuït la terrible dinàmica del poder, que,
des dels conﬂictes entre els mateixos apòstols i
les rivalitats entre les primeres esglésies, ﬁns a
molts funcionaments eclesiàstics actuals, segueix
contaminant la nostra percepció i temptant el nostre
desig d’honestedat. Però allò que li confereix força i la
protegeix amb un mantell ideològic i ﬁns i tot piadós,
és una hermenèutica que, sense malícia de ningú, va
impedir i segueix impedint actualitzar eﬁcaçment el
mandat de Jesús.
Hi ha una frase paulina que hi ha tingut una
inﬂuència decisiva: “No hi ha autoritat que no
vingui de Déu, i les que existeixen per Déu han estat
constituïdes” (Rm 13,1). Un literalisme bíblic i una
concepció sacramental verticalista i “miraculosa” van
dur a una interpretació abstracta i extracomunitària: a
l’Església, a través de la imposició de mans, l’autoritat
cauria vertical des del cel sobre l’elegit, en un pur
descens jeràrquic. D’aquesta manera, només hi hauria
dependència “cap a dalt”: del capellà al bisbe, del
bisbe al papa, i del papa... a Déu. La comunitat no hi
tindria res a dir.
Així ho van interpretar també, encantats, els reis
i els emperadors: “El tron reial no és pas el tron d’un
home, sinó el del mateix Déu”. Això ho va escriure ni
més ni menys que el cardenal Bossuet, aplicant-ho al
rei de França. I Jaume I d’Anglaterra en va saber treure
les conseqüències: “l’estat de la monarquia és la cosa
suprema damunt la terra, perquè els reis no són només
lloctinents de Déu sobre la terra i s’asseuen al tron
de Déu, sinó que ﬁns i tot el propi Déu els anomena
déus”. El següent pas era obvi: “no és lícit que es
discuteixi allò que té a veure amb el misteri –ﬁxeu-vos
en la paraula, subratllada per mi- de la potestat reial,
perquè això és burxar en la debilitat dels prínceps

i treure la reverència mística que correspon als que
s’asseuen al tron de Déu”.
Segurament des de l’Església ens sorprèn llegir
aquestes grandeses que es deien dels reis. Però
seríem ingenus, si no ens adonéssim que aquesta
és exactament la sensació de molts que des de fora
llegeixen avui aﬁrmacions no pas tan diferents en
certes eclesiologies pel que fa a l’autoritat dins de
l’Església; en concret, de l’autoritat papal.
El més curiós respecte dels reis és que, la societat
civil, amb els teòlegs al capdavant (Suárez, p. e.,
polemitzant amb Jaume I), aprovats i recolzats per
la jerarquia, van comprendre allò fonamental. Que el
fet veritable que l’autoritat ve de Déu, no exclou la
societat, sinó que la inclou: ve de Déu, però a través
de la societat.
Per sort, el Vaticà II ja ha posat la base
fonamental, i per això s’ha parlat de “revolució
copernicana”. La Lumen Gentium, que dóna una
volta de 180 graus al model preconciliar, assenta
el “misteri de l’Església” (cap. I) en el seu caràcter
primer i radical de “poble de Déu” (cap. II), i només
després, ja dins d’aquesta base comuna, estudia la seva
“constitució jeràrquica” (cap. III). Així es potencia
una “eclesiologia de comunió” i deixa patent que tots
els ministeris neixen ja del si de l’Església, la qual, en
tant que habitada i moguda per l’Esperit, els fa sortir
d’ella mateixa al servei de la realització del seu ser i
de la seva missió.
Yves Congar, encara fresc el Concili, va escriure:
“L’expressió ‘poble de Déu’ inclou tanta densitat,
tan sàvia, que és impossible emprar-la per designar
aquesta realitat que és l’Església, sense que el
pensament es vegi envoltat en determinades
perspectives. Pel que fa al lloc assignat a aquest
capítol, és conegut l’abast doctrinal –sovint decisiude l’ordre posat en les qüestions i del lloc concedit
a cadascuna. (...) S’ha seguit (...) la seqüència de
Misteri de l’Església, Poble de Déu, Jerarquia. Així es
posava com a primer valor la qualitat de deixeble, la
dignitat inherent a l’existència cristiana com a tal o
la realitat d’una ontologia de la gràcia, i després, a
l’interior d’aquesta realitat, una estructura jeràrquica
d’organització social”. Ja es veu que parlar així,
no qüestiona pas ni l’eﬁcàcia sacramental ni, per
descomptat, la constitució divina de l’Església. Només
es tracta de reinterpretar i reorganitzar la seva manera

de funcionar i d’exercir el servei efectiu del Regne en
la concreció de la història humana.
Per això tampoc té sentit una objecció molt estesa:
l’Església, se sol dir, no és propietària de la veritat
divina, que per tant no pot ser “objecte de votació
democràtica”. Però no es tracta d’això. Ans el contrari,
només perquè l’Església no és propietària de la veritat,
l’hem de buscar per tots els mitjans. I històricament
està demostrat que, amb totes les seves limitacions, la
recerca democràtica és de llarg la més eﬁcaç i la més
lliure de les manipulacions –conscients o inconscientsdel poder. Lluny, doncs, d’apropiar-se de la veritat,
la col·laboració de tota la comunitat constitueix la
manera més veritable i humil d’obediència a l’Esperit.
Realment, quan, més enllà de les paraules es
mira l’esperit i rera dels juridicismes es pensa en els
valors, es comprèn que ﬁns i tot a les disquisicions
terminològiques els manca valor. Si algú segueix
pensant que emprar la paraula “democràcia” respecte
l’Església, pot amenaçar o enfosquir la confessió
del seu misteri, que es busqui uns altres símbols o
conceptes. Però mai per rebaixar la crida de Jesús vers
els valors reals d’humilitat i servei, de participació i
drets. És a dir, si es canvia la terminologia, que no
sigui a la baixa, aigualint l’Evangeli. El canvi només
pot ser apostant a l’alça: si no és “democràcia”,
aleshores molt més que democràcia.
Que aquesta “altra democràcia” a l’Església és
possible, es pot veure de manera intuïtiva en una cita
de Joan XXIII, parlant de la societat civil. N’hi ha prou
amb posar senzillament “Església” en lloc de “nació”
i “ﬁdels” en lloc “d’homes”, per veure la profunda
legitimitat d’una nova visió: “del fet que l’autoritat
prové de Déu no cal de cap manera deduir-ne que
els ﬁdels no tinguin dret a escollir els governants de
l’Església, establir la forma de govern i determinar els
procediments i els límits en l’exercici de l’autoritat.
D’aquí que la doctrina que acabem d’exposar es pugui
conciliar amb qualsevol classe de règim autènticament
democràtic” (Pacem in Terris, 52).
No cal rumiar-hi gaire per veure si hi arribaria a
guanyar l’Església, en ﬁdelitat al Senyor i en servei
a la humanitat, si entre tots anéssim aconseguint
que es prengués seriosament i es posés en pràctica
aquesta profunda veritat. Veritat innovadora només en
aparença, perquè en la neta transparència de fons es
revela com a pur Evangeli.
❑
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11

Dilluns

Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
Sal 66 / Lc 2, 16-21
Santa Maria Mare de Déu
El nom de Jesús
1508: Comença la colonització de Puerto Rico.
1804: Independència d’Haití. Festa nacional.
1959: Triomf de la revolució cubana.
1977: Mauricio López, rector de la Universitat de
Mendoza, Argentina, membre del Consell
Mundial d’Esglésies, desaparegut. 30 anys.
1990: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses
assassinades per la Contra a Nicaragua.
1994: Alçament camperol indígena zapatista a Mèxic.
2003: Lula assumeix el poder presidencial al Brasil.
Jornada mundial per la Pau

56

22 Dimarts

33

Dimecres

1 Jn 2,22-28 / Sal 97
1 Jn 2,29 - 3,6 / Sal 97
Jn 1, 19-28 Genoveva
Jn 1, 29-34
Basili el Gran
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebel·lió dels taïns
Gregori Naciancè
encapçalada per Agüeybanà el Brau, Puerto
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarcament de marines a la República
Rico.
Dominicana «per protegir interessos nord1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de
americans».
les organitzacions populars de Guatemala,
1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols,
desaparegut.
1994: Antulio Parrilla Bonilla, bisbe, lluitador
víctima de la Seguretat Nacional al Brasil.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol,
independentista i de la causa dels perseguits,
“Las Casas” del segle XX a Puerto Rico.
víctima dels «grileiros» de Parà, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador
Plena a les 8h57m a Cranc
constant de la memoria dels màrtirs del seu
poble argentí.

4
4

Dijous

55 Divendres

77

6
6

Dissabte

Jn 5,5-13 / Sal 147
Mc 1,7-11
Melcior, Gaspar, Baltasar
1848: Un decret de Carlos A. López declara els
guaranís ciutadans paraguaians.
1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució,
primer repartiment de latifundis a l’A.L.
1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per
combatre Sandino. No en sortiran ﬁns al 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca,
màrtir dels pobres, desapareguda.
1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort en
un accident sospitós.
1992: Augusto María i Augusto Conte, militants,
màrtirs de la solidaritat i els DDHH a l’Argentina.
2006: Mor la “Comandant Ramona” del “Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional”

gener

1Jn 3,7-10 / Sal 97
1 Jn 3,11-21 / Sal 99
Jn 1,35-42 Telesfor i Emiliana
Jn 1,43-51
Rigobert
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacic cristià de La
militant polític, desaparegut a Xile.
Española (Rep. Dominicana), primer en
2005: La Cort Suprema autoritza el processament de
rebel·lar-se en defensa dels seus germans.
Pinochet per crims de la Operació Còndor.
1785: La Reina Maria I ordena suprimir tota la
indústria brasilera excepte la de roba pels
esclaus.

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

Raimon de Penyafort
1835: Victoria de Cabanagem, “el moviment popular
més notable del Brasil”. Els rebels prenen Belém
i assumeixen el govern de la província.
1981: Sebastião Mearim, líder rural a Parà, Brasil,
assassinat per «grileiros».
1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians
revolucionaris assassinats per la Contra a
Nicaragua.
1999: Mor Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, bisbe
d’Oaxaca, Mèxic, destacat en l’opció pels pobres
i els indígenes.
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8
8
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Dilluns

Baptisme del Senyor
Is 42,1-4.6-7 / Sal 28
Hch 10,34-38 / Lc 3,15-16.21-22
Severí
1454: El papa Nicolau autoritza al rei de Portugal
a esclavitzar qualsevol nació del món africà,
sempre que s’administri el baptisme.
1642: Mor Galileu Galilei, comdemnat per la
Inquisició. El Vaticà no el rehabilitarà ﬁns tres
segles i mig després (el 30/12/1992).
1850: Juan, líder de la Revolució del Queimado,
Espirito Santo, Brasil, és penjat.
1912: Fundació del Congrés Nacional Africà.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
delegat de la Paraula, camperol, a Rabinal,
Baixa Verapaz, Guatemala.

9
9

Dimarts

Hb 2,5-12 / Sal 8
Mc 1,21-28
Eulogi, Julià, Basília
1662: Lisboa ordena l’extinció dels indis Janduim del
Brasil (Estats de CE, RN i PB)
1858: Primera vaga coneguda del Brasil, la dels
tipògrafs, que hi són els pioners de la lluita
obrera.
1959: Neix Rigoberta Menchú a Chimel, departament
del Quiché, Guatemala.

10 Dimecres
10

Hb 2,14-18 / Sal 104
Mc 1,29-39
Aldus
1911: Vaga de 5 mesos dels sabaters de São Paulo per
la jornada de 8 hores.
1920: Es crea la Lliga de les Nacions, després de les
matances de la Primera Guerra Mundial.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lluitador per
les llibertats contra la dictadura somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», militant, mestra de 23
anys, màrtir de la joventut estudiantil catòlica en
Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterà, màrtir
dels refugiats salvadorencs.

11
11

Dijous

12 Divendres
12

14
14

Hb 4,12-16 / Sal 18
Mc 2,13-17
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
1200 morts, 4200 desapareguts i més de
500.000 damniﬁcats.
“Idd Inneyer”, any nou amazig (2957).

gener

Hb 3,7-14 / Sal 94
Hb 4,1-5.11 / Sal 77
Mc 1,40-45 Benet, Tatiana
Mc 2,1-12
Higini, Martí de León
1694: 6500 homes comencen el setge de Palmares,
1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos,
que resistirà ﬁns al 6 de febrer.
lluitador per la independència de Puerto Rico.
1948: La Cort Suprema dels EUA proclama la igualtat
Filòsof, sociòleg, periodista i pedagog. Ciutadà
de blancs i negres a la escola.
d’Amèrica. Va elaborar, igual que Ramón
Emeterio Betances i José Martí, la idea de la
«Confederació Antillana».
Minvant a les 7h44m a Lliura

13 Dissabte
13

2n Diumenge ordinari
Is 62,1-5 / Sal 95
1Cor 12,4-11 / Jn 2,1-11

Fulgenci
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió de
Drets Humans, i Moisés Landaverde, Hondures.
1997: Marxa de 700.000 sud-coreans a les vagues
contra la ﬂexibilització dels drets socials.
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15 Dilluns
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16 Dimarts
16

Hb 6,10-20 / Sal 110
Hb 5,1-10 / Sal 109
Mc 2,23-28
Mc 2,18-22 Marcel
Eﬁsi
1992: Es ﬁrmen els Acords de Pau a El Salvador.
1929: Neix Luther King a Atlanta, Geòrgia, EUA.
2004: Comença a Mumbai el 4rt Fòrum Social Mundial.
1970: Leonel Rugama, en la lluita revolucionària
contra la dictadura de Somoza.
1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els
registres policials als Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys,
11 ﬁlls, màrtir de la solidaritat, Perú. 1982: La
llei constitucional del Canadà inclou els drets
dels indis.
1988: Sarney llança el Pla Estiu: el Cruçado Nou.
1990: S’allibera la cotització del real brasiler i cau
en picat.

17
17

Dimecres

Hb 7,1-3.15-17 / Sal 109
Mc 3,1-6
Antoni Abad
1961: Lumumba, heroi de la independència d’Àfrica, és
assassinat al Congo.
1981: Silvia Maribel Arriola, infermera, primera religiosa
màrtir en un front de combat, acompanyant al
poble salvadorenc.
1981: Ana María Castillo, militant cristiana, màrtir de la
justícia a El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdot, màrtir de la
causa dels pobres, Colòmbia.
1991: Comença la guerra del Golf Pèrsic.
1994: Terratrèmol a Los Angeles.
1996: Juan Luis Segundo, teòleg de l’alliberament, mor
a l’Uruguai.

18
18

Dijous

19 Divendres
19

21
21

Hb 9,2-3.11-14 / Sal 46
Mc 3,20-21
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.

gener

Hb 7,25-8,6 / Sal 39
Hb 8,6-13 / Sal 84
Mc 3,7-12 Màrius, Marta
Mc 3,13-19
Beatriu, Prisca
La confessió de Pere
Enric d’Upsala
1535: Fundació de la Ciutat dels Reis (Lima).
1897: Batalla de Tabuleirinho: els sertanejos aturen
1867: Neix a Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
l’exèrcit a 3 km de Canudos, Brasil.
1978: Germán Cortés, militant cristià i polític, màrtir de
la causa de la justícia a Xile.
1981: José Eduardo, líder sindical d’Acre, Brasil,
assassinat per encàrrec.
1982: Sergio Bertén, religiós belga, i companys, màrtirs
de la solidaritat, Guatemala.
Nova a les 23h01m a Capricorn

20 Dissabte
20

3r Diumenge ordinari
Neh 8,2-4a.5-6.8-10 / Sal 18
1Cor 12,12-30 / Lc 1,1-4;4,14-21

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

22 Dilluns
22
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Hb 9,15.24-28 / Sal 97
Mc 3,22-30
Vicenç
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, bisbe de Michoacán,
precursor de les reduccions indígenes.
1982: Matança de camperols a Pueblo Nuevo,
Colòmbia.
2006: Evo Morales, indígena aimarà, assumeix la
presidència de Bolívia.

23 Dimarts
23

24 Dimecres
24

Hb 10,1-10 / Sal 39
Hb 10,11-18 / Sal 109
Mc 3,31-35 Francesc de Sales
Mc 4,1-20
Ildefons
1914: Revolta de Juazeiro, Brasil. Victòria dels
1835: Els negres malês organitzen a Salvador la
sertanejos, capitanejats pel P. Cícero.
revolució urbana més gran del Brasil.
1958: Caiguda del darrer dictador de Veneçuela,
1977: Primer Congrés Indígena d’Amèrica Central.
General Marcos Pérez Jiménez.
30 anys.
1983: Segundo Francisco Guamán, quítxua, màrtir de
la lluita per la terra a l’Equador.

25
25

Dijous

28
28

26Divendres
26

2Tim 1,1-8 / Sal 95
Lc 10,1-9
Timoteu, Titus i Siles
1500: Vicente Pinzón desembarca al Nord-est brasiler,
abans que Pedro Alvares Cabral.
1813: Neix Juan Pablo Duarte, heroi nacional,
precursor de la independència dominicana.
1914: José Gabriel, “Cura Brochero”, sacerdot profeta
entre els camperols de l’Argentina.
2001: Terratrèmol a l’Índia amb 50.000 víctimes.

27 Dissabte
27

Hb 11,1-2.8-10 / Int.: Lc 1
Mc 4,35-41
Àngela de Mèrici
Lídia
1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exiliat
d’A.L. per defensar l’indi.
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdot salesià, màrtir
de la solidaritat i de lliurar-se a la joventut
argentina, desaparegut.

gener

Hch 22,3-16 / Sal 116
Mc 16,15-18
Conversió de Sant Pau
Jornada per la Unitat dels cristians
1524: Surten d’Espanya els «dotze apòstols de Mèxic»,
franciscans.
1554: Fundació de São Paulo.
1934: Neix la Universitat de São Paulo (estatal).
1984: 300.000 persones en la campanya “Direitas ya”,
Brasil.
Creixent a les 23h01m a Taure

4t Diumenge ordinari
Jer 1,4-5.17-19 / Sal 70
1Cor 12,31-13,13 / Lc 4,21-30

Tomàs d’Aquino
1853: Neix José Martí a L’Havana.
1979: Inauguració de la Conferència de Puebla.
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DemocrÀcia ecolÒgICO-SOCIAL
Leonardo Boff
De la Comissió de la Carta de la Terra, Brasil

La democràcia és un ideal i una realitat. Un ideal amb
les característiques de la utopia i, per tant, sempre oberta
cap amunt i cap endavant, i, al capdavall, inassolible. I
una realitat en aquelles societats que intenten concretar
l’ideal en les condicions històriques, socials i ecològiques
possibles i, per tant, sempre limitada. Entre l’ideal i la
realitat es dóna el procés de construcció permanent de la
democràcia, en la mesura en què s’amplia la ciutadania i
el poder dels ciutadans. Com més es potenciïn aquests dos
valors més i més democràcia hi haurà i més es garantirà
la seva sostenibilitat.
1. Nou ideal democràtic
El pressupost bàsic de tota democràcia és aquest: el
que interessa a tothom ha de poder ser decidit per tothom,
ja sigui directament o bé a través de representants. Com es
desprèn de tot plegat, la democràcia no s’avé amb l’exclusió.
A la majoria dels països llatinoamericans on existeixen
grans majories marginades i excloses –al Brasil en són
50 milions-, la democràcia presenta trets d’irrealitat. Amb
tot, es propugna una democràcia enriquida, especialment
en els moviments socials de base, tot proclamant l’ideal
següent: una societat en la qual tothom hi pugui cabre,
inclosa la natura. Per tant, es pretén una democràcia més
que delegatòria i representativa: una democràcia inclusiva,
com a valor universal, participativa, i ecològico-social.
Aquest últim aspecte, l’ecològico-social, mereix ser
aprofundit, ja que representa un punt d’enriquiment en la
nostra comprensió habitual de la democràcia. Ens obliga a
superar un límit intern al discurs clàssic de la democràcia:
el fet de ser encara antropocèntrica, centrada tan sols ens
els éssers humans com a ciutadans.
L’antropocentrisme és un equívoc, perquè l’ésser humà
no és pas un centre exclusiu, com si tots els altres éssers
només tinguessin sentit en tant que sotmesos a ell. Ell és
una baula, entre d’altres, de la cadena de la vida. Tots els
éssers vius són parents entre si, cosins i cosines i germans
i germanes, ja que tots posseeixen el mateix codi genètic
de base: les quatre bases fosfatades i els 20 aminoàcids.
Sense les relacions amb la biosfera, amb el medi
ambient i amb les precondicions físico-químiques,
l’ésser humà no existeix ni subsisteix. Uns elements tan
importants han de ser inclosos en la nostra comprensió de
democràcia contemporània en l’era de la conscienciació
ecològica i planetària. Segons aquesta, naturalesa i ésser
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humà estan indissolublement units, de tal manera que
posseeixen un mateix destí comú.
2. Democràcia i cosmologia contemporànies
La perspectiva ecològico-social té, a més, el poder
d’inserir la democràcia en la lògica general de les coses.
Avui sabem, gràcies a les ciències de la Terra, que la llei
bàsica que continua actuant en la constitució de l’univers
i de tots els ecosistemes és la sinèrgia, la simbiosi
i la relació de tots amb tots en qualsevol moment i
circumstància. Fins i tot la supervivència del més fort per
la selecció natural de Darwin, en part vàlida al regne dels
éssers vius, s’inscriu dins aquesta llei universal. Gràcies a
ella es garanteix la diversitat i s’inclou també el més dèbil,
que en el joc de les inter/retrorelacions té possibilitats de
sobreviure.
La singularitat de l’ésser humà, segons diuen
antropòlegs de renom com els xilens Maturana i Varela,
consisteix en el fet de comparèixer com a ésser de
sociabilitat, cooperació i convivència. Tal singularitat
apareix millor quan el comparem amb els simis superiors,
dels quals ens diferenciem en tan sols un 1,6% de la
càrrega genètica. Aquests també posseeixen vida social,
però s’orienten per la lògica de la dominació i de la
jerarquia.
Quan sorgeix l’ésser humà, fa uns quants milions
d’anys, comença a funcionar la cooperació en comptes
de la competitivitat i la subjugació. Concretament, els
nostres ancestres humanoides sortien per caçar, portaven
els aliments i se’ls repartien socialment. Aquest 1,6%
d’àcids nuclèics i de bases fosfatades que ens diferencia
fonamenta l’ésser humà com a tal: com a ésser de
cooperació.
Ara bé, la democràcia és el valor i el règim de
convivència que millor s’adequa a la naturalesa humana
cooperativa i social. Allò que ve inscrit en la seva
naturalesa es transforma en projecte político-social
conscient, fonament de la democràcia: la cooperació i la
solidaritat sense restriccions. Dur a bon port la democràcia,
de la millor forma que puguem, signiﬁca avançar cada
cop més cap al regne del que és especíﬁcament humà.
Signiﬁca relligar-se també més profundament amb el tot
i amb la Terra, que se sustenten també pel principi de la
cooperació.
3. Nous ciutadans: els éssers de la natura

Els cosmòlegs vénen aﬁrmant amb insistència que
la vida s’ha d’entendre com un moment de la història
evolutiva de l’univers, quan la matèria, col·locada lluny
del seu equilibri, es fa complexa i s’autoorganitza. La
vida humana és un capítol de la història de la vida. Com
a humans, d’acord amb el mite antic, venim de l’humus
(humus=homo); és per això que som fonamentalment
Terra, que en la seva evolució arriba al moment de sentir,
de pensar, d’estimar i de venerar. No vivim només sobre la
Terra, sinó que en som ﬁlls i ﬁlles. Millor dit: som la pròpia
Terra que sent, pensa, estima i venera. És per això que
notables astrofísics i biòlegs, com ara Lovelock, Megullis,
Sathouri, Swimme i Berry, entre d’altres, sostenen que
la Terra és un gran organisme viu. Una mostra d’aquest
equilibri en tots els seus elements físico-químics que
tan sols un ésser viu pot revelar. L’anomenen Gaia, nom
mitològic dels grecs per designar la Terra com a vivent,
o com a Magna Mater i Pacha Mama, segons els nostres
indígenes llatinoamericans.
Si és així, aleshores la Terra és portadora de
subjectivitat, de drets i de relativa autonomia. Tant ella
com els ecosistemes que la componen. Hi ha la dignitas
Terrae, la dignitat de la Terra, que reclama respecte i
veneració.
S’imposa l’ampliació de la personalitat jurídica a la
Terra, l’aigua i els boscos. Com bé diu el pensador francès
Michel Serres: «La Declaració dels Drets de l’Home ha
tingut el mèrit de dir que “tots els homes tenen drets” i
el defecte de pensar que “només” els homes en tenen».
Els indígenes, els esclaus i les dones han hagut de lluitar
per ser inclosos en “tots els homes”. I avui aquesta
lluita inclou la Terra i la natura sencera, amb els seus
subsistemes, que són també subjectes de drets i, per tant,
nous membres de la societat ampliada.
Hem creat una màquina de la mort, capaç de destruir
l’espècie humana i gran part de la vida de la Terra-Gaia.
El nombre d’espècies animals i plantes
en perill d’extinció, l’any 2006, és ja de
16.119: “un de cada tres amﬁbis, una
quarta part de les plantes coníferes del
món, més d’una de cada vuit aus i un de
cada quatre mamífers”.
El creixement de la concentració de CO2
pot ser més destructiu que la desforestació.
Les zones més afectades seran la regió del
Cap (Sudàfrica), el Carib, el Mediterrani i els
Andes tropicals, que perdran 3.000 espècies
de plantes. Al Carib, Indoxina-Birmània

És per aquest motiu que ja no podem excloure-la del nou
pacte social planetari, base de la societat mundial que
volem democràtica. Hobbes, Locke, Rousseau i Kant partien
del pressupost que el futur de la Terra estava garantit per
les forces directrius de l’univers. Avui ja no és pas així. Un
cop devastada Gaia, no hi ha més base per cap mena de
ciutadania i de democràcia. Si volem sobreviure plegats,
la democràcia també ha de ser biocràcia i cosmocràcia.
Ras i curt: una democràcia ecològico-social que assumeixi
la preservació de la Terra, i la inclogui en el pacte social.
Ha sigut a causa d’aquesta consciència que els
governs, atents a la cura ecològica (com ara el govern
de l’Estat d’Acre, al Brasil), han creat el mot “forestania”.
Amb aquest mot es vol donar a entendre una nova forma
de relació del ciutadà, habitant del bosc. Conviu amb el
bosc, com un nou ciutadà, viu de la seva biodiversitat
sense agredir-la o ﬁniquitar-ne la riquesa. Així mateix,
el moviment de l’agroecologia desenvolupa una semblant
comprensió de la forestania. Es tracta d’una nova relació
interactiva de l’home amb la natura, en la qual tots dos
es veuen inclosos i respectats. Es podria parlar, doncs,
d’ecoagriculturania.
Una ciutat no viu únicament de ciutadans, institucions
i serveis socials. També hi viuen paisatges, arbres, ocells,
muntanyes, pedres, aigües, rius, llacs, mars, atmosfera,
aire, estrelles en el ﬁrmament, el sol i la lluna. Sense
aquestes realitats ens moriríem de solitud, com va dir el
savi indígena Seattle l’any 1854. Són els nous ciutadans
amb els quals hem d’aprendre a conviure en harmonia. Cal
una educació ecològica perquè els humans aprenguin a
acollir tots els éssers humans com a co-ciutadans, en el
respecte, en la justa relació i en la germanor universal.
Vet aquí el sorgiment de la democràcia ecològico-social,
un enriquiment necessari de la democràcia clàssica en uns
temps de nova consciència ecològica i de responsabilitat
pel futur comú de la Terra i la Humanitat.

i els Andes tropicals, desapareixeran 200
espècies de vertebrats.
L’ós polar (Ursus maritimus) serà una de
les víctimes més notòries de l’escalfament
planetari, atès que el fenomen “es nota més
a les regions polars, on el gel marí de l’estiu
es veurà reduït entre un 50 i un 100% en
els pròxims 50-100 anys”. La població dels
óssos polars disminuirà en un 30% en els
propers 45 anys.
Un 56% de les 252 espècies de peixos
del Mediterrani, i el 28% de les de l’Àfrica

❑

de l’Est, estan en perill d’extinció. “Les
espècies marines estan tan exposades
a l’extinció com els seus companys
terrestres”.
L’increment de CO2 (en menys d’un segle
es duplicarà) i el corresponent escalfament
planetari faran desaparèixer 56.000 plantes
i 3.700 vertebrats. És a dir: un 40% en les
zones més amenaçades del planeta.
(Dades de la UMNC, Unió Mundial per
la Conservació de la Natura, que aplega 81
estats).

❑
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29 Dilluns
29

30Dimarts
30

31 Dimecres
31

febrer

Hb 11,32 -40 / Sal 30
Hb 12,1-4 / Sal 21
Hb 12,4-7.11-15 / Sal 102
Mc 5,1-20 Martina
Mc 5,21-43 Joan Bosco
Mc 6,1-6
Valeri
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les
1895: José Martí comença la guerra per la
1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida
missions guaranís de Guaíra, PR, Brasil i
independència de Cuba.
l’esclavitud als EUA.
esclavitza 4.000 indígenes.
1985: Primer congrés nacional del MST.
1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya
1948: Mahatma Gandhi mor assassinat.
1999: El dòlar arriba a 2’15 reals: moment més crític
a Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví,
de la caiguda de la moneda brasilera.
Vicente Menchú i companys, màrtirs d’El Quiché.
Dia de la No-Violència i la pau
2001: Pinochet és processat com a autor dels crims
de la “caravana de la Mort”.
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11

Dijous

22 Divendres

Mal 3,1-4 / Sal 23
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40
Presentació del Senyor
1976: José Tedeschi, sacerdot i obrer, màrtir dels
immigrants i “villeros” a l’Argentina. Segrestat i mort.
1989: Alfredo Stroessner, dictador del Paraguai, és
derrocat mitjançant un cop incruent de l’alta
oﬁcialitat.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, president del Sindicat
de Treballadors Rurals, a Rio Maria, Parà, Brasil,
assassinat.
Plena a la 1h45m a Lleó

Dia Internacional de les zones humides

4
4

33 Dissabte

Hb 13,15-17.20-21 / Sal 22
Mc 6,30-34
Blai i Óscar
Ansgar d’Hamburg
1795: Neix Antonio José de Sucre.
1929: Neix Camilo Torres.

febrer

Hb 12,18-19.21-24 / Sal 47
Mc 6,7-13
Cecili, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright és elegit a la Cort
Suprema de l’Estat, convertint-se en el primer
negre que aconsegueix un lloc tan alt a la
judicatura dels EUA.
1932: En el cementiri general de San Salvador
afusellen Agustín Farabundo Martí, juntament
amb Alonso Luna i Mario Zapata, la vigília d’una
gran insurrecció camperola.
1977: Daniel Esquivel, obrer paraguaià, màrtir, membre
de l’Equip de Pastoral d’immigrants paraguaians
a l’Argentina. 30 anys.

5è Diumenge ordinari
Is 6,1-2a.3-8 / Sal 137
1Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11

Andreu Corsino
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei
abolicionista a Amèrica Llatina.
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la
defensa de la terra a Colòmbia.
1979: Matança de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers
morts i dotzenes de ferits.
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68
camperols morts.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.
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55

Dilluns

febrer

Gn 1,1-19 / Sal 103
Mc 6,53-56
Àgata
1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat
contemplativa de Solentiname, compromesa
amb la revolució de Nicaragua. 30 anys.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical,
assassinat per encàrrec dels «fazendeiros» a
Pancas, Brasil.
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6
6

Dimarts

Gn 1,20-2,4a / Sal 8
Mc 7,1-13
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. 10 anys.

77

Dimecres

Gn 2,4b-9.15-17 / Sal 103
Mc 7,14-23
Ricard
1756: Matança de Sepé Tiarajú (São Sepé) i 1500
indis de la República Cristiana dels Guaranís, a
Caiboaté, São Gabriel, RS, Brasil, pels exèrcits
d’Espanya i Portugal. 1974: Independència de
Granada. Festa nacional.
1986: Jean Claude Duvalier abandona Haití després de
29 anys de dictadura familiar.
1990: Raynal Sáenz, sacerdot, Perú.

8
8

Dijous

Gn 2,18-25 / Sal 127
Mc 7,24-30
Jeroni Emilià
1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
1812: Gran repressió contra els habitants dels
quilombos de Rosario, Brasil.

9 Divendres
9

10 Dissabte
10

febrer

Gn 3,9-24 / Sal 89
Gn 3,1-8 / Sal 31
Mc 8,1-10
Mc 7,31-37 Escolàstica
Miguel Febres Cordero
Comença l’Any Xinès (Yüan Tan).
Any Nou Musulmà (1426 Hijrah).
1977: Agustín Goiburú, metge, Paraguai.
1986: Alberto Königsknecht, bisbe de Juli, Perú, mort
1985: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor
en accident sospitós després d’haver estat
dels pobres, màrtir, Guatemala.
amenaçat de mort per la seva opció pels pobres.
1995: Diamantino García Acosta, capellà jornaler
andalús identiﬁcat amb els pobres, fundador
Minvant a les 4h51m a Escorpí
del Sindicat d’Obrers del Camp, de l’ONG
Entrepobles i l’Associació pro Drets Humans
d’Andalusia, Espanya.

11
11

6è Diumenge ordinari
Jer 17,5-8 / Sal 1
1Cor 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26

Lourdes
1990: Després de 27 anys empresonat, Nelson
Mandela, màxim exponent de la resistència
negra internacional contra l’Apartheid, és
alliberat.
1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato
(Colòmbia) aconsegueixen del Govern un títol
col·lectiu de 695.000 hectàrees de terra.
Dia mundial del malalt
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febrer

12 Dilluns
12
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Gn 4,1-15.25 / Sal 49
Mc 8,11-13
Eulàlia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Xile.
1542: Orellana arriba a l’Amazones.
1545: Els conqueridors arriben a les mines de plata de
Potosí, on moriran 8 milions d’indis.
1809: Naixement d’Abraham Lincoln.
1817: San Martín derrota les forces realistes a
Chacabuco.
1818: Independència de Xile.
1894: L’exèrcit nicaragüenc ocupa Blueﬁelds i
s’annexiona el territori de la Mosquítia.
1905: Naixement de Federica Montseny, primera dona
ministre a Espanya.
2005: Dorothy Stang, màrtir de la terra i de la lluita
ecològica, assassinada a Amapú, Brasil, a
mans dels sicaris dels terratinents.

13
13

Dimarts

14 Dimecres
14

Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sal 28
Gn 8,6-13.20-22 / Sal 115
Mc 8,14-21 Valentí, Cirili i Metodi
Mc 8,22-26
Benigne
1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església
Any Nou Tibetà.
perseguida de Guatemala.
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justícia
1998: Manuel Pérez Martínez, sacerdot espanyol mor
entre els pobres de l’Argentina.
amb la guerrilla colombiana de l’ELN.
1982: Santiago Miller, germà de La Salle nordamericà, màrtir de l’educació alliberadora a
Dia de l’amistat
l’Església indígena guatemalenca.

15
15

Dijous

18
18

16 Divendres
16

17 Dissabte
17

Gn 11,1-9 / Sal 32
Hb 11,1-7 / Sal 144
Juliana i Onèsim
Mc 8,34-9,1 Fundadors Servites
Mc 9,2-13
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, mort 1997: 1300 militants del MST surten de São Paulo cap
per l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià.
a Brasilia, per la reforma agrària. 10 anys.
1985: Alí Primera, poeta i cantor veneçolà de la justícia 1997: Mor Darcy Ribeiro, escriptor militant, antropòleg
per al poble llatinoamericà.
brasiler, senador.
1986: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes
Nova a les 11h14m a Aquari
camperoles, assassinats per la contrarevolució
tornant d’un Viacrucis per la pau, Nicaragua.

febrer

Gn 9,1-13 / Sal 101
Mc 8,27-33
Claudi
1600: José de Acosta, missioner, historiador i defensor
de la cultura indígena. Perú. 1966: Camilo Torres,
sacerdot, màrtir de les lluites d’alliberament del
poble, Colòmbia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdot màrtir entre
els camperols de Guatemala.
1992: María Elena Moyano, dirigent popular màrtir de
la pau, a Villa El Salvador, Perú.
2003: Primera manifestació social mundial: 15 milions
de persones a 600 ciutats, contra la guerra dels
EUA contra l’Iraq.

7è Diumenge ordinari
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 / Sal 102
1Cor 15,45-49 / Lc 6,27-38

Simeó
1519: Hernán Cortés salpa de Cuba cap a la
conquesta de Mèxic.
1546: Martí Luter mor a Alemanya.
1853: Félix Varela, lluitador de la causa de la
independència cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturat
il·legalment i desaparegut a Guatemala.
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19 Dilluns
19

febrer

Sir 1,1-10 / Sal 92
Mc 9,14-29
Àlvar i Conrad
1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic,
protector de la cultura dels nostres pobles.
1990: Els estudiants es prenen la Universitat de l’Estat
de Tennesee, tradicionalment afroamericana, per
exigir un tracte econòmic igual.
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20 Dimarts
20

Sir 2,1-13 / Sal 36
Mc 9,30-37
Eleuteri
Rasmus Jensen
1524: El Memorial de Sololá testimonia que avui, «el
dia 1-Ganel, van ser destruïts els quichés pels
homes de Castella».
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.

21 Dimecres
21

Cendra / Jl 2,12-18 / Sal 50
Pere Damià
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüenc,
assassinat a traïció per Somoza.
1965: Malcom X, líder alliberacionista afroamericà, és
assassinat als EUA.
1985: Camperols cruciﬁcats a Xeatzan, enmig de la
passió del poble guatemalenc.

22
22

Dijous

23 Divendres

1Pe 5,1-4 / Sal 22
Is 58,1-9a / Sal 50
Mt 16,13-19 Bartomeu, Policarp
Mc 9,14-1
Càtedra de Pere
1910: Intervenció dels marines a Nicaragua.
Ziegenbalg
1979: Independència de Santa Lucía. Festa nacional. 1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado del Partit
1990: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú.
Nacionalista de Puerto Rico ajusticien el coronel
Riggs, per la mort de quatre nacionalistes.
1970: Independència de Guyana.

24 Dissabte
24

febrer

Is 58,9b-14 / Sal 85
Lc 5,27-32
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.
Dia de la solidaritat a les comarques gironines
Creixent a les 2h56m a Bessons

25
25

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

Just i Valeri
Isabel Fedde
Dia Nacional de la Dignitat de les víctimes del conﬂicte
armat, Guatemala.
1778: Neix José de San Martín.
1980: Cop militar a Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites
dels sindicalistes xilens.
1985: Guillermo Céspedes, militant i revolucionari,
màrtir de la lluita del poble colombià.
1989: Caincoñen, indígena toba, assassinat per
defensar la seva terra, a Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN a Nicaragua.
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LA DEMOCRÀCIA I LA JOVENTUT DE LA NOSTRA AMÈRICA
MIRE
Säo Paulo, Brasil
És cada vegada més difícil la inserció dels joves en el
món del treball dominat pel capital. L’accés a l’educació
bàsica augmenta en quantitat, però decau en qualitat;
els joves del camp molt sovint es veuen predestinats
a continuar la vida dels seus pares i avis, subjugats a
l’explotació d’un latifundista. O, per altra banda, aquests
mateixos joves segueixen els corrents migratoris cap
als grans centres urbans atrets i seduïts pel fetitxe del
consum i de la “diversió” que troben en aquests llocs,
i de la il·lusòria condició de mobilitat social. Cal dir
que cada cop és més petita la realització efectiva dels
seus drets socials, com a mitjà d’autoconstruir-se i, per
consegüent, actuar en la perspectiva de la construcció
democràtica. Davant d’aquest panorama, molts joves de
la perifèria de països llatinoamericans tenen tràgicament
com a “primera feina” funcions en la dinàmica del crim
organitzat, en el narcotràﬁc. D’altres acreixen les ﬁleres
dels treballadors estacionals al camp, a les mines de carbó,
a la recol·lecció de pita, la majoria de les vegades de
forma precària i informal. És a dir: tenint negats els seus
drets com a treballadors. Aquesta és la lluita diària de la
majoria de la joventut de la nostra Amèrica, una lluita per
la supervivència. Aleshores passa que els joves es veuen
atuïts per una gran apatia política, una anestèsia davant
la situació dramàtica viscuda al continent. Abans de ser
desaﬁats a construir un país democràtic són desaﬁats a
assolir condicions materials de vida. En aquest sentit, es
pot aﬁrmar com n’és, de fràgil, la democràcia, i encara
profundament restringida als marcs de la formalitat. I, a
més, limitada com a condició d’una ciutadania substantiva
i legítima per les majories.
D’aquí s’origina una gran diﬁcultat per part del
jove: la de veure’s com a subjecte històric, capaç de
transformar la realitat i, per tant, participar efectivament
de la construcció democràtica. La democràcia no és pas
un discurs que ha de ser memoritzat, sinó que ha de ser
construït a partir de pràctiques socials que s’arrelin en el
teixit social. Com molt bé diu el col·lega argentí Atilio
Boron: “No es pot reduir la democràcia a un sistema de
regles del joc que faci abstracció dels seus continguts
ètics i de la naturalesa profunda dels antagonismes socials
–i que tan sols posi damunt la taula el problema de la
governabilitat i de l’eﬁcàcia administrativa”.
Els processos educatius formals i no formals, empobrits
de forma i contingut democràtics, marquen una diﬁcultat
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pel que fa a l’avenç de la construcció democràtica. Els
joves són educats i formats per aspiracions individuals,
que es refereixen a l’èxit personal en la feina i en els
estudis. Hi ha en la nostra subjectivitat una idea forta de
rivalitat, i no pas de socialització i repartiment. Aquesta
és una marca que el neoliberalisme intenta imprimir
en cada persona per tal que pugui garantir la lògica de
reproducció del capital i, d’aquesta forma, legitimar-se
en la vida particular de cada persona, abastant múltiples
dimensions subjectives i objectives dels individus. La
individualització i la competència són “idees-força” per
la construcció i manutenció del sistema d’explotació de
l’home per l’home. És per això que calen nous processos
educatius que incentivin la col·lectivitat i l’autonomia
indispensables perquè es construeixin noves subjectivitats
encarnades com a principis nous, com ara la justícia i la
solidaritat, en base a les quals s’arrelarà el compromís ètic
d’inaugurar una altra societat, en la qual recrearem els
processos de socialització, i s’estimularan relacions socials
que no es basin en l’explotació de l’home per l’home, sinó
que obrin camí en la recerca de la comuna-unitat.
La mercantilització de l’educació formal també
diﬁculta molt la implicació dels joves en la seva realitat de
forma crítica i participativa. Per aquest procés consumim
l’educació com una altra mercaderia qualsevol, i estem
subjugats a la pròpia condició de mercaderia. Es forma així
un paquet social, cultural i ideològic que imprimeix en els
alumnes la lògica del capital. L’educació mercantilitzada
no crea processos formatius en què els alumnes són també
educadors, i és per aquest motiu que no obre espais perquè
els alumnes-educadors es formin com a subjectes arrelats
en les qüestions de la seva cultura, de la seva comunitat, de
la seva diversitat. Tenim el desaﬁament urgent, doncs, de
donar veu a les manifestacions engendrades en les cultures
dels països de la nostra Amèrica, i garantir visibilitat i
organització als processos que ens singularitzen, ja que
aquests ens enforteixen, i oposen qualsevol resistència als
principis homogeneïtzants del neoliberalisme.
Aquestes són dimensions de la lluita per la construcció
democràtica i, per tant, qüestions que ens afecten a tots,
sobretot a les joventuts llatinoamericanes, directament
lligades a la nostra sobirania econòmica, política i
cultural.
Intentem fer un breu retall de la realitat en la intenció
de percebre algunes de les limitacions que existeixen per

a la construcció d’una societat veritablement democràtica.
Limitacions que ens interpel·len com a desaﬁaments que
han de ser pensats i transformats per tal d’aconseguir
avançar en la perspectiva de consolidar la Democràcia,
entesa en tres aspectes bàsics, a partir de la formulació
de la col·lega xileno-cubana Martha Harnecker: l’aspecte
substancial, el propòsit fonamental del qual és la recerca
de solucions pels problemes més sentits per la població
–pa, terra, treball, educació, habitatge: conquestes que
permeten avançar cap a una societat més igualitària;
l’aspecte representatiu, que es refereix sobretot al règim
polític i posa l’accent en la llibertat per elegir governants
i en els drets civils de tot ciutadà; i l’aspecte participatiu,
que converteix l’organització i la mobilització del poble
en les bases fonamentals del govern. Aquestes tres
dimensions unides i enfortides per l’acció popular en la
construcció de la democràcia que desitgem i necessitem,
poden orientar el procés democràtic per aquelles que són
les seves principals vocacions coma règim polític de les
majories.
Al ﬁnal, cap on anem? Cal que diguem aquí, ﬁns i tot
parlant d’una construcció que revelarà la seva cara inèdita
a cada conquesta, que s’estan esdevenint un seguit de
lluites protagonitzades per joves, organitzats o no en
moviments. Joves que miren de comportar-se de formes
diferents d’aquelles que la lògica de la competició i de
l’individualisme capitalista vol disseminar i naturalitzar en
les nostres societats. Miren de donar un altre signiﬁcat
a les relacions interpersonals, amalgamant en l’àmbit
de la intimitat noves formes d’interacció, participació i
reconeixement. Proven noves formes d’organització, on els
espais d’exercici de poder estan ocupats col·lectivament
segons criteris ètics, comunitaris i de servei al conjunt de
la població. Aquestes noves experiències assumeixen un
caràcter pedagògic, una vegada que els espais de poder
estan ocupats de manera col·lectiva, crítica i conscient,
tornant real l’exercici de mandats representatius de la
voluntat de la majoria, que participa activament dels
rumbs que el representant assumirà. Això està sent viscut
per alguns moviments socials i culturals protagonitzats per
joves. En ells, valors com ara la solidaritat, el compartir i la
cooperació són indispensables per la producció d’aquestes
noves formes de sociabilitat.
Podem percebre també que les seves lluites assumeixen
avui un caràcter internacionalista i ampliat a la societat en
el seu conjunt. A més d’imprimir el caràcter i les urgències
de la joventut, aquests moviments s’estan implicant en les
lluites de les dones, els negres, els homosexuals, i d’aquesta
manera protagonitzen nous processos d’educabilitat i de
socialització que enforteixen la construcció democràtica

en la societat. Altres moviments busquen al·ludir per la via
cultural les característiques singulars de les seves nacions
i de la nostra Amèrica, contribuint en la construcció de la
“Pàtria Gran” somiada per Bolívar. Joves que enforteixen
els diversos moviments socials que s’alcen en la nostra
Amèrica, mirant de transformar, per diverses vies (ja
sigui la qüestió de la reforma agrària, en els escenaris de
resistència urbana o en tants d’altres), la societat en una
perspectiva democràtica i socialista.
Podríem rescatar novament la col·lega xileno-cubana
Martha Harnecker quan aﬁrma que “la lluita per la
democràcia és inseparable de la lluita pel socialisme”. De
fet ho és, perquè el contingut democràtic de què parlem
és inconciliable amb els valors individuals i competitius
que el capitalisme necessita per legitimar-se. El caràcter
formal, segons Boron, que “redueix la democràcia a una
qüestió de mètode dissociat completament dels ﬁns, valors
i interessos que animen la lluita dels actors col·lectius”,
és el que possibilita l’acció dels opressors, detentors
del capital i dels mitjans de producció (ﬁns i tot de la
informació), que monopolitzen l’exercici del poder polític.
És una democràcia burgesa, on les necessitats i interessos
col·lectius (és a dir, dels pobres, oprimits i indigents
del món) se suprimeixen o es redueixen radicalment per
l’acció dels opressors.
La nostra lluita és per la transformació d’aquest escenari,
ple de pedres en el camí, que en diﬁculten la construcció.
És per això que la democràcia exigeix defensors viscerals
que entenguin que aquella només es pot tornar palpable
per tothom si vivim una nova praxis, en els tres aspectes
que proposa Martha Harnecker: substancial, representatiu
i participatiu. D’aquesta manera, veiem la via democràtica
com un instrument important en la construcció del camí
cap a la Revolució, tot superant aquesta situació de
dominació i submissió. Cal inaugurar una nova democràcia
que, a partir del seu sentit literal, s’actualitzi i se superi, i
que s’anunciï i es visqui com a condició necessària per tots
els Éssers Humans, en l’intent de construir una comunaunitat d’homes i dones. Hem de cultivar, en l’organització
de cada microespai, valors i pràctiques que busquin uns
transformació estructural de la societat en què vivim, tant
material (en l’esfera productiva) com cultural i política. O
fent nostres les paraules de Rosa Luxemburg: mitjançant
la democratització substantiva de l’escola, de la família, de
la fàbrica, de l’església; en ﬁ: del conjunt de la societat. És
una lluita antisistema, on aquests nous i necessaris valors
que exposem aquí portaran a la creació de condicions
perquè assolim una nova perspectiva de vida en societat
–una societat socialista.

❑
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26 Dilluns

març

Lv 19,1-2.11-18 / Sal 18
Mt 25,31-46
Paula Montal, Alexandre
1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua,
màrtir en la defensa dels indígenes.
1885: Les potències europees es reparteixen entre
elles el continent africà, a Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negre dels
drets civils, mor apallissat per la policia.
1992: Mor José Alberto Llaguno, bisbe, apòstol
inculturat dels indis Tarahumara, Mèxic.
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27 Dimarts
27

Is 55,10-11 / Sal 33
Mt 6,7-15
Gabriel de la Dolorosa
1844: La República Dominicana s’independitza
d’Haití. Festa nacional.
1989: El «caracazo»: 400 morts i 2000 ferits.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4rt president de la
Comissió de DDHH assassinat, Antioquia,
Colòmbia.
2005: 40 dels 57 països membres del Conveni
Mundial contra el tabaquisme comencen a
quedar vinculats jurídicament.

28 Dimecres
28

Jon 3,1-10 / Sal 50
Romà
Lc 11,29-32
1924: Els marines desembarquen a Hondures i
ocupen Tegucigalpa.
1985: Guillermo Céspedes Siabato, laic compromès
amb els Cristians pel Socialisme i les CEBs,
obrer, després mestre, poeta. Assassinat per
l’exèrcit mentre jugava a futbol.
1989: Teresita Ramírez, de la Companyia de Maria,
assassinada a Cristales, Colòmbia.
1989: Miguel Angel Benítez, sacerdot, Colòmbia.
2004: El 29 de febrer Aristide surt d’Haití davant
l’avenç de la resistència militar alçada en
contra seu.

11

Dijous

22Divendres

Est 14,1.3-5.12-14 / Sal 137
Ez 18,21-28 / Sal 129
Mt 7,7-12 Simplici
Mt 5,20-26
Rosend, Albí
Jordi Herbert
Joan i Carles Wesley
1739: Es ﬁrma a Jamaica un tractat de pau de 15
1791: Mor John Wesley a Anglaterra.
punts entre cimarrons i blancs.
1897: Tercer atac contra Canudos, Brasil.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa 1963: Goulart promulga l’Estatut dels Treballadors,
Cordero i Rafael Cancel Miranda ataquen el
que en el seu moment suposa un avenç.
Congrés dels EUA per cridar l’atenció sobre el
Puerto Rico colonial.
1959: Naixement de la CLAR, Confederació
Llatinoamericana de Religiosos.

33

Dissabte

Eclipsi total de lluna, visible a Europa, Àfrica,
NE de Nord Amèrica i E de Sud Amèrica
Plena a les 18h17m a Verge

4
4

març

Dt 26,16-19 / Sal 118
Mt 5,43-48
Emeteri, Celdoni, Marí
1908: Neix Juan Antonio Corretjer, poeta nacional
de Puerto Rico, patriota i revolucionari
fundador de la Lliga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdot mexicà
màrtir de la solidaritat amb els exiliats de
Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegat de la
Paraula, màrtir de la revolució nicaragüenca.
2000: Torna a Xile el dictador Pinochet després de
503 dies de detenció a Londres.
2005: La OMC condemna els subsidis dels EUA
al seu cotó, els quals perjudiquen el lliure
comerç.

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

Casimir
1962: Els EUA comencen a operar un reactor
nuclear a l’Antàrtida.
1970: Record d’Antonia Martínez Lagares, màrtir de
la lluita universitària de 1970, assassinada per
la policia de Puerto Rico.
1990: Nahamán Carmona, nen del carrer, mort a
cops per la policia, Guatemala.
2004: L’armada argentina reconeix per primera
vegada que va torturar durant la dictadura.
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55

Dilluns

6 Dimarts
6

març

Dn 9,4b-10 / Sal 78
Is 1,10.16-20 / Sal 49
Adrià
Lc 6,36-38 Oleguer, Rosa de Viterbo
Mt 23,1-12
1996: 3000 famílies en l’ocupació més gran del MST, 1817: Revolució de Pernambuco, Brasil.
a Curionópolis, Brasil.
1854: S’aboleix l’esclavitud a l’Equador.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de
la comunitat autogestionària de Huaycán,
assassinada a trets i dinamitada al mercat
Ate-Vitarte de Lima per no avenir-se a les
exigències del terrorisme.
2005: La Cort Suprema de l’Argentina conﬁrma la
presó perpètua d’Arancibia Clavel per haver
assassinat el general xilè Prats el 1974, com
a delicte de lesa humanitat, imprescriptible.
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Dimecres

Jer 18,18-20 / Sal 30
Mt 20,17-28
Perpètua i Felicitat
Tomàs d’Aquino
1524: Avui, «el dia 7-Qat, els reis Ahpop i Ahpop
Qamahay van ser cremats per Tunatiuh (Pedro
de Alvarado). El cor de Tunatiuh no tenia
compassió» (Anals dels Cakchiquels).
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro
Medina i Daniel de la Sierra, sacerdots de la
diòcesi de Quilmes, Argentina, profetes de
la justícia.

8
8

Dijous

9 Divendres
9

10 Dissabte

Jer 17,5-10 / Sal 1
Gn 37,3-28 / Sal 104
Mq 7,14-15.18-20 / Sal 102
Joan de Déu
Lc 16,19-31 Domènec Savi
Mt 21,33-43.54-46 Macari
Lc 15,1-3.11-32
Francesca Romana
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans
Dia internacional de la dona. Es va establir el
1989: 500 famílies ocupen una hisenda i en són
Jesús i Dolores Sierra, laics, assassinats
1910. Es va triar aquesta data perquè el 8 de
expulsades per la policia militar: 400 ferits i 22
durant la Revolució dels Cristeros proclamant
març de 1857 van morir moltes treballadores de
presos. Brasil.
la seva fe.
la confecció, de Nova York, que exigien millors
condicions de treball i el dret al vot.

març

11
11

3r Diumenge de Quaresma
Ex 3,1-8a.13-15 / Sal 102
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9
Constantí, Vicenç, Ramir
1797: Derrotats pels anglesos, els garífunes de San
Vicente són deportats a Hondures.
1914: S’obre el canal de Panamà.
1990: Patricio Aylwin assumeix la presidència de
Xile. La dictadura de Pinochet dóna pas a una
democràcia «concertada».
2004: Atemptat d’un grup islàmic marroquí a Madrid.
192 morts i més de 1400 ferits.
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12

Dilluns

13 Dimarts
13

març

2Re 5,1-15a / Sal 41
Dn 3,25.34-43 / Sal 24
Lc 4,24-30 Roderic, Salomó, Eulogi
Mt 18,21-35
Innocenci, Gregori
1977: Rutilio Grande, capellà, i Manuel i Nelson,
1957: José Antonio Echeverría, estudiant, militant
camperols, màrtirs a El Salvador.
d’Acció Catòlica, màrtir de les lluites per
1994: L’Església anglicana ordena a Bristol,
alliberar Cuba de la dictadura de Batista.
Anglaterra, el primer grup de 32 dones que
1983: Marianela García, advocada dels pobres,
accedeixen al sacerdoci.
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 dels
Minvant a les 3h54m a Sagitari
Sense Terra.
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14 Dimecres
14

Dt 4,1.5-9 / Sal 147
Mt 5,17-19
Matilde
1549: Mor el sant negre franciscà San Antonio de
Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé mor davant
dels anglesos durant la II Guerra del Carib.
1849: Arriben a Blueﬁeds (Nicaragua) els missioners
moraus que evangelitzaran la Mosquitia.
1997: Declaración de Curitiba: Dia internacional
d’acció contra els embassaments, i a favor
dels rius, l’aigua i la vida.

15
15

Dijous

16 Divendres
16

18
18

4t Diumenge de Quaresma
Jos 5,9a.10-12 / Sal 33
2Cor 5,17-21 / Lc15,1-3.11-32

Ciril de Jerusalem
1871: Comuna de París, primera revolució obrera
de la història.
1907: Desembarcament de marines a Hondures.
1938: El president mexicà Lázaro Cárdenas decreta
la nacionalització del petroli.
1981: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i
companys, màrtirs a la revolució nicaragüenca.
1989: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobedo,
religiosa, i companys, testimonis del Déu de la
Vida entre els pobres del Perú.

17
17

Dissabte

Os 6,1-6 / Sal 50
Lc 18,9-14
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. 25 anys.
1990: María Mejía, mare camperola quiché,
d’Acció Catòlica, assassinada a Sacapulas,
Guatemala.

març

Jer 7,23-28 / Sal 94
Os 14,2-10 / Sal 80
Lc 11,14-23 Raimon de Fitero
Mc 12,28b-34
Lluïsa de Marillac
1951: Mor a Viedma, Argentina, Artemides Zatti,
1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre en la lluita
salesià, l’«infermer sant de la Patagònia»;
per la llibertat, Colòmbia.
beatiﬁcat el 14 de abril de 2002.
1977: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de
1961: Es crea l’Aliança pel Progrés.
la justícia entre els camperols de Perugorría,
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús
Argentina.
Recinos i companys, militants evangèlics,
màrtirs del servei a Guatemala.
1991: Ariel Granada, missioner colombià assassinat
per les guerrilles a Moçambic. 1995:
Condemnen el general Luis García Meza
a 30 anys de presó, per crims comesos
després del seu cop d’estat el 1980 a Bolívia.
Primer cas de detenció dels militars colpistes
llatinoamericans.

Eclipsi parcial de sol, visible a Àsia, l’extrem
oriental d’Europa i Alaska.
Nova a les 21h42m a Peixos.
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19
19

Dilluns

març

2Sam 7,4-5a.12-14a.16 / Sal 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
Josep
1849: Revolució del Quemado, (E.S., Brasil). Més
de 200 negres s’organitzen per proclamar
l’alliberament dels esclaus.
1915: Alçament de Quítxues i Aimaràs al Perú
encapçalats per Rumi Maka.
1980: Primera Trobada de Pastoral Afroamericana, a
Buenaventura, Colòmbia.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna,
assassinada a Cauga, Veneçuela, Màrtir del
servei als pobres i de la solidaritat.
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20 Dimarts
20

Ez 47,1-9.12 / Sal 45
Jn 5,1-3.5-16
Serapió
1838: El govern de Sergipe (Brasil) prohibeix anar a
l’escola als «africans», esclaus o lliures, i als
portadors de malalties contagioses.
1982: Cop d’Estat de Rios Montt a Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta i poeta
popular, missioner ﬁdel de les comunitats de
base d’El Salvador.
2003: Els EUA comencen a envair l’Iraq, al marge
de les Nacions Unides.

21 Dimecres
21

Is 49,8-15 / Sal 144
Jn 5,17-30
Filemó, Nicolau
Any nou Baha’í
Dia forestal mundial.
1806: Neix Benito Juárez, Oaxaca, Mèxic.
1937: Matança de Ponce, Puerto Rico. 70 anys.
1975: Carlos Dormiak, sacerdot salesià, assassinat
per la seva línia alliberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, capellà, 29 anys, màrtir de
l’alliberament del poble mexicà. 30 anys.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, màrtir de la
justícia entre els camperols de Mèxic. 20 anys.
Dia internacional contra la discriminacióracial
Equinocci: comença la primavera al Norte i la
tardor al Sud, a les 00h07 GMT

22
22

Dijous

23Divendres
23

25
25

24 Dissabte
24

Jer 11,18-20 / Sal 7
Jn 7,40-53
Josep Oriol
1918: Les dones canadenques conquereixen el vot.
1976: Cop militar de Jorge Videla contra Isabel
Perón a l’Argentina.
1980: «San Romero de América», 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. El terrorisme d’Estat militar
va assassinar 4.000 ciutadans i en va fer
desaparèixer 30.000.
Visiteu la pàgina de Mons. Romero i les seves
homilies: http://servicioskoinonia.org/romero

març

Ex 32,7-14 / Sal 105
Sab 2,1a.12-22 / Sal 33
Jn5,31-47 Toribi de Mogrovejo
Jn 7,1-2.10.25-30
Benvingut, Lea
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico.
1606: Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima,
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català,
pastor del poble inca, profeta de l’Església
màrtir de les lluites del poble bolivià.
colonial.
1988: Rafael Hernández, líder camperol, màrtir de
1976: María del Carmen Maggi, profesora, degana
la lluita per la terra entre els seus germans
de la Facultat d’Humanitats de la Universitat
de Mèxic.
Catòlica de Mar del Plata, màrtir de l’educació
alliberadora, Argentina. 2003: Rachel Corrie
Dia internacional de l’aigua
(23) d’Olympia, Washington, activista per
la pau, nord-americana, assassinada per
una aplanadora militar israeliana a Rafah.
S’estava oposant a l’enderrocament
d’una casa palestina, com a voluntària de
l’International Solidarity Movement.

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

L’Anunciació
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i
companys, màrtirs de la fe entre els seus
germans pobres de Nicaragua.
2002: Absolució de Saﬁya Hussaini condemnada a
morir per lapidació.
Creixent a les 13h16m a Cranc.
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26 Dilluns
26

27 Dimarts
27

28 Dimecres
28

març

Núm 21,4-9 / Sal 101
Anunciació
Dn 3,14-20.91-92.95 / Int. Dn 3
Jn 8,21-30
Is 7,10-14;8,10 / Sal 39 Rupert
Jn 8,31-42
Brauli
Hb 10,4-10 / Lc1,26-38 1502: Colom arriba a Cariari, Costa Rica.
Dia mundial del teatre.
1750: Neix Francisco de Miranda a Caracas.
1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera
1989: María Gómez, mestra catequista màrtir del
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de drets
principal exigint les seves terres sagrades
servei al seu poble Simití a Colòmbia.
humans, capturat, torturat i brutalment
al Xingú.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra,
assassinat a Guatemala.
líders del MST, executats pels fazendeiros a
1988: 14 indígenes tikunes assassinats i 23 de ferits
Parauapebas, Pará, Brasil. Estaven negociant
pel llenyataire Oscar Castelo Branco i 20
una àrea per acampar-hi les famílies que
pistolers. Reunits a Benjamin Constant, Brasil,
havien desocupat una hisenda.
esperaven l’ajuda de la FUNAI davant de les
amenaces del llenyataire.
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29
29

Dijous

30Divendres
30

Gn 17,3-9 / Sal 104
Jer 20,10-13 / Sal 17
Jn 8,51-5 Gladys
Jn 10,31-42
Beatriu de Silva
Joan Nielsen Hauge
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els
1904: Neix Consuelo Lee Corretjer, revolucionària,
jueus d’Espanya.
poeta i mestra, líder del moviment
1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als
independentista porto-riqueny.
EUA: ratiﬁcació de la 15ª esmena.
1967: Per primera vegada brolla petroli a l’Amazònia 1985: José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria
equatoriana.
de la Solidaritat, Santiago Natino, estudiant
1985: Rafael i Eduardo Vergara Toledo, germans,
de dibuix i Manuel Guerrero, líder sindical,
militants cristians, màrtirs de la resistència
Santiago de Xile.
contra la dictadura a Xile.

31 Dissabte
31

Ez 37,21-28 / Int. Jer 31
Jn11,45-57
Benjamí, Amós
Joan Donne
1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
1866: Esclata la guerra entre Espanya per una part i
Xile, Bolívia i el Perú per l’altra.
1987: Roseli Correa da Silva, camperola, a Natalino,
Brasil.

març

11

Diumenge de Rams
Is 50,4-7 / Sal 21
Fil 2,6-11 / Lc 22,14-23,56

Hug
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al
Brasil, per inﬂuència d’Antonio Vieira.
1964: El president João Goulart és derrocat per
militars colpistes. Comencen 21 anys de
dictadura militar al Brasil.
1980: Comença la gran vaga de metal·lúrgics a São
Paulo i a l’interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militant, màrtir de la pau i la
justícia a Caquetá, Colòmbia.
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UNA DEMOCRÀCIA ALTRA:
AMB IGUALTAT DE GÈNERE
Maria Cecília Domezi
São Paulo, Brasil

El paradigma dominant en la modernitat ha establert
que ser persona és ser ciutadà, amb garantia de
dignitat i llibertat individuals. Ja no s’admet cap mena
de dominació del senyor sobre el serf. Els drets civils,
polítics o socials s’originen en la dignitat i en la llibertat
de cada individu.
Però aquest individu és abstracte i tan sols apareix
en la forma masculina. No té emocions, desitjos i afectes,
perquè aquestes experiències i sentiments queden exclosos
dels espais econòmic, jurídic, cientíﬁc i administratiu. Es
tracta de l’individu domesticat, enquadrat en la mobilitat
i en la competitivitat del mercat capitalista global. En les
regles de compra-venda, la llibertat humana, entesa com
a autonomia individual, és el mateix que no tenir cap
deute amb ningú. És per això que aquest individu no té
cap obligació amb ningú. Pot gaudir del dret de ser “ell
mateix”, fora de la participació social, política i pública,
preocupat només pel seu cos, seguint les preferències i
possibilitats de consum. Està segur que, com a membre
d’una nació, se l’incita a l’altruisme i ﬁns i tot al sacriﬁci
de si mateix. Amb tot, la llibertat individual dels
ciutadans de la nació pot no passar d’una màscara, que
amaga greus injustícies i vergonyoses desigualtats en les
relacions socials. I una democràcia d’individus abstractes
serà sempre una democràcia únicament per a uns quants
segments privilegiats de les societats.
Una emancipació veritable no és possible amb
individualisme i exclusió dels altres i les altres. L’ésser
humà individual madura en tant que s’aﬁrma com a
subjecte històric. Amb consciència de les diferències
individuals, pren una actitud a favor de les relacions
humanes i socials justes i igualitàries.
En Riobaldo, personatge creat per Guimarães Rosa
(Gran sertão: riberes, 19a ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2001, p. 74) diu així:
“De vegades penso: seria el cas que s’apleguessin
persones de fe i posició, en algun lloc apropiat, enmig
dels boscos, per viure només en altes oracions, fortíssimes,
lloant Déu i demanant glòria del perdó del món. Tots
anaven compareixent, allà s’hi alçava una enorme església,
no hi havia crims, ni ambició, i tot sofriment s’escampava
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en Déu, de seguida, ﬁns a l’hora que a cadascú li arribés
la mort. Vaig raonar-ho amb el meu compare Quelemém, i
ell en va dubtar amb el cap:
-“Riobaldo, un ha de viure amb la gent però s’ho ha de
manegar solet…” –em va respondre amb saviesa.
A Llatinoamèrica, la immensa majoria de les persones
excloses dels béns i dels beneﬁcis indispensables per
viure amb dignitat i llibertat, tenen, en la seva cultura
popular, insospitades contribucions per una democràcia
alternativa. L’”espavilar-se sol”, el procés d’emancipació
de l’individu, es fa al mateix temps amb consciència
crítica, amb religió, amb comunitat i amb responsabilitat
pel món. Quan l’adhesió religiosa és conscient i
lliure, i du al compromís en les pràctiques solidàries i
transformadores, la devoció tradicional continua oferint
el seu nucli de sentit per la vida i el món, com un aliment
vital.
Una especial contribució de la cultura popular
llatinoamericana, amb les seves múltiples expressions
regionals, és la de recrear imatges i conceptes imposats
pel patriarcalisme, tot donant-los un altre sentit. Els
colonitzadors “cristians” van imposar un déu patriarcal,
distant i amenaçador, partidari dels privilegiats. I les
majories colonitzades, empobrides i sotmeses, a través de
creatius recursos culturals de sincretismes, ambivalències
i hibridesa, van desenvolupar una especial capacitat
de resistir, mitjançant la religió, els patrons rígids de
les desigualtats establertes. En l’imaginari popular, el
referent d’una antiga deessa, tant més poderosa com
més propera a les persones patidores i víctimes de la
injustícia, fa possible constants ressigniﬁcacions de la
cultura i la religió, i alimenta l’actuació de la història. Ja
sigui invocant la Pacha Mama, Iemanjá o la Verge Maria,
és cada cop més una divina misericòrdia la que desmunta
el sexisme prepotent i aﬁrma una relació d’amor amb
Déu. En les representacions de Nostra Senyora, mulata,
índia i negra, s’expressa la gran Mare de la Compassió,
íntimament propera i protectora, al poder de la qual les
persones expoliades i excloses tenen ple accés.
En les tradicions de la cultura popular llatinoamericana
hi ha també formes alternatives de relació solidària. Són

altres relacions de reciprocitat, en xarxes de famílies,
de veïnatge i de religió. Les mobilitzacions, les festes,
els llaços de companyonia, la relació amb la família dels
sants, tot és resseguit per una ètica d’obligació dels uns
amb els altres. Cada persona se sent deutora de l’altra.
En el cristianisme d’alliberació, aquest sentiment nodreix
vitalment la solidaritat real i històrica que es va ampliant
en xarxes cada cop més abraçadores i articulades.
L’apropiació de la Bíblia a través d’un mètode de lectura
i interpretació que és popular, comunitari i alliberador,
ha afavorit un exercici efectiu de democràcia des de
la base. Tot aquest llegat afavoreix la superació de les
dominacions sexistes, racials, culturals i de tota mena.
La tradicional pràctica de la reciprocitat té relació
complementària amb la moderna noció de democràcia. El
que antigament era un aliança entre grups, ara es torna
una cadena múltiple d’interdependències, que actua en
l’esfera de les polítiques públiques. Les col·laboracions
circulen, les relacions s’amplien cada vegada més, i les
xarxes de relacions instauren la gran comunitat solidària.
Això pot afavorir, d’una manera especial, la justícia i la
igualtat en les relacions entre les persones de sexes
diferents. El concepte modern de gènere és una categoria
de coneixement que analitza les relacions socials
entre els sexes. Aquesta categoria és important per la
reivindicació dels mateixos drets. Però la igualtat de
drets i de llibertat s’ha de fer efectiva dins d’una política
de les identitats que tingui en compte les particularitats
de les cultures. També l’heterogeneïtat, les diferències,
els espais fragmentats i no ben deﬁnits.
El patriarcalisme ja ha travessat mil·lennis, ha
entrat invicte en la democràcia moderna i impera en
el segle XXI. Continuen sent vigents “papers” atribuïts
a les dones, sotmeses a una sobrecàrrega de feina i a
una disminució de beneﬁcis en relació als homes. És
completament absurd el fet que es mantingui encara avui
una comprensió de les dones com de naturalesa inferior
als homes, que necessiten ser manades per ells i que
només es valoritzen en la mesura en què els serveixen. És
hipòcritament infundada la classiﬁcació del masculí com
a actiu, pensant i dirigent, i del femení com a passiu,
passional, impur i perillós, permanentment necessitat de
control. És pecaminós excloure les dones de l’exercici de
funcions sagrades en el camp de les religions.
Per poder mantenir-se, la dominació masculina
sobre les dones s’empesca contínuament justiﬁcacions
ﬁlosòﬁques, teològiques i ﬁns i tot alega un determinisme
biològic. Amb tot, les desigualtats han estat establertes
dins les relacions socials, per la imposició d’un segment

de la humanitat. S’ha convingut que els homes blancs,
especialment els que viuen a l’hemisferi nord, detentors
del poder econòmic i polític, són més “individus” i més
ciutadans que la resta de la humanitat. I, en aquest
immens restant, més gran és la discriminació i l’exclusió
com més les persones s’acosten al pol sud: dones pobres,
negres, indígenes, mestisses; persones amb deﬁnicions
sexuals diferents; persones de cultures diferents; ancians,
nens i joves: totes considerades improductives segons
les regles del mercat.
Ja no es pot denunciar l’imperialisme i la dominació
de classe sense lluitar, alhora, per la justícia en les
relacions entre les persones individuals reals. Les
relacions injustes no es donen tan sols quan un bloc
sencer s’imposa sobre l’altre, sinó també en el teixit ﬁ
de les societats, en el dia a dia dels cercles familiars,
en el veïnat, en les Esglésies, en els sindicats, en els
organismes de poder, en els cientíﬁcs, en els moviments
populars, en els mitjans de comunicació social, en les
escoles.
Sortosament, la pràctica d’una democràcia alternativa,
que inclou justícia en les relacions de gènere, ja apareix
en les bases populars. És el que he presenciat dins d’una
família brasilera, en un assentament del Moviment de
Treballadors Sense Terra. Així com el treball de la terra,
les tasques domèstiques eren allà assumides tant per
les dones com pels homes. I les criatures, sempre ben
observadores, quan veien que un home se’n feia el
desentès i deixava els plats i els gots bruts perquè les
dones els rentessin, es posaven les mans a la cintura i els
retreien: On és la relació de gènere?
A les comunitats eclesiàstiques de base ha crescut
una comprensió de la Verge Maria com a companya en la
caminada, que objectiva el Regne de Déu. La convicció
que el seu càntic profètic exalta l’opció partidària de Déu
pels pobres, segons el testimoni dels evangelis, inspira la
lluita per la justícia també en les relacions de gènere.
L’entestament en la superació de les desigualtats
entre els sexes, des dels microespais ﬁns als blocs
imperialistes, no es pot separar de la lluita contra la
fam i contra totes les injustícies. Cal aﬁrmar i fer valer
els drets de les dones, de totes les persones, grups i
comunitats, amb la riquesa de les seves diferències
ètniques, culturals, sexuals, individuals.
No hi haurà democràcia sense una garantia d’igualtat
de drets i de vida digna per totes les persones d’arreu
del món.
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22

Dilluns

Is 42,1-7 / Sal 26
Jn 12,1-11
Francesc de Paula
1550: La Corona espanyola ordena ensenyar
castellà als indígenes.
1982: L’exèrcit argentí ocupa les illes Malvines
intentant recuperar-les de la possessió
britànica.
1993: Vaga conjunta a 8 països d’Europa contra la
desocupació i l’amenaça sobre les conquestes
socials.
Plena a les 12h15m a Lliura

33

Dimarts

4 Dimecres
4

Is 50,4-9 / Sal 68
Is 49,1-6 / Sal 70
Jn 13,21-33.36-38 Gemma Galgani, Isidor de Sevilla
Mt 26,14-25
Ricard, Sixte
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant,
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments
Argentina.
entre indígenes, negres i blancs.
1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que
1984: Amb l’Acord de Valparaíso, Bolívia cedeix la
protegirà la indústria nacional uns anys.
seva província costanera d’Antofagasta a Xile
1992: Cop d’Estat institucional de Fujimori, Perú.
convertint-se en un país mediterrani.
1968: Martin Luther King assassinat a Memphis,
EUA.
1985: Rosario Godoy i família, màrtirs de la
fraternitat a El Salvador.

abril

Dia contra la prostitucióinfantil
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55

Dijous Sant

Ex 12,1-8.11-14 / Sal 115
Vicenç Ferrer
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
1818: Victòria de San Martín a Maipú, que conclou
la Independència de Xile.
1976: Juan Carlo D’Costa, obrer, Paraguai.
1989: María Cristina Gómez, militant de l’Església
Baptista, màrtir de la lluita de les dones
salvadorenques.
1992: Fujimori dissol el Congrés, suspèn la
Constitució i imposa la llei marcial.

6 Divendres Sant 77
6
Is 52,13-53,12 / Sal 30
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42

Marcel·lí
Albert Durero
1976: Mario Schaerer, mestre, Paraguai.
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i
teòleg de l’alliberament peruà.

Dissabte Sant

Gn 1,2-2.2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Bar 3,9-15.32-4,4
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Lc 24,1-1
Joan Baptista de La Salle
Dia mundial de la salut

abril

8
8

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

Dionís
Festa de “Vesakh”, la més important del budisme,
que recorda el naixement de Buda (566 a.C.).
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, Pare de la
Pàtria porto-riquenya, revolucionari que va
concebre la idea del Crit de Lares, insurrecció
contra el domini espanyol.
1977: Carlos Bustos, sacerdot caputxí argentí,
testimoni de la fe entre els pobres de Buenos
Aires, assassinat.
Dia de commemoracióde l’Holocaust
6 milions de jueus assassinats pels nazis
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9 Dilluns
9

10 Dimarts
10

abril

Hch 2,14.22-23 / Sal 15
Hch 2,36-41 / Sal 32
Mt 28,8-15 Ezequiel
Jn 20,11-18
Casilda, Ma. Cleofàs
Miquel Agrícola
Dietrich Bonhoeffer
1919: Mor en una emboscada Emiliano Zapata,
1920: Desembarcament de marines a Guatemala
general dels camperols revolucionaris
per protegir els ciutadans nord-americans.
mexicans.
1948: Jorge Eliécer Gaitán és assassinat a
1985: Oscar Fuentes, estudiant, Xile.
Bogotà. Es desencadena una violenta
1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdot belga, rector
rebel·lió reprimida cruelment per l’exèrcit: el
a Cali, Colòmbia, mort per l’exèrcit a causa
«Bogotazo».
del seu compromís amb els pobres.
1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i
Abdón Julián, militants de l’Església Baptista,
màrtirs de la llibertat de consciència a
Oaxaca, Mèxic.
Minvant a les 13h04m a Capricorn
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11 Dimecres
11

Hch 3,1-10 / Sal 104
Lc 24,13-35
Estanislau
1927: Formació de la “Columna Prestes”, que
recorrerà 30.000 km combatent els exèrcits
dels latifundistes, Brasil.
1986: Antonio Hernández, periodista y militant
popular, màrtir de la solidaritat a Bogotà.
2002: Cop d’Estat contra el president Hugo Chávez
a Veneçuela, que durarà 4 dies ﬁns a la seva
reposició. Tres presidents en 42 hores.
2002: Entra en funcionament la Cort Penal
Internacional, malgrat l’oposició dels EUA.

12
12

Dijous

13 Divendres
13

14 Dissabte
14

Hch 3,11-26 / Sal 8
Hch 4,1-12 / Sal 117
Hch 4,13-21 / Sal 117
Lc 24-35-48 Martí, Hermenegild
Jn 21,1-14 Telm
Mc 16,9-15
Zenó
1981: Màrtirs de la matança més gran que recorda
1797: Arriben a terra ferma, a Trujillo (Hondures),
1999: Transferit a Belém el judici dels 155 policies
procedents de l’illa de Roatán, uns 2.500
la història recent d’El Salvador, a Morazán:
acusats de la mort de 19 sense terra a
garífunes expulsats de l’illa de San Vicente.
150 nens, 600 ancians i 700 dones.
Eldorado de Carajás, Brasil.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, màrtir de la lluita
1925: Reunió a Foz d’Iguaçú, inicia la “Columna
dels marginats a Marabá, Brasil.
Prestes”, que recorrerà 30.000 km a Brasil.

abril

15
15

2n Diumenge de Pasqua
Hch 5,12-16 / Sal 117
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 / Jn 20,19-31
Benet Josep Labre
1961: Invasió de Badia de Cochinos, Cuba.
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj, El
Quiché, Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys
militants, màrtirs de la solidaritat entre els
joves de Cali, Colòmbia.
1993: José Barbero, sacerdot, profeta i servidor dels
germans més pobres de Bolívia.
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16 Dilluns
16

Hch 4,23-31 / Sal 2
Jn 3,1-8
Engràcia
1952: Triomfa la revolució: camperols i miners
aconsegueixen la reforma agrària a Bolívia.
1984: 1’7 milions de persones es manifesten a São
Paulo per les “Direitas já”.
2002: Carlos Escobar, jutge paraguaià, ordena
la captura i extradició del dictador Alfredo
Stroessner, asilat a Brasília, per la mort el
1979 d’una dirigent sindical del gremi docent

17
17

Dimarts

Hch 4,32-37 / Sal 92
Anicet
Jn 3,5a.7b-15
1695: Mor Juana Inés de la Cruz, poetessa mexicana.
1803: Mor a la presó francesa de Joux, desatès pels
metges, Toussaint L’Ouverture, lluitador per
l’alliberament d’Haití.
1990: Tiberio Fernández, i companys, màrtirs de la
promoció humana, Trujillo, Colòmbia.
1996: Matança d’Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La
policia militar de l’Estat mata 23 persones que
defensaven el seu dret a la terra.
1998: César Humberto López, president de la
Fraternitat ecumènica per la Pau, assassinat a
San Salvador pel seu compromís amb la justícia.
Dia internacional de la lluita camperola.
És el "Primer de maig" dels camperols.

abril

Nova a les 6h36m a Àries

98

18 Dimecres
18

Hch 5,17-26 / Sal 33
Perfecte, Galdí
Jn 3,16-21
1537: Francisco Marroquín, primer bisbe consagrat
a les Índies, fundador de les primeres escoles
i hospitals, pastor de Guatemala.
1955: Conferència de Bandung, Indonèsia, on es
crea el moviment de països no alineats.
1998: Assassinen Eduardo Umaña Mendoza,
destacat advocat defensor dels drets populars
i denunciador dels paramilitars.

19
19

Dijous

Hch 5,27-33 / Sal 33
Jn 3,31-36
Lleó, Emma, Olavus Petri
1925: Desembarcament de marines a La Ceiba,
Hondures.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú i el seu
ﬁll Patrocinio, família indígena de catequistes,
que va lluitar per la seva terra, màrtirs d’El
Quiché, Guatemala.
2005: Adolfo Scilingo, condemnat a Espanya a 640
anys de presó per la seva participació en els
«vols de la mort” de la dictadura argentina.
Dia Panamericàde l’Indi

20 Divendres
20

Hch 5,34-42 / Sal 26
Jn 6,1-15
Sulpici
1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
1871: La Província Franciscana de Brasil allibera
4 esclaus adults i 12 menors; també declara
lliures els ventres de les esclaves de tots els
seus convents.
1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeix
Cuba, Puerto Rico, Guam i Filipines.
1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a
Veracruz, Mèxic.
1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i
democratitzadora dels amazics de la Cabília
algeriana contra el poder central i arabitzador
d’Alger.

21 Dissabte
21

Hch 6,1-7 / Sal 32
Jn 6,16-21
Anselm
Naixement de Mahoma. Dia de perdó per al món.
Naixement de Rama. Religió Sij.
1792: Els portuguesos pengen i decapiten Joaquín
da Silva Xavier, «Tiradentes», precursor de la
Independència del Brasil.
1960: Es constitueix Brasília com a capital del 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.
1997: Gaudino dos Santos, indígena pataxó, que
demanava la demarcació de la seva terra, mor
cremat a Brasília per uns joves.

abril

22
22

3r Diumenge de Pasqua
Hch 5,27b-32.40b-41 / Sal 29
Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19

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

Dia de la Terra
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23
23

Dilluns

24 Dimarts
24

25 Dimecres
25

Hch 6,8-15 / Sal 118
Hch 7,51-8,1a / Sal 30
1Pe 5,5b-14 / Sal 88
Mc 16,15-20
Jn 6,22-29 Fidel
Jn 6,30-35 Marc
Jordi, Toyohico Kagawa
1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques 1915: Genocidi silenciat del poble armeni comès
1667: Pedro de Betancourt, franciscà, apòstol dels
que contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
pobres a Guatemala, beatiﬁcat el 22.6.82
entre 1915 i 1917 per les autoritats turques.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la
Va causar la deportació i la mort de gairebé
Dia del Llibre i dels Drets d’Autor
República Argentina (AIRA).
un milió i mig d’armenis.
«Per haver coincidit en aquesta data del 1616 la
mort de l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel 1965: Intervenció dels EUA a la República
Dominicana, amb 40.000 homes.
de Cervantes i la de William Shakespeare». 28a
Conferència de la Unesco (París, novembre de 1985: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a
l’Església salvadorenca.
1995)

abril

Creixent a les 0h36m a Lleó
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26
26

Dijous

27 Divendres
27

Hch 9,1-20 / Sal 116
Hch 8,26-40 / Sal 65
Jn 6,52-59
Jn 6,44-51 Zita, Montserrat
Anaclet, Marcel·lí, Isidor.
1994: Assassinat de Quim Vallmajó (Navata 1941) a 1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
1999: El Tribunal del Deute Extern de Río de
Rwanda, missioner a l’Àfrica.
Janeiro, Brasil, determina que no es pagui.
1998: Assassinat a Guatemala Mons. Gerardi,
després de publicar l’informe «Nunca Más»,
que documenta 55.000 violacions de drets
humans, atribuïdes en un 80% a l’exèrcit.

28 Dissabte
28

Hch 9,31-42 / Sal 115
Jn 6,60-69
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.

abril

29
29

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

Caterina de Siena
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, màrtir de
la violència i la impunitat, Guatemala.
1982: Enrique Alvear, bisbe, pastor i profeta de
l’Església a Xile.
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LA DEMOCRÀCIA DELS POBLES INDÍGENES
JUSTÍCIA I IGUALTAT COM A DESAFIAMENT DEL DIA A DIA

Marcy Picanço I Paulo Maldos
Revista «Porantim», del CIMI, Brasília, Brasil

Un matí, en un poble guaraní, els homes es reuneixen
per discutir i decidir com s’ho faran per resoldre un
conﬂicte sobre la invasió del seu territori per part dels
terratinents. Els homes, ara l’un ara l’altre, exposen el seu
punt de vista, no tots amb la mateixa posició davant del
conﬂicte. No gaire lluny d’allà, rentant la roba en el rierol,
prou a prop de la Casa dels Homes per poder escoltarlos, les dones comenten entre elles, cadascuna just abans
que el seu home parli: “ara ell dirà tal cosa”, i el marit
deia exactament el que la seva dona havia avançat a les
amigues. Cada matrimoni havia tingut tota la nit abans
per pensar sobre el tema i deﬁnir una posició.
És així que la majoria dels pobles indígenes viu la
seva participació política. Ells no deleguen pas a un
individu o grup el poder de decidir per la comunitat.
Això és feina de tots, en el dia a dia del poble.
No podem aﬁrmar que tots els pobles indígenes
s’estructuren de la mateixa manera. Ben al contrari:
hi ha una gran diversitat de sistemes socials, polítics,
religiosos, econòmics, així com també culturals i
lingüístics, entre els pobles indígenes al Brasil i a
Llatinoamèrica. Cadascun tan diferent de l’altre com un
egipci d’un rus.
Amb tot, quan aquests sistemes polítics es comparen
als dels països en què els pobles indígenes es troben,
es poden identiﬁcar característiques comunes entre ells,
ben diferents de les societats que els envolten. Cap dels
pobles indígenes del Brasil ha creat un Estat; no fa servir
la força com a instrument de coerció per tal de mantenir
l’”ordre intern” de la comunitat, ni té l’exercici del poder
com a privilegi d’un grup.
En general, els homes i els més vells tenen més el
poder de la paraula que no pas les dones i els més joves. A
més, hi ha persones de la comunitat que es distingeixen
per les seves habilitats, com ara un xaman, un guerrer,
un caçador, la qual cosa no vol dir que tingui una posició
privilegiada. Ans el contrari: ells també actuen en funció
de l’interès col·lectiu i són controlats per la comunitat.
En les comunitats indígenes, els sistemes econòmic,
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social, polítics i religiós estan intrínsecament relacionats
i sobrepassen tots els espais i situacions de la vida
quotidiana. La participació política i el control sobre
el benestar del poble estan presents en el dia a dia
de tothom. No és atribució d’uns quants especialment
designats per això, i no calen espais especíﬁcs.
El fet que una persona sigui el líder en algun aspecte
de la vida no signiﬁca que tingui cap privilegi o poder
especial en relació als altres. Un cacic, per exemple,
pot ser un gran conseller o responsable de diverses
activitats; ell pot ocupar-se de mantenir l’equilibri
intern, el benestar del poble, d’articular el consens
general. Per fer-ho necessita atributs que el legitimin
davant la comunitat, ja que pot perdre la seva funció en
cas que no la tracti amb prou respecte.
Una de les tasques intrínseques del cacic pot
ser, alhora, una de les formes que la comunitat té de
controlar-lo: el cacic ha de retribuir el que rep. Hi ha
poblets en què el cacic és aquell que menys béns ha
acumulat, perquè encara que rebi molts regals n’ha de
fer molts com a contrapartida.
En realitat, l’economia de redistribució permanent a
l’interior de les comunitats ha sigut la forma trobada pels
indígenes al Brasil de prohibir l’acumulació de propietats
i béns i, en conseqüència, de poder per part d’individus
o grups.
Segons la tradició indígena, l’objectiu de la producció
no és acumular excedents sinó compartir. Tot l’excedent
de la caça, la pesca i l’agricultura es reparteix entre
la gent del poble o es fa servir com a present per les
comunitats veïnes, generalment en grans celebracions.
Durant la colonització d’Amèrica, a alguns pobles se’ls va
impedir fer les festes de repartiment de la producció, ja
que era vist com a desaproﬁtament. Aquesta actitud va
tenir un efecte contrari a l’esperat, generant, molt sovint,
l’escassedat d’aliments, un cop que molts indígenes no
trobaven cap sentit a treballar per fer estocs. Sense les
celebracions, que tenien un caràcter religiós.
En impedir culturalment aquesta acumulació i
aquesta diferenciació externa, els pobles indígenes van

evitar l’aparició de la propietat privada, la constitució
de les classes socials i la producció de l’instrument
per excel·lència de dominació d’una classe per l’altra:
l’Estat.
Una democràcia exercida per tots, no tan sols per
representants.
Aquesta igualtat radical, ancorada en l’economia,
organitzada per la cultura i concretada en les pràctiques
quotidianes, confereix un alt grau d’autonomia a les
comunitats indígenes, fet que té com a conseqüència
la no adopció de pràctiques com ara la de delegació de
representació a individus com a “representants” de la
comunitat. Entre els pobles indígenes, simplement no
existeix la pràctica de la representació; allò que pot
haver-hi són les persones que encaminaran les demandes
i propostes de la comunitat - al seu servei i sota el seu
control. I sempre de manera puntual i especíﬁca, no pas
com una “representació general”, d’”ampli espectre” i
sense límits en el temps.
Molt sovint veiem “representants indígenes perennes
en els mitjans de comunicació o en els espais de l’Estat,
parlant o negociant en nom “dels pobles indígenes” en
general. Aquests “representants” sorgeixen molt més per
la necessitat que l’Estat i la societat tenen de trobar
interlocutors entre els pobles indígenes que no pas a
causa d’una legitimitat construïda per aquells juntament
amb les comunitats. “Representant genèrics” dels pobles
indígenes sorgeixen, per tant, a causa de processos
“exògens” a les comunitats, i no pas “endògens”.
Després de la Constitució de 1988, al Brasil,
apareixen centenars d’organitzacions indígenes que
busquen complir un paper d’articulació, organització i
mobilització dels pobles indígenes entorn dels seus drets
històrics. En sorgeixen moltes que, de la mateixa manera,
acaben morint. Només romanen aquelles que millor
aconsegueixen reﬂectir els anhels de les comunitats
i transformar-se en funció d’una recerca constant de
sintonia amb les bases.
Aquesta absència de delegació de la representació
fa que tota la comunitat tingui com a responsabilitat
tenir cura del seu present i del seu futur. Això mobilitza
tots els seus membres perquè exerceixin la seva paraula
i els seus gestos en la construcció autònoma i, alhora,
col·lectiva de la seva història, en tots els espais existent
en el dia a dia.
La societat brasilera, sorgida amb la invasió
europea ara fa 506 anys, així com les altres societats
llatinoamericanes, en la seva fase republicana, van

buscar en l’antiga Grècia els orígens de la seva idea de
democràcia. Aquestes idees originals van ser adoptades
per la construcció d’una república democràtica en els
nostres països, en un context de societats basades en la
noció de la propietat privada com a sagrada, i dilacerades
pels conﬂictes entre les classes. El resultat d’aquesta
adequació va ser la creació d’estats com a instruments
de les classes hegemòniques i de nacions amb fortes
desigualtats econòmiques i socials. Tot plegat fa que les
nostres “democràcies”, controlades pel poder de classe, i
les nostres “representacions polítiques”, apropiades per
aquest, quedessin molt lluny de la promesa d’igualtat i
justícia.
En el context de les nostres societats, absurdament
desiguals i injustes, la democràcia s’ha tornat un ritual
buit, i la representació política, quasi una farsa. Al llarg
de la nostra història, els sectors populars s’han esforçat
a donar substància a les nostres recents democràcies, per
mitjà de mobilitzacions i d’encaminament institucional
de les demandes i propostes dels treballador i dels
sectors populars, així com pel control social sobre
l’estat i les seves institucions. Aquesta lluita, però,
té una trista història de reaccions de les oligarquies i
classes dominants, revelat en els innombrables cops
d’estat i dictadures militars que tant van ferir els pobles
llatinoamericans durant tot el segle XX.
Avui, un cop més, els pobles llatinoamericans miren
de triar representants que duguin a terme, de fet, les
seves aspiracions de democràcia i justícia social. De
nou els sectors dominants miren de prohibir aquesta
experiència, associant-se amb els representants elegits
i transformant-los en traïdors d’aquells que els van
elegir. O bé amenaçant-los amb el desgast als mitjans de
comunicació, amb accions en un poder judicial classista,
amb el descrèdit a la societat i, per acabar-ho d’adobar,
amb nous cops militars.
En aquest difícil moment històric en què vivim, les
nostres democràcies han d’aprendre molt dels pobles
indígenes i de les seves pràctiques de vida en comunitat.
Seria fonamental que ens dediquéssim a conèixer les
diverses formes que els nostres pobles mil·lenaris van
construir per viure en comunitats lliures d’explotació,
domini, misèria i barbàrie social.
És evident que els pobles indígenes ens poden
ensenyar moltes coses pel que fa a construir democràcies
veritables, on la justícia i la igualtat estiguin inscrites
en la quotidianitat de les nostres societats, no tan sols
en el preàmbul de les nostres constitucions.

❑

103

Abril

2007

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

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

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

23

24

30

31

21

28

22

29

104

Viztazos2007 cat.indd 10

16/8/06 10:58:34

Dl.Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.
1
2
3
6 7
8
9 10
13 14 15 16 17

4 5
11 12

4

5

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

M A IG
6

1
2
3
4
5
6

11

12

13

7
8
9
10
11
12

18

19

20

13
14
15
16
17
18

25

26

27

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
105

Viztazos2007 cat.indd 11

16/8/06 10:58:34

30 Dilluns
30

11

Dimarts

Hch 11,1-18 / Sal 41
Hch 11,19-26 / Sal 86
Jn 10,1-10 Josep Obrer
Jn 10,22-30
Pius V
Felip i Santiago
1948: Vint-i-un països ﬁrmen a Bogotà la carta
1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo
constitutiva de l’OEA.
Cifuentes, catequista, segrestats i morts,
1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza
màrtirs, a Guatemala.
de Mayo, Argentina. 30 anys.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la
CEB Guadalupe, a Soyapango, El Salvador,
capturat i desaparegut pel seu compromís
cristià, amb el seu amic Edwin Laínez.

22

Dimecres

Hch 12,24-13,5 / Sal 66
Jn 12,44-50
Atanasi
1979: Luis Alfonso Velázquez, nen de 10 anys,
màrtir de la dictadura somocista, Nicaragua.
1981: Es crea la Unió de Nacions Indígenes del
Brasil (UNI).
1994: Sebastián Larrosa, estudiant camperol, màrtir
de la solidaritat entre els pobres del Paraguai.
1997: Mor Paulo Freire, fundador de la pedagogia
alliberadora llatinoamericana.

Dia internacional dels treballadors

maig

Plena a les 5h09m a Escorpí
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33

Dijous

4 Divendres
4

1Cor 15,1-8 / Sal 18
Hch 13,26-33 / Sal 2
Jn 14,6-14 Ciriac, Mònica
Jn 14,1-6
Felip i Santiago
1493: Butlla Inter Caetera per la qual el Papa fa
1500: Fra Henrique de Coimbra, primer missioner
donació de les terres del nou Continent als
europeu que trepitja terra brasilera.
Reis Catòlics.
1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre
companys, màrtirs de la Reforma Agrària, a El 1521: Pedro de Córdoba, primer apòstol missioner
dels dominics a Amèrica. Autor del primer
Astillero, Hondures.
catecisme a Amèrica.
Dia (de l’ONU) de la llibertat de premsa
1547: Cristóbal de Pedraza, bisbe d’Hondures,
“Pare dels Indis”.

55 Dissabte

Hch 13,44-52 / Sal 97
Jn 14,7-14
Màxim
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de
la Legió de Maria, màrtir salvadorenca.
2001: Es assassinada Bàrbara Ann Ford, 64,
germana de la Caritat, nord-americana.
Treballava al Quiché des de 1989, va
col·laborar amb Mons. Gerardi a l’informe
“Nunca Más”. Havia ajudat les víctimes de la
guerra a declarar les experiències viscudes i a
fer exhumacions.

maig

6
6

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

Heliodor
Primer diumenge de maig: Dia dels màrtirs
d’Hondures.
1977:Oscar Alajarín, militant de l’Església metodista,
màrtir de la solidaritat a l’Argentina. 30 anys.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdot, Colòmbia.
1994: La Cort Constitucional de Colòmbia legalitza
la «dosi personal» de narcòtics.
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77

Dilluns

8
8

Dimarts

9
9

Dimecres

Hch 14,5-18 /
Hch 14,19-28 / Sal 144
Hch 15, 1-6 / Sal 121
Sal113 Víctor i Acaci
Jn 14,27-31a Pacomi, Gregori Ostienc
Jn 15,1-8
August, Flàvia, Domitila
1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
1753: Neix Miguel Hidalgo, pare de la Pàtria, Mèxic. 1982: Luis Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco.
Perú, amenaçat de mort per la seva opció
1991: Capturen el fazendeiro Jerônimo de Amorim, 1770: Carles III ordena «que se extingeixin els
preferencial pels pobres, mor en «accident».
per ordenar la mort d’un sindicalista, Brasil.
diferents idiomes indis i s’imposi el castellà».
1994:
Pren possessió de la Presidència de Sud1987: Vicente Cañas, missioner jesuïta, assassinat
àfrica, després de les primeres eleccions
pels que cobejaven les terres dels indis que
multirracials de la història del país, en las
ell acompanyava, a Mato Grosso, Brasil.
quals va obtenir el 62% dels vots, Nelson
1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen
Mandela, primer president negre del seu país,
holandès assassinat pe un militar a Santa
i el pres polític amb més anys a la presó.
María, Chiriquí, Panamà.

maig

Dia de la Creu Roja Internacional
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Minvant a les 23h27m a Aquari

10
10

Dijous

Hch 15,7-21 / Sal 95
Jn 15,9-11
Joan d’Àvila, Antoní
1795: El zambo José Leonardo Chirino encapçala
la insurrecció de Coro, Veneçuela, amb
indis i negres, “per la llibertat dels esclaus i
l’eliminació dels impostos”.
1985: Irne García, sacerdot, i Gustavo Chamorro,
militant, màrtirs de la justícia i la promoció
humana a Guanabanal, Colòmbia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdot, assassinat
pels latifundistes, màrtir de la pastoral de la
terra, a Imperatriz, Brasil.

11 Divendres
11

Hch 15,22-31 / Sal 56
Jn 15,12-17
Anastasi
1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de
les «villas miseria».
www.carlosmugica.com.ar
1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luis Torres,
escolà, màrtirs a El Salvador. 30 anys.
1988: S’organitza a Rio de Janeiro la parada militar
més gran després de la Revolució de 1964,
per intimidar la «Marxa contra el centenari de
l’abolició», de les entitats negres.

12 Dissabte
12

Hch 16,1-10 / Sal 99
Jn 15,18-21
Nereu, Aquil·les, Pancraci
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.

maig

13
13

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

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

109

14
14

Dilluns

maig

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

Dimarts

16 Dimecres
16

Hch 16,22-34 / Sal 137
Hch 17,15.22 - 18,1 / Sal 148
Jn 16,5-11 Joan Nepomucè, Ubald
Jn 16,12-15
Isidre Llaurador, Joana de Lestonnac
1903: Afusellen a Panamà, el general i guerriller
1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos
Victoriano Lorenzo, heroi nacional.
cap a l’actual Nova Friburg (estat de Rio de
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangèlic,
Janeiro), després de la fam de 1817 a Suïssa.
màrtir de la llibertat d’expressió a Guatemala. 1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat,
1987: Màrtirs indígenes, víctimes de la
Guatemala.
despossessió de les seves terres, a Bagadó,
Nova a les 14h27m a Taure
Colombia. 20 anys.
Dia Internacional dels objectors de consciència

17
17

Dijous

18Divendres
18

Hch 18,1-8 / Sal 97
Hch 18,9-18 / Sal 46
Jn 16,16-20 Rafaela Ma Porras, Erik
Jn 16,20-23a
Pasqual Bailón
1961: Comença el bloqueig comercial dels EUA
1525: Fundació de Trujillo (Hondures).
contra Cuba, en resposta a la Reforma Agrària 1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II,
realitzada per la revolució cubana.
lluitador del Perú i Bolívia, esqueixat.
1895: Neix Augusto C. Sandino a Nicaragua.
Dia mundial de les telecomunicacions
1950:
Es reuneix a Rio de Janeiro el Consell
Una crida a evitar els enormes desequilibris en la
Nacional de Dones Negres.
producció de missatges i programes.
1982: Els residents de Villa Sin Miedo es defensen
del desallotjament efectuat per la policia de
Puerto Rico dels seus habitatges construïts
en terrenys rescatats. La Villa va ser cremada
per la policia.

19 Dissabte
19

Hch 18,23-28 / Sal 46
Jn 16,23b-28
Pere Celestí
1895: Mor en combat, lluitant per la independència
de Cuba, José Martí.
1979: Arresten 21persones a l’illa-municipi de
Vieques, Puerto Rico, per protestar per la
presència de la marina dels EUA
1995: Mor Jaime Nevares, bisbe de Neuquén, veu
profètica de l’Església argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sense
terra, assassinat pels capangas del propietari
Alcides Vieira de Azevedo, a São Miguel de
Taipú, on acampava amb més de 140 famílies.

maig

20
20

Ascensió
Hch 1,1-11 / Sal 46
Ef 1,17-23 / Lc 24,46-53

Bernardí de Siena
1506: Colom mor a Valladolid (Espanya).
1976: Héctor Gutiérrez i Zelmar Michellini, militants
uruguaians, màrtirs de la lluita del poble.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir de la
causa dels pobres, Guatemala.
1993: Destitució del President de la República de
Veneçuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Assassinat, a Pesqueira, Pernambuco, Brasil,
Francisco de Assis Araújo, Cacic Xukuru.
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21
21

Dilluns

22 Dimarts
22

23 Dimecres
23

maig

Hch 19,1-8 / Sal 67
Hch 20,17-27 / Sal 67
Hch 20,28-38 / Sal 67
Jn 16,29-33 Joaquima Vedruna, Rita de Casia
Jn 17,1-11a Desideri, Ludwig Nommensen
Jn 17,11b-19
Felícia i Gisela, Joan Eliot
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de 1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir
la independència de la República Dominicana. 1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA,
dels pobres, Buenos Aires, Argentina.
en suport al cop a Santo Domingo.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir,
1987: Luis Gutiérrez, sacerdot, Colòmbia.
Guatemala.
Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat
Setmana de solidaritat
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religiós, Colòmbia.
amb els pobles de tots els territoris colonials.
1991: Irene McCormack, missionera, i companys,
màrtirs per la causa de la pau, Perú.
Creixent a les 16h02m a Verge
Dia mundial (de l’ONU) de la diversitat cultural
pel diàleg i el desenvolupament
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24 Dijous
24

Hch 22,30; 23,6-11 / Sal 15
Jn 17,20-26
Vicenç de Lerins
1822: Batalla del Pincincha, plena independència
de l’Equador.
1986: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i
companys camperols, màrtirs de la solidaritat
a San José de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la
reforma agrària, assassinat a Progreso,
Hondures.

25 Divendres
25

26 Dissabte
26

Hch 25,13-21 / Sal 102
Hch 28,16-20.30-31 / Sal 10
Jn 21,15-19 Felip Neri, Mariana Paredes
Jn 21,20-25
Vicenta López Vicuña
Gregori VII
1966: Independència de Guyana.
1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina. 1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys,
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià
màrtir de la justícia a Recife, Brasil.
màrtir a mans de terratinents i militars.

maig

27
27

Pentecosta
Hch 2,1-11 / Sal 103
1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23
Agustí de Cantorbery
Joan Calví
1975: S’oﬁcialitza el quítxua al Perú.
1987: Luis Pérez, sacerdot, Colòmbia.
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28 Dilluns
28

maig

Sir 17,20-28 / Sal 31
Mc 10,17-27
Emili i Just
1926: Cop d’Estat que porta el dretà Salazar al
poder a Portugal, ﬁns a la seva mort el 1970.
1993: Javier Cirujano, missioner, màrtir de la pau i la
solidaritat a Colòmbia.
2001: La justícia francesa crida Henry Kissinger,
ex-secretari d’Estat dels EUA, implicat en
assassinats de ciutadans francesos sota el
règim de Pinochet.
2004: Amèrica Central ﬁrma un TLC amb els EUA
que han de ratiﬁcar els Congressos dels
respectius països.
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29 Dimarts
29

Sir 35,1-15 / Sal 49
Mc 10,28-31
Maximí, 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.

30 Dimecres
30

Sir 36,1-2a.5-6.13-19 / Sal 78
Mc 10,32-45
Ferran, Joana d’Arc
1961: El dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo
mor assassinat.
1994: María Correa, religiosa paraguaiana, germana
dels indígenes Mby’a i profeta de la denúncia
a la seva terra. Paraguai.
1996: La comissió de desapareguts polítics aprova
la indemnització a la familia de Fiel Filho,
Brasil.

31
31

Dijous

11 Divendres

22

Dissabte

Gn 14,18-20 / Sal 109
Sir 44,1.9-13 / Sal 149
Sir 51,17-27 / Sal 18
Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17 Justí
Mc 11,11-26 Pere i Marcel·lí
Mc 11,27-33
Visitació de Maria
1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de
1537: Bula Sublimis Deus de Pau III, que condemna
1979: Teodoro Martínez, camperol, militant cristià,
l’alliberament dels camperols de Tierralta,
l’esclavitud.
màrtir a Nicaragua.
Colòmbia.
1987: Sebastián Morales, diaca de l’Església
1986: Primera Trobada d’Agents de Pastoral Negres
evangèlica, màrtir de la fe i la justícia a
de la diòcesi de Duque de Caxias i São João 1991: João de Aquino, president del Sindicat de
Nueva Iguazú, Brasil, assassinat.
Guatemala.
de Meriti, Brasil.
1990: Clotario Blest, profeta cristià al món sindical
xilè.
Dia mundial sense tabac
Plena a les 20h04m a Sagitari.

maig

3

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

Carles Luanga
Joan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, protector
dels indis.
1758: La Comissió de Límits troba els Yanomami de
Veneçuela.
1885: São Carlos Luanga i companys, màrtirs
d’Uganda. Patrons de la joventut africana.
1963: Mor Joan XXIII.

115

Repensem la democrÀcia
Ivone Gebara
Camaragibe, Pernambuco, Brasil
L’any 2005, sobretot en el món universitari, es
va celebrar el bicentenari del naixement d’Alexis de
Tocqueville, el consagrat autor de La democràcia a Amèrica ,
obra que va portar a la intel·lectualitat a reﬂexionar sobre
què era una democràcia moderna. Tocqueville, en aquella
època, analitzant la societat nord-americana, tot i ser
francès, ja havia profetitzat les formes de despotisme
que resultarien de la “igualtat de condicions” de la
societat individualista de massa. Segons ell, hi hauria
una exacerbació de les exigències egoistes i una tirania
de l’opinió democràtica, que pel fet d’exigir que totes
les diferències siguin igualment respectades acabaria
per destruir el que anomenem bé comú. I encara més:
acabaria per fer-nos viure en una mena de “totalitarisme
tou” imposat per la societat de consum, que excitaria els
nostres desitjos narcisistes en beneﬁci propi. Aleshores
la pretesa igualtat democràtica es fonamentaria, en certa
manera, en la universalització del consum individual en
proﬁt del lucre d’una elit. Aquesta anàlisi feta fa més de
dos-cents anys pot ser una referència per ajudar-nos a
entendre la fal·làcia de la democràcia actual i la nostra
incapacitat per crear noves formes d’organització social
que afavoreixin la vida de la majoria.
Ens adonem cada cop més de la complexitat del que
anomenem “democràcia” i de la necessitat d’entendre i
construir noves formes de convivència social davant
l’exclusió creixent de persones en tots els continents.
Aquestes formes no poden ser abstractes o preestablertes,
com si fossin models més o menys ﬁxos o rígids als quals
volem arribar. De la mateixa manera, no podem fer servir
només els principis generals dels drets humans, atès que
els principis molt sovint habiten en el món dels ideals
i no aconsegueixen articular solucions immediates. Així
mateix, no podem pensar en models democràtics iguals
per tothom, perquè estarien copiant la pretesa democràcia
de l’Imperi dels Estats Units. Tampoc poden veure els
éssers humans, homes i dones, com a fonamentalment
bons i, per això mateix, sempre capaços de voler el bé
els uns dels altres. I entre els bons es triaria els millors,
i els reconeixeríem com a detentors de poders de bondat
capaços de transformar les nostres relacions. I cal
recordar que aquest ha sigut el procediment actual de les
religions: el de voler fundar comportaments polítics de
dreta o d’esquerra batejant-los de “democràcia segons la
voluntat divina”. Una vegada més accentuaríem les formes
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jeràrquiques, i també, indirectament, models a imitar en
la línia del consumisme consagrat pel capitalisme vigent.
Avui dia el consum, considerat gairebé com una
pràctica religiosa, no reﬂecteix tan sols, a la seva manera,
la qüestió de les classes socials, sinó que mostra una mena
d’invitació a un igualitarisme “democràtic” consumista.
Tothom necessita i pot tenir el seu aparell de música, el
seu telèfon mòbil, el seu ordinador, el seu cotxe, la seva
dieta personalitzada. El col·lectiu cedeix el seu lloc a
l’individu. Aleshores es dóna la perversió de la democràcia
i, a partir d’aquesta, els governants només passen a
garantir el creixement del consum inútil, permeten la
propaganda de productes superﬂus per la manutenció
de la vida, i deixen de banda les activitats bàsiques que
mantenen una vida amb dignitat. Els governs anomenats
avui democràtics acaben permetent el desenvolupament
de l’il·lusori somni que tots els béns de consum que la
propaganda proposa poden estar a l’abast de tothom. I,
en aquesta il·lusió ideològicament conscient, no hi ha
cap altra alternativa que, com diu Foucault, “vigilar i
castigar”, o, com diu Deleuze, “controlar”, sobretot els
pobres. I això perquè tots nosaltres estem més o menys
embriagats per les novetats i extravagàncies que la
societat de consum presenta, i veiem, en la fal·lera de
posseir aquests béns, la realització de la nostra humanitat
i la vivència de la nostra ciutadania. Els pobres, homes i
dones, també poden i han de desitjar, però l’Estat vigilant
controlaria els excessos comprensibles del desig d’aquells
que no volen ser-ne exclosos. Hi ha una mena de perversió
que manté viu el capitalisme vigent, i en ell una il·lusió
de democràcia.
Hem fet de la democràcia un regne de consumisme, de
manera que acabem entenent la democràcia com el dret
de tots i de totes d’usufructuar la “igualtat de condicions”
per tal de desitjar i posseir el superﬂu, el descartable, allò
que alimenta la divinitat del lucre sempre present entre
nosaltres. És més: hem fet una democràcia que es dóna el
dret d’exhibir el superﬂu, d’escriure i convèncer sobre el
dret al superﬂu com a producció cultural. És per això que la
societat anomenada democràtica en la qual vivim ha passat
a ser una societat sempre àvida de nous plaers, de noves
dominacions, d’instrumentalització i comercialització
de cossos. És una societat que exigeix cada cop més
especialitzacions i produeix cada cop més éssers humans
descartables, subjectes d’assistència pública. La nostra

democràcia ha passat a ser una democràcia de façana, una
democràcia de paraula buida de sentit ètic.
Tinc la sospita que aquesta paraula “democràcia”
s’ha tornat una paraula inadequada, un concepte gastat i
impropi per explicar el que vivim i el que ens agradaria viure.
Mentrestant, continuem parlant de democràcia i vivint en
la realitat, en un règim totalitari mundial, militaritzat i
tecnològic. Aquest clava els “drets humans” universals i
esborra del mapa diàriament milers de criatures acabades
de néixer. La dictadura del lucre i del consumisme ens ha
reclòs en la “por de l’altre” que no té el que tenim, ens
ha reclòs en la recerca de plaers individualistes i ens ha
tornat, en certa manera, insensibles als moviments que
encara busquen transformacions socials fundades en un bé
comú de qualitat ètica.
De vegades penso que la idea que tenim de democràcia,
sobretot en els ambients cristians, és potser una idea molt
religiosa. Veiem la democràcia com una utopia, com una
mena de fraternitat universal on totes les fams seran
saciades, com a expressió idealitzada del regnat de Déu,
com un món de relacions pacíﬁques i paciﬁcadores, com
un bon lloc polític al qual es vol arribar. Aquesta idea
“religiosa de democràcia” no té prou força per oposarse “a la religió capitalista democràtica” del consumisme.
Totes dues pequen d’absolutisme i idealització de l’ésser
humà, ja sigui amb el seu perfeccionament consumista o
bé amb el seu perfeccionament anticonsumista. Ambdues
se situen als extrems, es jutgen mútuament i busquen
adeptes. En realitat sembla que s’obliden de la història
humana i dels seus desaﬁaments reals, dels processos
de socialització que ens marquen, dels micropoders que
eduquen els nostres desitjos, i dels dolors immediats que
sentim. No tinc pas respostes per trobar camins en aquest
bosc gris en què ens trobem. Tinc uns quants suggeriments
que serveixen com a invitació al pensament.
Si, per exemple, ens aturéssim a observar la vida
quotidiana de cadascun i cadascuna de nosaltres, podríem
admetre les diﬁcultats inherents a les relacions humanes.
Ens adonaríem que el guany i l’egoisme sempre estan
sotjant les bones accions i les bones intencions de la
gent. De la simplicitat i complexitat de la vida de cada dia
aprendríem que la convivència humana exigeix un mínim
d’ordre i de límits. Tot això perquè no som bons ni dolents
per naturalesa. Som éssers històrics “barrejats”, i aquesta
mescla fa que les nostres accions i institucions estiguin
barrejades. No serem perfectes, ni irreprensibles, ni farem
un paradís de delícies i de justícia, ni una democràcia
radical on tots i totes tinguin els seus drets respectats.
No som totalment pacíﬁcs ni totalment bel·licosos. És per
això que l’art polític que mira d’afavorir el bé comú ha de

lluitar amb éssers barrejats, inconstants, contradictoris,
tan veritables i mentiders com som. I ha de proposar
l’educació de cada individu en el petit lloc en què es
troba, en la línia de “fes el bé que vulguis que els altres et
facin”. En aquesta mateixa perspectiva, i ara en un espai
més gran, les velles fórmules de la política democràtica
que convidaven les persones a formar organitzacions
per la defensa dels seus interessos, de tal manera que
participessin del govern de la ciutat i de la nació,
necessitarien recobrar força i creativitat per tal d’afrontar
el complex moment en què vivim. La creació d’instàncies
intermediàries en els diferents sectors de l’organització
social necessitaria ser reactivada a ﬁ de mantenir valors
i ideals de serveis i de governabilitat que serveixin el bé
comú. Per això, aquestes instàncies podrien ﬁns i tot
proposar la deposició d’un govern, d’un cap d’empresa,
d’un governador, d’un bisbe, d’un capellà, d’un papa, d’un
rei, d’un funcionari, d’un professor en cas que s’estiguin
oblidant, a través dels seus actes, de donar prioritat al
bé comú.
Aquestes haurien de funcionar des del barri ﬁns
a la ciutat, des de la capella ﬁns a la diòcesi, des de
l’hospital ﬁns al Ministeri de la Salut. I qui deﬁniria el
bé comú? Aquest és el desaﬁament que tenim tothora,
i sobretot en aquest moment en què sembla que vivim
en el “totalitarisme tou” del lucre i del consumisme, i en
una gran diﬁcultat per trobar camins de justícia i de bé.
Un cop més, aquí també, han d’aparèixer les “instàncies
intermediàries” que s’organitzarien en els diferents nivells
i institucions, i a partir d’aquí pensarien en el “bé comú”
en aquella situació, en aquell moment, sense oblidar mai
que formem part d’una complexa xarxa vital de relacions
força més ampla que el nostre propi grup. Un cop més,
no hem de pensar que serem perfectes; serem només un
xic millors perquè serem capaços de reﬂexionar sobre les
nostres diﬁcultats i les nostres necessitats a la llum d’allò
que ens sembla fonamental per al manteniment de la
nostra vida i de la vida de les altres comunitats del planeta.
Serem una mica millors “avui” perquè ens farem un convit
mutu per tal que pensem i “construïm” els éssers humans
que volem ser avui. La responsabilitat serà nostra i no pas
d’aquells que decideixen per nosaltres i ens imposen la
seva democràcia i la seva política. Sabrem que ﬁns i tot
formant part d’un “sistema capitalista imperial” que no
hem triat estarem vivint “alguna cosa” del que creiem, i
ajudant-nos a acollir les exigències de les properes passes
que vindran. Potser aquestes petites coses nodriran la
nostra fe i la nostra esperança per AVUI, i ens ajudaran a
construir relacions una mica més democràtiques.

❑
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4
4

Dilluns

Tob 1,3;2,1b-8 / Sal 111
Francesc Caracciolo
Mc 12,1-12
1559: L’Oïdor Fernando Santillán informa de les
matances d’indis a Xile.
1980: José María Gran, missioner, i Domingo Batz,
sagristà, màrtirs a El Quiché, Guatemala.
Dia internacional dels nens
víctimes innocents de l’agressió.

55

Dimarts

Tob 2,9-14 / Sal 111
Mc 12,13-17
Bonifaci
1573: Execució del cacic Tanamaco (Veneçuela).
1981: Es descubreix 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’ex-president de facto Pinochet,
acusat per 109 querelles als tribunals xilens i
buscat internacionalment.

juny

Dia mundial del medi ambient
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6 Dimecres
6

Tob 3,1-11a.16-17a / Sal24
Mc 12,18-27
Norberto
1940: Mor Marcus Garvey, líder negre jamaicà,
mentor del panafricanisme.
1980: José Ribeiro, líder de la nació indígena
Apuriña, assassinat, Brasil.
1989: Pedro Hernández i companys, líders
indígenes, màrtirs del reclam de la pròpia terra
a Mèxic.

77

Dijous

Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a / Sal 127
Robert, Seattle
Mc 12,28b-34
1494: Castella i Portugal signen el Tractat de
Tordesillas negociant les seves respectives
àrees d’expansió a l’Atlàntic.
1978: Comença l’organització del Moviment Negre
Uniﬁcat (MNU).
1990: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les
faveles, Nova Iguaçú, Brasil, assassinada.
1998: Centenars de soldats cauen sobre
representants indígenes reunits a El Charco,
Guerrero, Mèxic, als quals confonen amb
guerrillers: moren 10 camperols i un estudiant.

8 Divendres
8

Tob 11,5-17 / Sal 145
Salustià, Medard
Mc 12,35-37
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.
Minvant a les 6h43m a Peixos

9 Dissabte
9

Tob 12,1.5-15.20 / Int. Tob 13,2-8
Efrem, Columbà, Aidà, Bede
Mc 12,38-44
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.

juny

10
10

Corpus Christi
Gn 14,18-20 / Sal 109
1 Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17

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

Dilluns

12
12

Dimarts

13 Dimecres
13

juny

Hch 11,21b-26;13,1-3/ Sal 97
2Cor 1,18-22 / Sal 118
2Cor 3,4-11 / Sal 98
Mt 10,7-13 Gaspar, Joan de Sahagún
Mt 5,13-16 Antoni de Pàdua
Mt 5,17-19
Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors 1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento» 1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per
(al cacique Catarapa), en la veu de Juan
de Càrites a San Salvador, desapareguts a
expulsar el domini holandès del Brasil.
Ayora, a la costa de Santa Marta, Colòmbia. 2003: El Suprem de Mèxic concedeix la extradició
El Salvador.
1997: Condemnat a 26 anys de presó José Rainha, 1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat
a Espanya de Ricardo Cavallo, torturador
de Treballadors Rurals de Naviraí, Paranà,
líder del MST, per un suposat homicidi.
durant la dictadura argentina, per ser jutjat
Brasil, assassinat.
per Garzón.
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14
14

Dijous

2Cor 3,15-4,1.3-6 / Sal 84
Mt 5,20-26
Eliseu, Basili el Gran,
Gregori Naciancè, Gregori de Niça
1935: Acaba la guerra del Chaco.
1977: Mauricio Silva, sacerdot uruguaià, germanet
de l’Evangeli, escombriaire a Buenos Aires.
Segrestat i desaparegut.
1980: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir
a El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdot missioner al
servei dels camperols, Perú.

15 Divendres
15

Ez 34,11-16 / Sal 22
Rm 5,5b-11 / Lc 15,3-7
M. Micaela, Vito
1932: Comença la guerra del Chaco entre Bolivia i
el Paraguai.
1952: 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.

16 Dissabte
16

Is 61,9-11 / Int. 1Sm 2,1.4-8
Lc 2,41-51
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: Es signa el Tractat Torrijos-Carter pel qual els
EUA cediran el Canal a Panamà.

Nova a les 7h04m a Cranc

juny

17
17

11 Diumenge ordinari
2Sm 12,7-10.13 / Sal 31
Gàl 2,16.19-21 / Lc 7,36-8,3

Ismael i Samuel
1703: Neix John Wesley a Anglaterra.
1983: Felipa Pucha i Pedro Cuji, camperols
indígenes, màrtirs del dret a la terra a
Culluctuz, Equador.
1991: S’acaba l’apartheid a Sud-àfrica.
Dia internacional contra la desertiﬁcació
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18
18

Dilluns

juny

2Cor 6,1-10 / Sal 97
Germà
Mt 5,38-42
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz
renúncia davant d’una invasió fomentada per
la CIA.
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar
les comunicacions.

124

19
19

Dimarts

2Cor 8,1-9 / Sal 145
Mt 5,43-48
Romuald
1764: Neix José Artigas, alliberador de l’Uruguai i
“pare” de la Reforma Agrària.
1867: Maximilià, emperador imposat als mexicans,
és afusellat.
1986: Matança a les presons de Lima, Perú.

20Dimecres
20

2Cor 9,6-11 / Sal 111
Silveri
Mt 6,1-6.16-18
Dia del refugiat africà.
1820: Mor Manuel Belgrano, prohom argentí.
1923: Mor assassinat Doroteo Arango, «Pancho
Villa», general revolucionari mexicà.
1979: Rafael Palacios, sacerdot, màrtir de les
comunitats de base salvadorenques.
1995: Greenpeace, amb el suport de l’opinió pública,
aconsegueix que Shell i Esso renunciïn a
enfonsar a l’oceà la plataforma petrolera Brent
Spar, evitant que se n’enfonsin 200 més.
Dia mundial (de l’ONU) dels refugiats

21
21

Dijous

22 Divendres
22

2Cor 11,1-11 / Sal 110
2Cor 11,18.21b-30 / Sal 33
Mt 6,7-15 Joan Fisher, Tomàs Moro
Mt 6,19-23
Lluís Gonçaga
Onèsim Nesib
1534: Benalcázar entra a Quito i la saqueja.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la
1965: Arturo Mackinnon, d’origen canadenc i
persecució contra l’Església a Guatemala.
Missioner de Scarboro, assassinat als 33
anys a Monte Plata pels militars per defensar
Any nou aimarà
els pobres, màrtir a la Rep. Dominicana.
Solstici: comença l’estiu al Nord
1966: Manuel Larraín, bisbe de Talca, president del
i l’hivern al Sud, a les 18h06m GMT.
CELAM, pastor del poble xilè.
1993:Aprovació a Nicaragua de la Ley de Lenguas
que afavoreix les llengües indígenes.

23 Dissabte
23

2Cor 12,1-10 / Sal 33
Zenó, Marcial
Mt 6,24-34
1524: Arriben a les costes mexicanes els «dotze
apòstols de la Nueva España», franciscans.
1936: Neix Carlos Fonseca.
1967: Matança de Sant Joan, al centre miner «Siglo
XX», Bolívia, on hi moren miners i les seves
famílies.

Creixent a les 8h15m a Lliura

juny

24
24

Joan Baptista
Is 49,1-6 / Sal 138
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80

Naixement de Joan Baptista
Dia d’any nou andí.
1541: Rebel·lió indígena a l’oest de Mèxic (Guerra
de Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Veneçuela.
1823: Es constitueix la Federació de les Províncies
Unides de Centre Amèrica, que durarà ben
poc.
1935: Carlos Gardel, màxim exponent del tango
argentí, mor en accident aeri a l’aeroport de
Medellín, Colòmbia.
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25
25

Dilluns

26 Dimarts
26

Gn 12,1-9 / Sal 32
Gn 13,2.5-18 / Sal 14
Mt 7,1-5 Pelai
Mt 7,6.12-14
Guillem, Màxim
Confessió d’Augsburg
1541: Mort violenta de Pizarro.
Felip Melancton
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb
Guayaquil.
els «Dotze Apòstols de Mèxic».
1945: Es signa la Carta de las Nacions Unides
1975: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt,
a San Francisco, que començarà a existir
colombià, Miguel «Casimiro», sacerdots, i 7
oﬁcialment el 24.10.1945.
companys camperols hondurenys.
1987: Es crea la Confederació dels Pobles
Indígenes de Mèxic.

juny

Dia internacional de lluita contra l’ús
indegut i el comerç il·lícit de drogues.
Dia internacional
de suport a les víctimes de la tortura
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27 Dimecres
27

Gn 15,1-12.17-18 / Sal 104
Mt 7,15-20
Ciril d’Alexandria
1552: Domingo de Santo Tomás i Tomás de San
Martín, dominics, primers bisbes de Bolívia,
defensors dels indis.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdot
indígena, màrtir de la justícia a Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de L’Haia declara els
EUA «culpables de violar el Dret Internacional
per la seva agressió contra Nicaragua».

28
28

Dijous

29 Divendres
29

Gn 16,1-12.15-16 / Sal 105
Hch 12,1-11/ Sal 33
Mt 7,21-29 Pere i Pau
2Tim 4,6-8,17-18 / Mt 16,13-19
Ireneu
1995: Conﬂicte de terres a São Félix do Xingú,
1890: El govern republicà, en obrir les portes del
Brasil. Moren 6 camperols i un policia.
Brasil als emigrants europeus, estableix que
1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien
els africans i asiàtics només podran entrar
ordenat l’assassinat de Josimo Tavares
amb autorització del Congrés.
(Brasil, 1986).
1918: Desembarcament de marines a Panamà.
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz és
derrocat.
2001: Wlademiro Montesinos ingresa a la presó de
la base naval d’El Callao, on ell mateix havia
fet construir cel·les especials per als líders
terroristes, Perú.

30 Dissabte
30

Gn 18,1-15 / Int. Lc 1
Protomàrtirs de Roma
Mt 8,5-17
Joan Olof Wallin
Dia dels màrtirs de Guatemala. Era el dia de
l’Exèrcit, i el van reconvertir per denunciar
el mateix dia els torturadors i assassins dels
pobles de la nació guatemalenca.
1520: La «noche triste», 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.
Plena a les 8h49m a Capricorn

juny

11

13è Diumenge ordinari
1Re 19,16b-21 / Sal

Cast, Secundí, Aaron
Caterina Winkworth, John Mason Neale
Festa nacional del Canadà.
1974: Mor Juan Domingo Perón, tres vegades
president de l’Argentina.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luis Navarrete,
catequista, màrtirs a Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de
l’educació alliberadora a Haití.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional,
malgrat l’oposició dels EUA.
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És poSsible la democrÀcia ARREU Del mÓN?
el repartIMENT DEL MÓN I L’ETERNA LLUITA DE CLASSES A NIVELL MUNDIAL

Wim Dierckxsens
Durant la batalla neoliberal pel repartiment del
mercat mundial, una part creixent la van absorbir les
transnacionals a costa de mercats nacionals i locals,
sobretot a la perifèria. La participació de les 200 empreses
transnacionals més grans en el Producte Mundial Brut
(PMB) era del 17% el 1965. Trenta anys més tard, el
conjunt de les transnacionals havia acaparat més del
50% del PMB, és a dir, tres cops la seva participació
30 anys abans (Beinstein, 1999:60). Si es concentren
els ingressos, es tendeix a reduir la demanda global, ja
que els més rics consumeixen un percentatge menor del
seu ingrés que el que consumeixen els més pobres. Tot
i això, mentre la part de la població mundial amb més
ingressos consumeixi gairebé productes transnacionals
i les parts inferiors tendeixin a consumir més productes
locals, la concentració de l’ingrés tendeix a beneﬁciar les
transnacionals.
Dins de la creixent misèria de les majories, augmenta
la demanda de productes transnacionals, sovint de
caràcter luxós, i prospera el gran capital. Durant els anys
80 i sobretot els 90, les borses de valors van pujar sens
parar enmig d’una misèria cada cop més generalitzada.
S’apostaven sumes cada vegada més gegantines amb
crèdits cada vegada més arriscats. Aquestes inversions no
van pas ampliar la base productiva; van inﬂar els preus
de les accions, sense una contrapart de riquesa real. Les
accions van tendir a pujar de forma geomètrica, alhora
que la base real de l’economia creixia cada vegada més
lentament. El resultat és una creixent massa de diner
virtual sense un suport en l’economia real.
A principis del nou mil·leni hi ha una amenaça de
recessió mundial. Cap a ﬁnals de l’any 2001, els països
centrals entren simultàniament en recessió. Un creixement
econòmic negatiu contreu la demanda de productes
transnacionals i, en conseqüència, perillen els guanys
transnacionals. Com a resultat, el preu de les accions
tendeix a caure i la borsa de valors entra en crisi. Entre
l’abril del 2000 i el 10 de setembre del 2001, les accions
borsaris van caure –de mitjana mundial- en un 31%. L’11
de setembre, aleshores, no va pas ser el responsable de la
crisi borsària (Tablada i Dierckxsens, 2004:167-168).
L’atemptat terrorista de l’11 de setembre del 2001
es va usar per atribuir el mals resultats econòmics al
terrorisme. La guerra contra el terrorisme, en essència,
revela una modalitat coercitiva per aprofundir en
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San José, Costa Rica
el repartiment del mercat mundial existent. És una
geopolítica del terror que ja no parteix del lliure joc
del mercat. Si en aquest món no hi ha lloc per tots (els
capitals), n’hi ha uns (Occident i sobretot els EUA) que
consideren que tenen més drets a estar en aquest món
que no pas els altres (Orient en general i l’Islam en
primer lloc). Legitimar la política d’exclusió sobre la base
de la suposada amenaça a Occident de l’Islam, amb la
justiﬁcació ideològica que es tracta de civilitzacions i
religions fonamentalistes inferiors i perilloses, implica el
pas de l’exclusió a l’eliminació metòdica. El resultat és que
la geopolítica s’aparta de la democràcia formal i tendeix a
un etnocidi amb un caràcter neofeixista.
El terrorisme oﬁcial fonamenta el terrorisme dels
dominats i tendeix a justiﬁcar-se amb la seva creació. El
terrorisme oﬁcial cerca així com legitimar-se. D’aquesta
manera es crea un cercle viciós del terror. S’engendra un
món on ningú s’hi sent segur, ni a la perifèria ni en els
propis centres de poder. El terrorisme oﬁcial constitueix
així la veritable amenaça per a la humanitat i no pas el
terrorisme de sota. Enmig d’aquest terror, tard o aviat
s’ha de presentar l’amenaça d’una guerra mundial amb
l’ús d’armes de destrucció massiva. Enmig de l’amenaça
d’un holocaust, naixerà la consciència que en aquest
“salvi’s qui pugui” ningú estarà segur. La solidaritat amb
“l’altre”... acaba sent el supòsit necessari per la meva
pròpia salvació. Neix l’ètica solidària.
Inevitable ensorrament del poder hegemònic dels EUA
El poder hegemònic dels EUA en el món s’aguanta
per dos pilars: el dòlar com a moneda internacional,
i el Pentàgon. Els EUA tenen la moneda de reserva i
d’intercanvi mundial, per la seva fortalesa econòmica
passada. Avui dia els EUA viuen de la renda que doni
aquesta posició hegemònica, la qual, però, està sent
minada pel caràcter improductiu i parasitari d’una
economia de caràcter rendista. En la mesura que la
fortalesa econòmica d’un imperi es debilita, la història de
la humanitat ens ensenya que el darrer recurs és recórrer
a la força. Una despesa militar en ascens assentada
en una base econòmica en declivi no es pot sostenir.
Com que posseeix la moneda universal, els EUA podran
sostenir la despesa militar durant un temps a pur crèdit.
Però, un país que cada vegada viu més del crèdit, ja no
aconsegueix imposar el seu criteri als seus creditors.
En perdre hegemonia en l’apartat econòmic, l’imperi sol

recórrer a la força i, a vegades, contra els seus creditors.
Una hegemonia basada en l’economia de guerra però
sostinguda només amb crèdits dels seus enemics condueix
al col·lapse.
La recessió mundial que s’anunciava a partir de la crisi
borsària del 200 i 2001 es va poder esmorteir mitjançant
la intervenció econòmica, amb una baixada general de
les taxes d’interès. Arreu del món i sobretot als EUA
s’observava una baixada permanent de les taxes d’interès
entre el 2001 i el juny del 2004. La idea era mantenir la
demanda efectiva dels productes transnacionals. El resultat
va ser una onada especulativa en el mercat de béns arrels
i un augment substancial en el consum privat. Els EUA,
amb un 5% de la població mundial, consumeix el 30% del
PMB. El deute de les llars nord-americanes és equivalent al
PIB del país. El deute públic i privat acumulat dels EUA el
2004 sumava 38 bilions de dòlars: gairebé el PIB mundial.
Pels EUA resulta estratègic preservar el dòlar com a
moneda de reserva i com a moneda internacional. Aquest
privilegis es van mantenir ﬁns al novembre del 2000. En
aquelles dates l’Iraq va canviar les seves reserves de dòlars
a euros, i negociava el petroli en euros en comptes de
dòlars. Era possible que altres països de l’OPEP seguissin
la iniciativa, fet que implicaria una “caiguda lliure” del
dòlar. En aquest context els EUA comencen la “guerra
preventiva” contra l’Iraq per atemorir el món sencer si
s’enfronta al dòlar.
Les despeses de la guerra van pujar molt més del
previst. Els EUA no van tenir cap altra alternativa que
ﬁnançar una part important de la guerra amb un creixent
deute públic. La meitat d’aquest deute públic es ﬁnança
a l’exterior i la meitat d’aquesta meitat ho fan països
asiàtics. L’altra meitat es ﬁnança internament i gairebé
la meitat amb fons d’una seguretat social en fallida.
L’ascendent deute públic dels EUA compromet el dòlar
com a moneda de reserva. Si es deprecia, les reserves
internacionals dels països perden valor, sobretot les dels
que tenen moltes reserves internacionals en dòlars, com
ara Xina. El dèﬁcit de la balança comercial dels EUA envers
la Xina s’incrementa sense parar i la Xina, en comptes de
repatriar els dòlars augmenta les seves reserves en dòlars
als EUA per evitar una contracció en la demanda. Aquesta
política pot posposar la caiguda del dòlar però n’implicarà
una de futura encara més forta. És una bomba de temps.
Els EUA, juntament amb el Japó, mantenen actualment la
Xina sota amenaça de guerra per evitar que canviï aquests
dòlars per euros. D’aquesta manera l’imperi incrementa el
totalitarisme amb la ﬁnalitat de posposar la caiguda lliure
del dòlar, sense poder-ho evitar.
Inevitable transició cap a un món multipolar
La multipolaritat és avui una realitat emergent. És ben

evident l’expansió d’Europa i Xina per davant dels EUA.
Xina ha començat a desplaçar els EUA a l’organització de
Cooperació Econòmica Àsia Pacíﬁc (APEC); està desplaçant
el Japó a Iran en inversions petrolieres i està emergint
com a principal soci comercial d’algunes de les grans
economies llatinoamericanes. Xina va signar amb el Brasil
importants acords d’inversió i comerç el 2004, i amb
Argentina, Veneçuela, Bolívia, Xile i Cuba. Veneçuela va
acordar amb Xina donar-li un accés generós al seu petroli.
Xina i l’Índia han arribat el 2005 a un acord comercial
amb l’explícita pretensió de canviar l’actual ordre mundial
a partir de dues economies ascendents amb més d’un terç
de la població mundial. Als EUA cada vegada els costa
més imposar la seva voluntat arreu del món. La seva
hegemonia està en plena crisi.
Tot el que acabem de dir genera l’expectativa
tan angoixant, i mundialment compartida, que els
EUA recorreran a la guerra total com a darrer recurs.
Efectivament, des de fa temps s’espera una ampliació de
l’escenari bèl·lic en aquesta guerra global pel mercat. Els
EUA amenacen d’atacar l’Iran usant armes nuclears. Les
conseqüències podrien ser molt més immediates del que va
ser el cas de l’Iraq: els iranians estan armats amb míssils
russos i tenen capacitat per tancar l’estret d’Hortmutz i
tallar el trànsit petrolier durant mesos. El conﬂicte podria
involucrar més potències i amenaçaria d’esdevenir una
guerra mundial. En qüestió de dies el petroli es posaria
pels núvols i el dòlar patiria un daltabaix. No hi hauria
manera d’evitar una recessió mundial del comerç.
A nivell mundial, no vivim pas una democràcia, sinó
una lluita internacional pel repartiment del pastís, que no
és pas una lluita democràtica. De fet, els EUA continuen
sent la força més poderosa, però agonitzant en la seva
hegemonia econòmica. És possible i probable que els EUA
ampliïn les seves accions violentes. Un conﬂicte nuclear
amb l’Iran no només comportaria la crisi de l’economia
nord-americana, sinó també la de tota l’economia mundial.
Tot i això, la causa es pot projectar vers el terrorisme
extern en lloc de a causes internes. La crisi serà mundial
i profunda, i implicarà probablement el col·lapse no
només del neoliberalisme sinó del mateix capitalisme.
Davant la crisi del neoliberalisme i del terrorisme oﬁcial,
s’està produint una nova correlació de forces; i estem
en el moment del canvi. Per tots cantons apareixen
moviments socials reivindicant democràcies participatives
i una economia que reaﬁrma la vida. Els militants per la
democràcia integral no han de deixar mai d’analitzar els
factors més profunds de l’(actual manca de) democràcia
mundial.
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22

Dilluns

juliol

Gn 18,16-33 / Sal 102
Mt 8,18-22
Vidal, Marcial
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
1823: Conclou la guerra de independència de Bahia,
Brasil, amb la conquesta de Salvador.
1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
1969: Primera missió humana que arriba a la lluna.
1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica,
fa la seva primera Conferència legal després
de 30 anys.
1980: Mort de Juana María Cruz Centeno originària
de Palacagüina (Nicaragua), caiguda en
combat el mes de juliol de 1980 quan complia
el servei social com infermera. Va destacar en
la gran creuada Nacional d’Alfabetització.
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33

Dimarts

Ef 2,19-22 / Sal 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.

4
4

Dimecres

Gn 21,5.8-20 / Sal 33
Mt 8,28-34
Isabel de Portugal
1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdot diocesà
espanyol, detingut i desaparegut sota el règim
de Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden,
Salvador Barbeito i José Barletti, màrtirs de la
justícia, Argentina.

55

Dijous

6 Divendres
6

Gn 22,1-19 / Sal 114
Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 / Sal 105
Mt 9,1-8 Maria Goretti
Mt 9,9-13
Antoni Ma Zaccaria
1415: Mor John Huss, a la República Txeca.
1573: Execució del cacic Tamanaco, Veneçuela.
1811: Independència de Veneçuela. Festa nacional. 1943: Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de
les religioses «Cruzadas de la Iglesia» i,
1920: Bolívia ordena donar terra als «naturals».
a Oruro (Bolívia), del primer sindicat obrer
1981: Emeterio Toj, camperol indígena, segrestat a
femení d’A.L., mor a Buenos Aires.
Guatemala.
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per
la democràcia del poble xilè.

77

Dissabte

Gn 27,1-5.15-29 / Sal 134
Mt 9,14-17
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 en
el metro de Londres.
Minvant a les 9h54m a Àries

juliol

8
8

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

Eugeni, Adrià, Priscil.la
1538: Mort violenta d’Almagro.
1991: Martín Ayala, màrtir de la solidaritat dels
marginats del seu poble salvadorenc.
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9
9

Dilluns

juliol

Gn 28,10-22a / Sal 90
Mt 9,28-26
Roser de Chiquinquirá
1816: En el Congrés de Tucumán, Argentina, les
Províncies Unides del Riu de la Plata declaran
la seva independència de Espanya. Festa
nacional.
1821: San Martín proclama la independència del
Perú.
1880: Joaquín Nabuco funda la Societat Brasilera
contra l’esclavitud, que va tenir una gran
actuació a places públiques i clubs.
1920: Pedro Lersa, estibador a Recife, lluitador pels
drets dels treballadors, engarjolat i mort a la
presó.
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10 Dimarts
10

11
11

Dimecres

Gn 32,22-32 / Sal 16
Gn 41,55-57;42,5-7.17 / Sal 32
Mt 9,32-38 Benet
Mt 10,1-7
Cristòfol
1509: Naixement de Calví, a França.
1968: Fundació del Moviment Indígena dels EUA
1973: Independència de les Bahames. Festa
(American Indian Movement).
nacional.
1977: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás,
1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol,
màrtir de la justícia a l’Argentina.
màrtir al servei del poble indígena quiché,
Dia mundial de la població
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.

12
12

Dijous

13 Divendres
13

Gn 46,1-7.28-30 / Sal 36
Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5
Mt 10,16-23
Sal 104 / Mt 10,7-15 Enric
Joan Gualbert
1821: Bolívar crea la República de la Gran
1900: Neix Juana Fernández Solar, santa Teresa de
Colòmbia.
Jesús dels Andes, carmelita descalça xilena.
1917: Vaga general i insurrecció a São Paulo.
1982: Fernando Hoyos, jesuïta, educador entre els
1976: Aurelio Rueda, sacerdot, màrtir dels habitants
camperols, i Chepito, de 15 anys, escolà,
dels tuguris a Colòmbia.
morts per l’exèrcit, Guatemala.
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 anys, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada i assassinada
per militars, símbol de la lluita del Poble
d’Hondures contra la impunitat militar.

14
14

Dissabte

Gn 49,29-32;50,15-26a / Sal 104
Mt 10,24-33
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.
Nova a les 7h04m a Cranc

juliol

15
15

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

Bonaventura, Vladimir
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del
poble uruguaià, torturat.
1976: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Lorenzo
Simão, cacic bororo, màrtirs del poble
indígena al Brasil.
1981: Misael Ramírez, camperol, animador de
comunitats, màrtir de la justícia, Colòmbia.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la
Diòcesi d’El Quiché, assassinat per les forces
de la seguretat de l’Estat, Guatemala.
Dia internacional de l’ONU de la Família
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16
16

Dilluns

17
17

Dimarts

18 Dimecres
18

juliol

Ex 2,1-15a / Sal 68
Ex 1,8-14.22 / Sal 123
Ex 3,1-6.9-12 / Sal 102
Mt 10,34-11,1 Aleix
Mt 11,20-24 Arnulf, Frederic
Mt 11,25-27
Carme
1750: José Gumilla, missioner defensor dels
Bartolomé de las Casas
1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
indis, conreador de les llengües indígenes,
1566: Bartolomé de Las Casas, 82 anys, primer
1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville,
Veneçuela.
sacerdot ordenat al Continent, profeta
sacerdots, segrestats i morts, màrtirs de la
1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo
llatinoamericà, defensor de la Causa dels
justícia a La Rioja, Argentina.
André, São Paulo, Brasil.
indis i dels negres.
1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma,
Argentina.
1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel
general Luis García Meza.
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19
19

Dijous

Ex 3,13-20 / Sal 104
Mt 11,28-30
Justa i Ruﬁna, Arseni
1824: Itúrbide, emperador de Mèxic, és afusellat.
1936: Els obrers armats de Barcelona i altres
poblacions aturen l’alçament militar.
Comencen 3 anys de Guerra Civil.
1979: Triomfa la Revolució Sandinista.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista,
Nicaragua.

20 Divendres
20

Ex 11,10-12,14 / Sal 115
Mt 12,1-8
Elies
1500: Reial cèdula que ordena alliberar tots els
indis venguts 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.

21 Dissabte
21

Ex 12,37-42 / Sal 135
Mt 12,14-21
Llorenç de Brindis
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, missionera, a la selva equatoriana.

juliol

22
22

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

Maria Magdalena
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionista,
ex-president de JEC, Raúl Rodríguez i Carlos Di
Pietro, seminaristes, desapareguts, Argentina.
Creixent a les 07h04m a Lliura.
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23
23

Dilluns

24 Dimarts
24

juliol

Ex 14,5-18 / Int. Ex 15,1-6
Ex 14,21-15,1 / Int. Ex 15,8-17
Mt 12,38-42 Cristina
Mt 12,46-50
Brígida
1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrer, mestro, 1783: Neix Simón Bolívar en Caracas.
agent de pastoral, màrtir de la causa obrera a 1985: Ezequiel Ramim, missioner combonià,màrtir de
la Terra, defensor dels «posseiros», a Cacoal
Guatemala.
Rondônia, Brasil. Assassinat.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, màrtir de la fe
i de la solidaritat amb el seu poble salvadorenc.
1987: Màrtirs camperols de Jean-Rabel, a Haití.
1993: 8 nens del carrer, assassinats per un esquadró de
la mort, mentre dormien, a la plaça de l’església
de la Candelària de Río de Janeiro.
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25 Dimecres
25

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

26
26

Dijous

27 Divendres
27

Ex 19,1-2.9-11.16-20 / Int. Dn 3,52-56
Ex 20,1-17 / Sal 18
Joaquim i Anna
Mt 13,10-17 Celestí
Mt 13,18-23
1503: El cacic Quibian (Panamà), destrueix la ciutat 1909: Setmana tràgica a Barcelona, reivindicacions
de Santa María, fundada per Colom.
obreres fortament reprimides.
1927: Primer bombardeig aeri de la història del 1991: Eliseo Castellano, sacerdot, Puerto Rico.
Continent, a càrrec dels EUA, contra Ocotal,
Nicaragua, on unes hores abans s’hi havia
instal·lat Sandino.
1953: Assalt contra la caserna Moncada a Cuba.

28 Dissabte
28

Ex 24,3-8 / Sal 49
Mt 13,24-30
Innocenci, Johan Sebastian Bach,
Heinrich Schütz, George Frederic Handel
1821: Independència del Perú. Festa nacional.
1980: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal,
Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, nord-americà, assassinat, després de 13 anys de servei sacerdotal
compromès en favor dels pobles a Santiago de
Atitlán, Guatemala.

juliol

29
29

17è Diumenge ordinari
Gn 18,20-32 / Sal 137
Col 2,12-14 / Lc 11,1-13

Marta
Maria, Marta y Llàtzer de Betània, Olaf
Plena a les 19h48m a Aquari
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DEMOCRÀCIA I PÀTRIA GRAN
Guido Zuleta Ibargüen
Fundalatin. Caracas. Veneçuela.
En aquestes ratlles s’hi presenta la visió bolivariana
de la societat i la democràcia, i alguns plantejaments
sobre la possibilitat de passar d’ua democràcia elitista a
una democràcia de participació humana i ecològicament
responsable. Es plantegen des d’una Veneçuela en
transformació, que, amb encerts i errors, camina
històricament per un èxode summament difícil però a
l’hora esperançador.
1. Bolívar i la democràcia: El discurs d’Angostura.
En l’avenir històric de l’emancipació, probablement
hi hagi dues inﬂuències molt rellevants en la visió de la
societat que s’ha de construir. La més coneguda, la de
Simón Bolívar, el qual assumint la perspectiva dels ideals
republicans vinguts de l’Europa revolucionària, intenta
crear un nou model possible i viable per als pobles
naixents. D’aquesta visió de la societat possible en fa un
esborrany en l’anomenat Discurs d’Angostura (15-2-1819),
dirigit al Congrés de la Gran Colòmbia. El discurs ofereix
un marc de referència del govern republicà, democràtic,
amb el Congrés com a instància representativa, i en el
qual, a més dels tres grans poders clàssics Executiu,
Legislatiu i Judicial, proposa la constitució d’un Poder
Moral com a impuls vers una formació i acció ciutadana.
En acabar el discurs, el militar deixa pas a l’Estadista i
assumeix que ha acabat la seva tasca i que el Congrés ha
de començar la seva.
Molta d’aquesta temàtica es va tocar en la discussió
massiva el 1999, que va originar la Constitució de la
República Bolivariana de Veneçuela, a la qual, a més dels
tres poders Executiu, Legislatiu i Judicial, s’hi afegeix
un Poder Ciutadà que inclou la Fiscalia General, la
Controlaria General i la Defensoria del Poble. Aquest Poder
Ciutadà representa el Poder Moral Republicà com a intent
de donar suport a una democràcia amb un contingut ètic
transcendent.
2. Democràcia i tractats de lliure comerç
Després de la caiguda del mur de Berlín a ﬁnals dels
anys 1990, amb la ﬁ de la geopolítica predominantment
basada en un món bipolar, la vigència del model
neoliberal basat en la lliure competència va esdevenir
especialment potent. La immensa distància històrica
entre les elits nacionals i la població empobrida per una
part i per altra la desigual potència econòmica comercial
en les relacions amb l’exterior, van generar una situació
en la qual la democràcia real resultava plenament vigent
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per als grans grups de poder, entre ells els transnacionals,
però pràcticament inexistent per a les grans majories.
La preeminència de la mercaderia en el tractament
de l’orientació d’aquest estil de democràcia permet
tractats de lliure comerç de mercaderies entre països
econòmicament molt desiguals, però a la pràctica
impedeix el pas de persones que busquen passar les
fronteres per obtenir treball. La democràcia plantejada
així s’inhibeix en la seva capacitat d’elegir i queda
restringida a una elit econòmica.
3. Democràcia, drets humans i desenvolupament.
La desigualtat generada i la debilitat dels Estats
davant l’impuls dels grans grups de poder, va generar un
gran buit d’atenció als drets socials, polítics i culturals,
drets ben importants per tal que la societat pugui
exercir els drets polítics. Aquesta democràcia política
amb exclusió social no va resultar viable. A Veneçuela va
derivar en un dels esdeveniments de més impacte històric
quan el 1989, se signava i s’aplicaven les primeres
mesures de la Carta d’Intenció amb el Fons Monetari
Internacional. La població empobrida va sortir a buscar
els seus recursos i va ser reprimida per la força armada.
Una qüestió que després va resultar una campanada d’avís
a la consciència dels militars formats en el pensament
bolivarià “maleït el soldat que dispari contra el seu
poble”.
A la democràcia política li cal assumir un criteri de
defensa dels DDHH socials i culturals sense els quals
la seva vigència resulta esporàdica. La democràcia
necessària en aquests moments ha de tenir com a nord
la defensa d’aquests drets per avançar no només vers el
creixement econòmic sinó vers la qualitat de vida de la
població.
4. Democràcia, globalització i recursos naturals.
El sistema neoliberal ha generat una sobreexplotació
dels recursos naturals del planeta, i impactes tan greus
que atempten contra la seva supervivència. La pluja
àcida, l’escalfament global, la destrucció de la capa d’ozó,
són en gran part causats per l’estil de creixement adoptat
en nom de la llibertat de decisió sense restriccions.
La seva màxima responsabilitat rau en els països
industrialitzats. Des de la Cimera de la Terra, 1992, el
concepte de Desenvolupament Sostenible intenta assumir
un estil de desenvolupament que equilibri la producció
conservacionista amb la qualitat de vida de la població,

la cura dels recursos naturals. Lamentablement, els acords
a l’ONU com el protocol de Kyoto que serveixen per
regular aquests aspectes no són ben vistos ni complerts
pels governs dels països més contaminadors del planeta
com el dels EUA. Països de gran desenvolupament humà
com ara Suècia, Noruega, Dinamarca, sí que respecten i
promouen aquests acords. La democràcia que perseguim
a A.L. ha de dur a dins una gran responsabilitat sobre els
recursos de la Creació.
5. Democràcia, participació i comunicació.
Des dels seus orígens la democràcia es concep com
a govern del poble. Al principi no s’incloïen els esclaus
ni les dones entre els votants. L’evolució del concepte
democràtic avui demana tenir en compte l’ampliació
de la participació en la presa de decisions que afecten
la comunitat. Amb la tecnologia actual es poden
aconseguir àmplies vies de comunicació per millorar la
presa de decisions. La paraula ha de tenir aquella càrrega
espiritual bíblica amb contingut ètic per permetre la
vida de tothom. I la paraula restringida a causa de la
propietat dels mitjans de difusió impedeix a la pràctica
el dret a estar ben informat, necessari quan es prenen
decisions comunes. Una democràcia amb responsabilitat
participativa, ha d’aconseguir implantar eﬁcaçment la
comunicació com a servei públic. I li cal promoure espais
de decisió al nivell comunitari més extens possible, per
implantar models de planiﬁcació democràtica, èticament
participatius, que permetin alhora un control social
responsable.
6. Democràcia i integració econòmica.
Com a criteri d’integració econòmica, s’han promogut
els tractats de lliure Comerç de les Amèriques o ALCA,
com una forma de preservar una àrea geogràﬁca com
un ring perquè hi competeixin nacions amb graus
d’industrialització molt diferents. I en aquesta lliure
competència s’hi posa a competir la primera potència
econòmica del món amb països que no arriben ni a
l’1% del seu producte intern brut, com ara Haití. En
aquest context resulta una integració competitiva ben
desigual i amb uns criteris que no tenen res a veure amb
desenvolupament sostenible o humà. Una democràcia
amb criteri de responsabilitat humana i social cal que
es plantegi amb uns altres esquemes d’integració. La via
d’integració inicial Llatinoamericana no només permet
equilibrar la negociació en front de països i empreses
multinacionals, sinó que canvia l’enfocament vers un
criteri no de competència, sinó de solidaritat, per resoldre
els grans problemes comuns, i amb responsabilitat davant
dels immensos recursos estratègics de la creació, situats
en aquest costat de l’hemisferi, així com respecte a les

cultures ancestrals. Com a alternativa a una globalització
excloent, es planteja una via democràtica d’integració
amb criteri de mundialització solidària.
7. Democràcia i integració social.
Els tractats d’integració basats en el lliure mercat
es plantegen donant prioritat al comerç de mercaderies.
Reconeixent que aquesta dimensió s’ha de tractar
en termes realistes a cada país, la dimensió ètica
democràtica dóna preferència a les persones i la seva
qualitat de vida, sobre la mercaderia. D’aquí que
no resulti ètica una integració amb aquest privilegi
comercial. Es tracta de prioritzar democràticament
la integració social com a orientació de la presa de
decisions comunes entre els països. No serveix pas de
res obrir mercats en zones excloses socialment, que
més que capacitat de demanda allò que tenen són
necessitats socials insatisfetes. La democràcia que
s’ha de construir necessita plantejar-se èticament una
dimensió integradora. D’aquí la importància de deliniar
sistemes de caràcter socialista democràtic que preservin
la propietat privada i la llibertat amb criteris de justícia,
responsabilitat social integradora i responsabilitat envers
els béns de la creació.
8. Democràcia i seguretat.
La Constitució de Veneçuela, de 1999, inclou
(art. 326) com a concepte de Seguretat de la Nació
la corresponsabilitat entre l’Estat i la societat civil
per donar compliment als principis d’independència,
democràcia, igualtat, pau, llibertat, justícia, solidaritat,
promoció i conservació ambiental i aﬁrmació dels drets
humans... sobre la base d’un desenvolupament sostenible
i productiu de plena cobertura per a la comunitat
nacional. Concepte totalment diferent a una orientació
basada en hegemonies de poder. Per assumir un criteri
corresponsable de seguretat que permeti combatre mals
com la pobresa, l’exclusió o la inseguretat ambiental.
A la democràcia responsable li cal assumir un criteri de
seguretat que resulti coherent amb la defensa de la gent i
dels seus mitjans de vida.
9. Vers una democràcia integradora i solidària
Per A.L. la democràcia que s’entrelluca com una
aportació pròpia de segles de dominació és la que
reverteix constructivament, després de segles de patiment
en una aportació de ressorgiment constructiu, tolerant,
responsable, pluricultural, solidari amb els dèbils,
integrador i responsable amb els recursos de la creació.
Capaç així d’oferir una aportació a tota la humanitat, per
demostrar realment que és el Continent de l’Esperança,
cap a una vida digna en abundància compartida.

❑
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30 Dilluns
30

agost

Ex 32,15-24.30-34 / Sal 105
Mt 13,31-35
Pere Crisòleg
1502: Colom arriba a Hondures.
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores,
heroi de la Independència de Mèxic.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la
Segona Església Baptista de Cuba, involucrat
en la lluita revolucionària, és cosit a trets al
carrer per la policia de Batista.
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31
31

Dimarts

Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sal 102
Mt 13,36-43
Ignasi de Loyola
1566: Mor a Madrid Bartolomé de Las Casas.
1970: Guerrillers tupamaros segresten al cònsol del
Brasil a Montevideo.
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a
São Paulo. 10 anys.

11

Dimecres

Ex 34,29-35 / Sal 98
Mt 13,44-46
Alfons Ma de Ligorio
1920: Gandhi comença la seva campanya de
desobediència civil a la Índia.
1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, militant
cristiana, màrtir a la revolució nicaragüenca.
1979: Matança de Chota, Perú.

22

Dijous

33

Divendres

Ex 40,16-21.34-38 / Sal 83
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sal 80
Mt 13,47-53 Lídia
Mt 13,54-58
Eusebi Vercelli
1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels
primer viatge cap a les Índies occidentals.
malalts i els presos, lluitador per la justícia,
1980: Matança de miners a Caracoles, Bolívia,
desaparegut a Guatemala.
després d’un cop d’Estat: 500 morts.
1999: Tí Jan, sacerdot compromès amb la causa
dels pobres, assassinat a Port-au-Prince,
Haití.

4
4

Dissabte

Lv 25,1.8-17 / Sal 66
Joan Ma Vianney
Mt 14,1-12
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.

agost

55

18è Diumenge ordinari
Ecle1,2;2,21-23 / Sal 89
Col 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21

1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira,
Colòmbia.
Minvant a les 16h20m a Taure
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6
6

Dilluns

77

Dimarts

agost

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
Nm 12,1-13 / Sal 50
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9 Sixte i Gaietà
Mt 14,22-36
Transﬁguració
1819: Amb la victòria de Boyacá, Bolívar obre el
1325: Es funda Tenochtitlán (Mèxic DF).
camí per l’alliberament de Nueva Granada.
1538: Fundació de Santa Fe de Bogotà.
1985: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir
1524: Batalla de Junín.
de la fe i la solidaritat a El Salvador.
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional.
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre
Hiroshima. 120.000 morts.
1961: Conferència de Punta del Este: es funda
l’«Aliança pel Progrés».
1962: Independència de Jamaica. Festa nacional.
1978: Mor Pau VI.
1987: Els 5 presidents de C.A. ﬁrmen 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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8
8

Dimecres

Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35
Sal 105 / Mt 15,21-28
Domènec de Guzmán
1873: Neix Emiliano Zapata, el dirigent camperol
de la Revolució Mexicana, que va
posar deﬁnitivament la reforma agrària
en el programa de les lluites socials
llatinoamericanes.
1997: Vaga general a l’Argentina, amb el 90%
d’adhesió.
2000: La Cort Suprema de Xile retira la immunitat
parlamentària a l’ex-president i dictador
Pinochet.

9
9

Dijous

Nm 20,1-13 / Sal 76
Mt 16,13-23
Fabi, Romà
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre
Nagasaki.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski,
franciscans, missioners al Perú.
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conﬂicte
amb els treballadors sense terra a la Hisenda
Santa Elena, la Policia Militar mata 10
treballadors i arresta 192 persones, amb
crueltat.
2000: Mor Orlando Orio, ex-desaparegut, testimoni,
profeta de la vida, ﬁgura de referència de
l’Església compromesa de l’Argentina.

10 Divendres
10

11
11

Dissabte

Dt 4,32-40 / Sal 76
Dt 6,4-13 / Sal 17
Mt 16,24-28 Clara d’Asís
Mt 17,14-20
Llorenç
1809: Primer crit de independència a l’Amèrica
1992: Comença la marxa de 3000 sense terra a Rio
Llatina continental, el de l’Equador. Festa
Grande do Sul, Brasil.
nacional.
1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a
1974: Tito de Alencar, dominic, torturat ﬁns al
les ﬁnances de tot el món.
suïcidi, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del
moviment comunal, segrestat i desaparegut,
Perú.

Dia de l’ONU de les poblacions indígenes

agost

12
12

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

Julià
1546: Mor Francisco de Vitoria a Salamanca.
1976: 17 bisbes, 36 sacerdots, religioses i laics
llatinoamericans són detinguts per la policia en
una reunió religiosa a Riobamba, Equador.
1983: Margarita Maria Alves, presidenta del Sindicat
rural d’Alagoa Gande, Brasil, màrtir de la terra.
Dia internacional de l’ONU de la juventut
Nova a les 18h02m a Lleó
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13
13

Dilluns

agost

Dt 10,12-22 / Sal 147
Mt 17,22-27
Policarp, Hipòlit
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de
80 dies de setge cau Mèxic-Tenochtitlán,
Cuauhtémoc és fet presoner i moren uns
240.000 guerrers.
1961: Es construeix el mur de Berlín.
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14 Dimarts
14

Dt 31,1-8 / Int. Dt 32,3-12
Mt 18,1-5.10.12-14
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 Dimecres
15

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

16
16

Dijous

17 Divendres
17

Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sal 113A
Jos 24,1-13 / Sal 135
Mt 18,21-19,1 Jacint
Mt 19,3-12
Roc, Esteve d’Hongria
1850: San Martín mor a França.
1976: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir
1997: El Moviment dels Sense Terra ocupa dos
de les lluites del poble argentí.
hisendes a Pontal do Paranapanema, SP,
1993: Màrtirs indígenes yanomamis, de Roraima,
Brasil. 10 anys.
Brasil.
2005: Assassinat de Roger Schutz, fundador del
moviment ecumènic de Taizé, França.

18 Dissabte
18

Jos 24,14-29 / Sal 15
Helena
Mt 19,13-15
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.

agost

19
19

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

Joan Eudes
1991: Intent de cop d’Estat a la Unió Soviètica.
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20
20

Dilluns

21 Dimarts
21

22 Dimecres
22

Jue 2,11-19 / Sal 105
Jue 6,11-24a / Sal 84
Jue 9,6-15 / Sal 20
Mt 19,16-22 Pius X
Mt 19,23-30 Maria Reina
Bernat
Mt 20,1-16
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom
1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc, Dia mundial del folklore.
xilè.
assassinat durant un cop d’Estat a Bolívia.
1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic,
1998: Els EUA bombardegen Afganistan i Sudan.
màrtir de la solidaritat amb El Salvador.

agost

Creixent a les 19h48m a Escorpí
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23
23

Dijous

24 Divendres
24

Jue 11,29-39a / Sal 39
Ap 21,9b-14 / Sal 144
Mt 22,1-14 Bartomeu
Jn 1,45-51
Rosa de Lima
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa
1948: Fundació del Consell Mundial d’Esglésies.
canonitzada d’Amèrica.
1975: A Paraguai es crea l’Institut Nacional de l’Indi.
1882: Mor l’abolicionista Luiz Gama.
1977:
Primer Congrés de les Cultures Negres de
Dia internacional de l’ONU del record del tràﬁc
les Amèriques. 30 anys.
d’esclaus i la seva abolició
1980. 17 dirigents sindicals de la Confederació
Nacional de Unitat Sindical, capturats
il·legalment i desapareguts, quan es reunien a
les instal·lacions de la ﬁnca Emaus, propietat
del bisbat d’Escuintla, Guatemala.

25 Dissabte
25

Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sal 127
Mt 23,1-12
Josep de Calasanç
Lluís de França
1825: Independència de l’Uruguai. Festa nacional.
1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir
de la fe i la promoció humana, Perú.

agost

26
26

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

Teresa Jornet
1968: Inauguració de la Conferència de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol,
catequista, assassinat pels militars, El
Salvador.
2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’exdictador
Pinochet.

151

27 Dilluns
27

28 Dimarts
28

agost

1Tes 1,1-5.8b-10 / Sal 149
1Tes 2,1-8 / Sal 138
Mt 23,13-22 Agustí
Mt 23,23-26
Mònica
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran
1994: Jean-Marie Vincent és assassinat a Port-auBretanya, assegura la independència de
Prince, religiós montfortià, compromès amb
l’Uruguai.
els drets humans. Durant els 3 anys del govern
1847: El superintendent anglès i el rei mískito anuncien
colpista de Raoul Cédras, més de 100 sacerdots,
l’abolició de l’esclavitud, a la Costa Atlàntica de
religiosos i religioses van ser empresonats o
Nicaragua.
obligats a abandonar les seves parròquies.
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa Eclipsi total de lluna, visible a Nord Amèrica i a
dels DDHH a Medellín, Colòmbia. 20 anys.
Sud Amèrica, excepte l’est.
1993: La llei 70/93 reconeix els drets territorials, ètnics,
Plena a les 5h35m a Peixos
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 Dimecres
29

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

30 Dijous
30

1Tes 3,7-13 / Sal 89
Mt 24,42-51
Fèlix, Esteve Zudaire
1985: 300 agents del FBI envaeixen Puerto Rico i
arresten a més d’una dotzena de lluitadors per
la independència.
1993: Policies i un esquadró de la mort executen 21
persones a la favela «do Vigário Geral», a Rio
de Janeiro.
1999: Eleccions a Timor Oriental on un 78% de la
població va votar per la independència
Dia internacional dels desapareguts
(Amnistia Internacional i FEDEFAM)

31 Divendres
31

1Tes 4,1-8 / Sal 96
Mt 25,1-13
Ramon Nonat
1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació
d’Haití de deu anys.
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a
Ríobamba, Equador.
2001: La Cort Interamericana de DDHH condemna
a Nicaragua per haver violat els drets dels
indígenes mayagna de la Costa Atlàntica.

11

Dissabte

1Tes 4,9-11 / Sal 97
Gil
Mt 25,14-30
Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La
Meca a Jerusalem, d’on va pujar al cel.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant
cristià, màrtir de les lluites del
poble uruguaià, assassinat per la policia.
1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir
de la Causa dels pobres, Buenos Aires.
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra,
després dels Agents de Pastoral Negres.
1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la
Paraula, màrtir de la Bona Notícia als pobres a
El Salvador, assassinat.

agost

22

22è Diumenge ordinari
Eclo 3,17-18.20.28-29 / Sal 67
Hb 12,18-19.22-24a / Lc 14,1.7-14

Antolí, Elpidi
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Islam I democrÀcia
Amina Teslima al-Jerrahi
Mèxic
I consulta [Oh, Mahoma] amb ells en tots els afers
d’interès públic, Alcorà III, 159.
Certament, Déu no canvia la condició d’una gent
mentre aquests no es canviïn a si mateixos, Alcorà XIII,
11.
Ja són molts els estudis realitzats que exploren si
l’Islam té o no cabuda en la democràcia com a sistema
polític d’organització social, i ja ha quedat clar que la
gran majoria dels musulmans prefereix la democràcia
com a sistema de govern per participar en les decisions
que afecten les societats on viuen, segons mostra, des
del 2003, una àmplia enquesta realitzada pel centre
d’investigacions Pew de Washington.
No obstant, les tradicions sagrades en general, i
l’Islam en particular –universos orgànics que abasten
tots els aspectes immutables de l’existència- en realitat
no es poden comparar amb sistemes d’organització
política, que només aborden aspectes variables i relatius.
Un cop assentada aquest aclariment, podem dir que
el vincle d’això que anomenem democràcia –i els valors
que representa- amb l’Islam, té arrels profundes. Sens
dubte, en el terreny de l’organització social comparteixen
els principals postulats: inclusió social, equitat en la
pluralitat, justícia social, la pràctica de la tolerància
davant la diferència, defensa dels drets humans,
estimulació de la participació social en tots els afers de
la comunitat, respecte a les minories, etc.
No ens ha d’estranyar aquesta incessant recerca de
certesa respecte d’una cosa tan òbvia. Els nombrosos
successos violents que apareixen en la cada vegada més
extensa varietat de moviments extremistes a països
islàmics, arriben a societats no islàmiques desinformades
i absolutament desconeixedores de l’Islam, i creen una
confusió brutal. Però també és igual d’evident que moltes
d’aquestes polaritzacions, a algunes (massa?) societats
islàmiques, són producte, precisament, de les violacions
sistemàtiques d’aquests valors que estan a la mateixa
arrel del sistema d’organització social que va proposar
la revelació de l’Islam a la humanitat quan ni tan sols
existia el terme “democràcia”, i que s’atribueixen massa
a la lleugera a “l’Islam”, amb la il·lícita llicència que
ofereix la ignorància.
Les transgressions de les oligarquies del Golf Pèrsic
contra la llei sagrada de l’Islam, que han imposat
sistemes monàrquics d’estil feudal –on el poder està
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en mans d’una minoria que utilitza la religió com a
instrument de control ideològic-, són exemples dramàtics
de com s’han pogut deformar els sistemes socials a
països islàmics, allunyant-se de la revelació de l’Islam i
creant aquest mur de boira.
No obstant, els fets, per si mateixos, revelen
tendències indefugibles de les poblacions (quan tenen
la llibertat d’opinar), pel que fa a la consciència
que expressen espontàniament (malgrat l’alt grau
d’analfabetisme que mantenen molts de règims,
especialment entre les dones) del vincle primari entre
l’Islam i el sistema democràtic: a Malàisia, la democràcia
s’hi practica des de fa més anys que a Espanya; a
Indonèsia, on hi viuen 180 milions de musulmans, una
dona, Megawatti Sukarnoputri, va ser elegida presidenta;
i al Pakistan, una dona tan –en aparença almenysoccidentalitzada, com Benazir Bhuto va guanyar dos cops
les eleccions generals.
A més no es pot oblidar que més enllà de la
indefugible perspectiva de gènere en abordar aquest
tema, a l’Iran, Bani Sadr va ser elegit president per
sufragi universal després de la revolució de 1979, i que
la seva victòria laica i liberal contra el candidat dels
aiatolàs va demostrar que els revolucionaris iranians no
cercaven, des d’aleshores, instaurar una teocràcia.
Actualment a l’Iraq les crides a la democràcia
provenen del consell shia de l’escola de Naiaf. Com
sabem, l’Aiatolà Alí al-Sistani defensa que sigui un òrgan
electe –i no pas un consell designat pels EUA-, qui
redacti la constitució de tots els iraquians. A Bagdad són
moltes les manifestacions que ja han demanat la ﬁ de
l’ocupació i el començament d’una democràcia legítima.
És un fet irrefutable que malgrat totes les doloroses
deformacions que traeixen i ignoren la proposta divina
a l’hora d’organitzar el govern comunitari en el seu
propi bressol, a principis del segle XXI la gran majoria
dels musulmans del món elegeixen els seus governants
per la via electoral. Amb això no es pretén aﬁrmar
que els països musulmans constitueixin avui exemples
democràtics a seguir per la resta del món, ni que tots
aquests governs hagin aconseguit fonamentar les seves
polítiques sobre un terreny lliure, plural i democràtic
ﬁdel als principis islàmics revelats. Són els casos
d’Algèria, Nigèria, el Marroc, Egipte, Mauritània i Turquia,
on existeix un règim democràtic mediatitzat per una

oligarquia militar. Però és necessari recordar que ni el
sagrat Alcorà ni la Sunna profètica proposen un model
unívoc exportable de govern.
Allò que anomenem “democràcia” és un valuós
sistema d’organització social les idees principals del
qual són universals i provenen de temps remots. La
democràcia liberal moderna que té el seu origen en les
revolucions d’Amèrica del Nord (1776) i França (17891799), està en un continu desenvolupament, revisió i
perfeccionament a ﬁ de contrarestar els desequilibris
en la seva manifestació. La seva aplicació és variable
d’acord a les circumstàncies de la comunitat on es
practica.
L’Islam, en canvi, ha establert principis que
transcendeixen molt allò variable, allò temporal, allò
transitori, i no exclou de la seva llum cap afer temporal i
relatiu de l’organització comunitària: la no discriminació
per raça, color, edat, nacionalitat o trets físics (“Tota la
gent és igual com en són d’iguals les pues d’una pinta ”);
el poder rau en la veritat, no pas la veritat en el poder;
la justícia social i l’estat de dret; llibertat de creença i
el dret a la vida, a la propietat privada, a la reproducció
i a la salut són llibertats declarades inviolables per
l’escriptura sagrada; no es pot sentenciar ningú per
violació sense cap evidència o, acusat i castigat per
violacions comeses per algú altre; un sistema de consell
per a l’administració dels afers de la comunitat.
Ja que l’Islam considera els individus i les societats
responsables per les seves decisions, pertoca a les
comunitats l’exercici d’auto-governar-se, és a dir,
d’escollir el millor sistema possible per a la seva
organització social basada en la llum de la revelació.
Si l’anomenem democràcia, sociocràcia o shurà, és
secundari. Allò important és determinar i exercir “allò
absolutament necessari, allò relativament necessari
i allò recomanable”, en harmonia amb els principis
fonamentals que marca la revelació: pau, justícia,
equitat, unitat en la diversitat, amor, misericòrdia
extrema, compassió inﬁnita i solidaritat.
El principi de la Shurà (consulta mútua) és
en realitat el precepte d’arrel de l’Islam sobre el
model d’organització social, el qual, com a òrgan
de participació de tots els membres de la comunitat
islàmica en les decisions col·lectives, constitueix el
punt de partida per a un diàleg fructífer entre la forma
d’organització social islàmica i el model democràtic:
“...[els creients] tenen per norma consultar-se entre ells”
(Alcorà, 42, 38). En un altre vers, Al·là es dirigeix al
profeta Mahoma en els següents termes: “I consulta amb
ells en tots els afer d’interès públic” (Alcorà 3, 159).

Com que a la mesquita de Medina s’hi reunien tots
els membres de la comunitat –dones incloses- per
discutir i buscar solucions de consens pels problemes que
es plantejaven en un cercle d’escolta activa, on tothom
opinava i totes les opinions es tenien en compte, resulta
evident que el sistema de govern anomenat democràcia
participativa té aﬁnitat amb els principis de l’Islam. Fins
i tot, es coneixen decisions preses de forma col·lectiva
en contra de l’opció defensada pel propi Profeta, pau
i benediccions per ell. Com que el creient musulmà té
l’obligació d’escoltar l’altre i optar pel camí de la saviesa,
de l’equilibri, i no pas pel de l’opressió, de l’Islam en
prové la metodologia per fer que els fruits d’aquesta
maduresa social es reﬂecteixin en la societat. Sense
l’exercici de la tolerància no es pot pas aconseguir la pau
en una societat plural, com han estat totes les societats
islàmiques des del començament. Per si calgués recordarho, si Al·là, Allò Més Alt, no hagués volgut crear un món
plural, ni tan sols la paraula plural existiria. Per tant,
com conviure dins de la diversitat és un llegat de l’Islam
del qual la modernitat se’n pot servir i il·luminar.
L’anomenada “democràcia”, es troba ens els mateixos
orígens de l’Islam pel fet que cada creient, en la seva
relació amb la Sobirania Divina, té la capacitat de rebre
la revelació i d’aplicar-la a la seva vida segons la seva
percepció i enteniment. De cada muslim i muslima
s’espera que faci ús d’un exercici que podríem anomenar
sense empatxos democràtic , per escollir entre la llibertat
d’interpretació i de consciència, o la dependència
d’aquells a qui agrada anomenar-se guardians de la
tradició...
Avui la pregunta fonamental és: Per què això que
es desprèn de forma tan evident de la tradició sagrada
de l’Islam –la comptabilitat intrínseca del sistema
democràtic amb els principis revelats de l’Islam- s’ha
tornat un interrogant? Per què una cosa tan òbvia es
posa en dubte? I encara més: quins factors provoquen
que molts declarin el sistema democràtic en evolució,
del tot incompatible amb una societat autènticament
islàmica?
Les respostes presentaran amb claredat els greus
problemes que les societats islàmiques han d’afrontar
avui si el seu propòsit és que l’Islam autèntic, la
saviesa que brota de la seva revelació i de l’exemple
del seu profeta, brilli amb força. Quan passi això, per a
tothom, a tots els continents, es tornarà igualment clar
que és el sistema democràtic o qualsevol altre sistema
d’organització social, el que en resultarà beneﬁciat del
seu contacte amb la llum clara de l’Islam i no pas al
revés.
❑
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33

Dilluns

setembre

1Tes 4,13-18 / Sal 95
Lc 4,16-30
Gregori el Gran
1759: Lisboa expulsa de la colònia als jesuïtes,
acusats d’ “usurpar tot l’Estat de Brasil”.
1976: Mor Ramón Pastor Bogarín, bisbe, fundador
de la Universitat d’Asunción, profeta de
l’Església al Paraguai.
Minvant a les 21h32m a Bessons.
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4
4

Dimarts

5

Dimecres

1Tes 5,1-6.9-11 / Sal 26
Col 1,1-8 / Sal 51
Lc 4,31-37 Llorenç Justinià
Lc 4,38-44
Rosalia
Albert Schweitzer
1972: La censura al Brasil prohibeix publicar notícies
1970: Triomf electoral de la Unitat Popular, Xile.
sobre Amnistia Internacional.
1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès,
1983: Els aturats acampen a l’Assemblea Legislativa
mort per una bala disparada per policies a la
de São Paulo.
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.

6
6

Dijous

77 Divendres

8
8

Dissabte

Col 1,9-14 / Sal 97
Col 1,15-20 / Sal 99
Mq 5,1-4a / Sal 12
Lc 5,1-11 Regina
Lc 5,33-39 Nativitat de Maria
Mt1,1-16.18-23
Joan de Ribera
Zacaries
1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit 1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera
volta al món.
1839: Pengen Manuel Congo, cap del Quilombo
dels Exclosos” al Brasil.
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut
a la Serra do Mar, destruït pel futur Duc de
1981: Assemblea Nacional de creació del Grup
per tots els delictes que hagués pogut cometre
Caxias. Brasil.
d’Unió i Consciència Negra.
quan ocupava la presidència».
1995: 2.300 sense terra ocupen l’hisenda Boqueirão,
Brasil. En seran expulsats.
DIa internacional de l’alfabetització

setembre

9
9

23è Diumenge ordinari
Sab 9,13-18 / Sal 89
File 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33

Pere Claver
1613: Alçament de Lari Qäxa, Bolívia (aimaràs i
quítxues s’enfronten als espanyols).
1654: Pedro Claver, apòstol dels esclaus negres a
Cartagena, Colòmbia.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, i Ramón Rojas,
catequista, màrtirs de la fe i el servei als
camperols colombians.
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10 Dilluns
10

11
11

Dimarts

Col 1,24-2,3 / Sal 61
Col 2,6-15 / Sal 144
Lc 6,6-11 Prot i Jacint
Lc 6,12-19
Nicolau de Tolentino
1714: Barcelona cau assetjada per les tropes
1924: Els marines ocupen diverses ciutats
borbòniques després de tres mesos de
hondurenyes per donar suport a un candidat
resistència. Pèrdua de les llibertats i
presidencial.
persecució de la llengua catalana. Diada
1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula,
Nacional de Catalunya.
catequista, Verapaz, Guatemala, segrestat i
1973: Cop d’Estat a Xile contra el president
torturat per les forces de seguretat.
constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista,
màrtir de la solidaritat, Guatemala.
1988: Màrtirs de l’església de Sant Joan Bosco, a
Port-au-Prince, Haití.
1990: Myrna Mack, antropòloga, lluitadora pels
drets humans, assassinada a Guatemala.
2001: Atemptat terrorista contra les Torres
Bessones de Nova York i el Pentàgon de
Washington.
Eclipsi parcial de sol, visible en el centre i sud
de Sud Amèrica i en part de l’Antàrtida.

setembre

Nova a les 19h48m a Verge.
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12
12

Dimecres

Col 3,1-11 / Sal 144
Lc 6,20-26
Leonci i Guido
1977: Martiri de Steve Biko a la presó del règim
blanc de Sud-àfrica.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, màrtir del servei
als desplaçats d’El Salvador.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural
de Pedro Canário (ES), Brasil.
2001: L’endemà de l’atac a les Torres Bessones,
Barbara Lee, congresista per California,
vota en contra de concedir a Bush poders
especials per envair l’Afganistan.

13
13

Dijous

Col 3,12-17 / Sal 150
Lc 6,27-38
Joan Crisòstom
1549: Juan de Betanzos es retracta de la seva
opinió anterior que els indis no eren humans.
1589: Rebel·lió sagnant dels maputxes a Xile.
1978: L’ONU aprova una resolució en la qual
es reaﬁrma el dret de Puerto Rico a la
independència i a la lliure determinació.
1980: Premi Nobel de la Pau a Adolfo Pérez
Esquivel, arquitecte argentí, empresonat i
torturat.

14 Divendres
14

Nm 21, 4b-9 / Sal 77
Exaltació de la Creu
Flp 2, 6-11/ Jn 3, 13-17
1843: Naixement de Lola Rodríguez, autora de
l’himne de la insurrecció del 23.9.1868
contra el domini espanyol a Puerto Rico, «la
Borinqueña».
1856: Batalla de San Jacinto, derrota dels ﬁlibusters
de William Walker a Nicaragua.
1992: Comença la I Assemblea del Poble
de Déu (APD). Es crea el terme
«macroecumenisme».

15 Dissabte
15

Heb 5,7-9 / Sal 30
Jn 19,25-27
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, Costa Rica, Francisco
de Morazán, unionista centreamericà.
1973: Arturo Hillerns, metge, màrtir del servei als
pobres a Xile.
1974: Antoni Llidó, sacerdote català, desaparegut,
màrtir a les presons de Xile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la
Paraula, Baja Verapaz, Guatemala.

setembre

16
16

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

Corneli i Cebrià
1501: El rei dóna autorització al governador de les
illes del Carib per dur-hi esclaus negres.
1821: Independència de Mèxic. Festa nacional.
1931: Fundació a São Paulo del Front Negre
Brasiler, més tard violentament clausurat per
Getúlio Vargas.
1955: Insurrecció cívico-militar que derroca al
president constitucional Perón.
1973: Assassinat del cantautor xilè Víctor Jara.
1983: Guadalupe Carney sj, assassinat per l’exèrcit
hondureny.
Dia internacional (ONU) per la capa d’ozó
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17
17

Dilluns

1Tim 2,1-8 / Sal 27
Lc 7,1-10
Robert Belarmí
1645: Juan Macías, germà dominic, confessor de la
fe i servidor dels pobres al Perú colonial.
1980: Mor en accident Augusto Cotto, baptista
militant salvadorenc.
1981: John David Troyer, missioner menonita dels
EUA, màrtir de la justícia a Guatemala.
1982: Alirio, Carlos i Fabián Buitrago, Giraldo
Ramírez i Marcos Marín, camperols,
catequistes de Cocorná, Colòmbia,
assassinats.
1983: Julián Bac, celebrador, i Guadalupe Lara,
catequista, màrtirs a Guatemala.

18 Dimarts
18

19 Dimecres
19

1Tim3,1-13 / Sal 100
1Tim 3,14-16 / Sal 110
Lc 7,11-17 Genari
Lc 7,31-35
Josep de Cupertino
1973: Joan Alsina (Castelló d’Empúries), sacerdot
Dag Hammarskjold
missioner català, assassinat; Omar Venturelli,
1810: Independència de Xile. Festa nacional.
ex-sacerdot italià detingut i desaparegut;
1945: Decret de Getúlio Vargas que només permet
Etienne Marie Louis Pesle de Menil, exla immigració al Brasil a persones que
sacerdot francès afusellat a Valdivia, per la
«preservin i desenvolupin en la composició
policia de Pinochet.
ètnica del país la seva ascendència europea».
1983: Independència de San Cristóbal i Nevis.
1969: El «Rosariazo». La ciutadania doblega les
1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
forces policials.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdot xilè rector 1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de
l’educació alliberadora, Haití. 1994: Els EUA
a Valparaíso, Xile, assassinat per la dictadura
desembarquen a Haití per reposar el president
de Pinochet.
Jean Bertrand Aristide.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, assassinat
per una ronda paramilitar a Chocó, Colòmbia.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral
Social de la diòcesi de Tumaco, Colòmbia,
assassinada pel seu compromís amb els drets
humans.

setembre

Creixent a les 11h48m a Sagitari.
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20
20

Dijous

1Tim 4,12-16 / Sal 110
Andreu Kim, Fausta
Lc 7,36-50
1519: Hernando de Magallanes salpa de Sanlúcar.
1976: És assassinat a Washington l’ex-canceller
del règim popular d’Allende Orlando Letelier.
Gairebé 20 anys després en serà declarat
culpable el director de la DINA Manuel
Contreras.
1977: Els pobles indis d’Amèrica Llatina fan sentir la
seva veu per primera vegada al Palau de les
Nacions de Ginebra. 30 anys.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdot i companys
màrtirs a Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas
i Patricia Puertas, camperols i dirigents
sindicals màrtirs a El Salvador.

21 Divendres
21

22 Dissabte
22

1Tim 6,13-16 / Sal 99
Ef 4,1-7.11-13 / Sal 18
Lc 8,4-15
Mt 9,9-13 Maurici
Mateu
1862: Els esclaus dels EUA són alliberats
1526: Arriba el primer europeu a les costes
jurídicament.
equatorianes.
1956: El dictador Anastasio Somoza mor a mans de 1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir
de la justícia, Santa Maria da Vitória, Brasil.
Rigoberto López Pérez, Nicaragua.
30 anys.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesià xilè,
assassinat a Iquique per la dictadura de
Pinochet.
1981: Independència de Belice.
Dia internacional (de l’ONU) de la Pau

setembre

23
23

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

Lli i Tecla
1868: El «crit de Lares», (Puerto Rico): Ramón E.
Betances inicia el moviment independentista i
emancipador de l’esclavitud.
1905: Mor Francisco de Paula Víctor, negre,
considerat sant per la comunitat negra brasilera.
1973: Mor Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militant, màrtir de la
solidaritat amb el jovent, a Bogotà, Colòmbia.
1993: Sergio Rodríguez, obrer i universitari, màrtir de
la lluita per la justícia a Veneçuela.
Equinocci: comença la tardor al Nord
i la primavera al Sud, a les 09h51m GMT.
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24 Dilluns
24

setembre

Esd 1,1-6 / Sal 125
Lc 8,16-18
Pere Nolasc
1553: Executen el líder maputxe Caupolicán.
1976: Independència de Trinidad i Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la
fe i el servei entre els universitaris de La Plata,
Argentina.
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25Dimarts
25

26Dimecres
26

Esd 9,5-9 / Int. Tob 13,2-8
Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sal 121
Lc 9,1-6
Lc 8,19-21 Cosme i Damià
Cleofàs
1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols
Sergi de Radonezh
màrtirs del poble equatorià, líders cristians de
1849: Pengen Lucas da Feira, esclau negre fugitiu,
les seves comunitats en lluita per la reforma
cap de sertanejos. Brasil.
agrària assassinats a Riobamba, Equador.
1963: Cop militar pro-EUA a la República
Dominicana. Bosch, admirador de la revolució
Plena a les 14h45m a Àries.
cubana, és derrocat.

27
27

Dijous

Ag 1,1-8 / Sal 149
Lc 9,7-9
Vicenç de Paul
Dia d’Enriquillo, cacic quisqueià que va resistir
la conquesta espanyola a la República
Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe
obrera, mort per la repressió policial a Minas,
Brasil.
1990: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon
Pastor, màrtir a La Florida, Perú.

28 Divendres
28

Ag 2,15b-2,9 / Sal 42
Wenceslau i Llorenç Ruiz
Lc 9,18-22
551 a. de C.: Naixement de Confuci a Xina.
1569: Casiodoro de Reina lliura a l’impremta la seva
traducció de la Bíblia. Dia de la Bíblia.
1871: Llei brasilera «del ventre lliure», que
separaria les criatures negres dels seus
pares esclaus, com a primers «menors
abandonats».
1885: Llei brasilera «del sexagenari», que deixaria
als carrers els esclaus negres amb més de 60
anys, augmentant així el nombre de captaires.
1990: Pedro Martínez i Jorge Euceda, periodistes
militants, màrtirs de la veritat a El Salvador.

29 Dissabte

Dan 7.9-10.13-14 / Sal 137
Miquel, Gabriel, Rafel
Jn 1,47-51
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.

setembre

30
30

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

Jeroni
1655: Coronilla i companys, cacics indígenes,
màrtirs de l’alliberament, Argentina.
1974: Carlos Prats, general de l’exèrcit xilè, i la seva
esposa, màrtirs de la democràcia, a Xile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador i
seminarista, màrtir pel seu poble hondureny.
1991: Vicente Matute i Francisco Guevara, màrtirs
de la lluita per la terra, Hondures.
1991: José Luis Cerrón, universitari, màrtir de
la solidaritat entre els joves i els pobres
d’Huancayo, Perú.
1991: Cop d’estat contra el president constitucional
Jean-Bertrand Aristide, Haití.
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És poSsible la democrÀcia A Àfrica?
Alex Zanotelli
Nàpols, Itàlia

“Exigim i fem una altra democràcia” és el títol de
L’Agenda Llatinoamericana 2007.
És possible exigir i fer una altra democràcia en el
continent més oprimit i marginat de la terra?
“No es tracta pas d’ignorar la realitat –ens recorda
l’amic Pere Casaldàliga-. Ben al contrari, cal assumir-la
i transformar-la radicalment”.
“La pobresa i l’estancament a Àfrica són la tragèdia
més gran del nostre temps”, aﬁrma la relació de la
Comissió Àfrica del govern Blair (2005).
Davant d’un món que s’enfonsa en l’abundància,
cada any moren a l’Àfrica 4 milions de nens per sota
dels cinc anys, dels quals dos terços es podrien curar
amb pocs diners. Quaranta milions de nens no poden
anar a escola. La meitat de la població africana viu
amb menys d’un dòlar al dia. Trenta-vuit milions de
persones, malalts terminals de sida, estan destinades a
morir en poc temps, perquè no poden accedir a l’ús de
fàrmacs, ja que són molt cars.
“Cada mes de cada any Àfrica pateix una cosa
equivalent a un Tsunami, és a dir, una ona mortal de
malaltia i fam, que rarament entra a formar part de les
notícies”, aﬁrma novament la relació de la Comissió
Àfrica.
No obstant, Àfrica és el continent més ric del
món pel que fa a matèries primeres, i representa
només l’1% del producte mundial brut. Aleshores, com
s’explica tota aquesta pobresa?
Seria molt llarg explicar què ha passat i per què
ha passat. El continent africà ha viscut cinc-cents
anys dramàtics –des del viatge de Vasco da Gama
(1498) ﬁns avui-, tres segles d’esclavitud –posada
en pràctica tant pels blancs com pels àrabs-, un
segle de colonialisme i després cinquanta anys de
neocolonialisme, liberalisme, i ara globalització. I els
fruits amargs són allà, i només cal obrir el ulls per
veure’ls.
Els 51 estats africans van ser creats pels imperis
colonials. Les poques carreteres, ferrocarrils i ports
es varen pensar i construir en funció de poder dur els
productes cap a Europa. Els EUA i la Unió Soviètica
van donar suport als “seus” dictadors durant la guerra
166

freda, els quals ambicionaven enriquir-se i endeutar
els seus pobles (Àfrica té un deute de 350 miliards de
dòlars).
Però la riquesa d’Àfrica també constitueix la seva
maledicció (conﬂictes, guerres com la del Congo, que
ha generat quatre milions de morts).
A l’Àfrica l’agricultura es va desenvolupar en
vistes a exportar matèries primeres per als països rics,
productes subjectes a les variacions dels preus (en
el període 1980-2000 el preu del sucre va patir una
caiguda del 77%, el del cacau un 71% i el del cafè un
64%).
Els mals que amenacen el continent no són pas
només responsabilitat de factors externs: també es
deuen a causes internes.
La traïció de l’elit burgesa autòctona, la qual s’ha
enriquit a costa de les masses populars, cada vegada
més empobrides. La traïció dels governs, cada vegada
més autoritaris i dictatorials, corruptes, i cada vegada
menys respectuosos dels drets humans i dels processos
democràtics. El mal que han causat les polítiques
que han privilegiat la indústria en detriment d’una
agricultura de subsistència. La insensatesa de les
enormes despeses en armament, que han provocat
guerres, conﬂictes, matances i genocidis.
Lamentablement Àfrica no ha gaudit d’un bon
govern, és a dir, un govern que comporti polítiques
correctes i persones capaces per realitzar-les, un poder
judicial independent, una policia eﬁcaç i transparent,
i mitjans de comunicació independents del poder
polític. Hi ha moltes raons que caracteritzen la
debilitat dels governs a l’Àfrica, entre elles: la manca
de recursos i estructures, la insuﬁciència de capital
per millorar les comunicacions, l’habitatge, el servei
d’aigua... la impossibilitat d’obtenir les informacions
decisives per prendre les decisions justes, manca de
transparència, la corrupció... “Àfrica ha posat en
pràctica dues menes de sistema de govern que no l’han
dut enlloc” –aﬁrma el conegut teòleg luterà congolès

Kä Mana-.
“El primer, exercit durant els trenta primers
anys d’independència, ha sigut el d’haver cregut en
persones que s’havien autoproclamat ¡homes de la
providència! El fracàs d’aquesta mena de govern forma
part de la tràgica història d’aquest continent”.
“La segona mena de govern, que ha prevalgut
els darrers anys, ha estat el de les democràcies
formals, preparades per tranquil·litzar la comunitat
internacional. Exceptuant algun cas, a la majoria
d’aquests països, la comunitat internacional, rera
d’una cortina de fum, estava convençuda de poder
exportar la democràcia o de dirigir-la a distància”.
D’aquesta manera, s’ha conclòs la independència
africana amb l’arribada dels nous líders “democràtics”,
tan aclamats els anys 90 pels Estats units, entre els
quals Museveni (Uganda), Kagame (Rwanda), Melawi
(Etiòpia), Afeworki (Eritrea). “Molts de dictadors
els han reciclat i es tenen per “capdavanters de la
independència africana” davant l’opinió pública, quan
en realitat no han estat altra cosa que lamentables
comediants, capﬁcats en sinuoses danses del ventre,
amb la ﬁnalitat d’humitejar els ulls dels lascius
patrons del món”, aﬁrma sempre Kä Mana.
Resulta, doncs, evident que Àfrica s’haurà de
buscar el seu propi camí també pel que fa a la seva
forma de governar-se, és a dir, s’ahurà d’inventar
aquest camí.
“Cal inventar un liderat comunitari, i forçar els
nostres pobles en la praxi d’un govern solidari. Somio
encara amb una cosa més profunda: educar el poble
per a un liderat comunitari i per a una nova forma
de govern segons els principis de la responsabilitat
recíproca. Per arribar a aquest punt, són essencials
la circulació de la informació, compartir les idees,
l’organització dels debats i els referèndums. Hem de
posar com a fonament d’aquest procés l’educació i la
formació de les consciències socials. Aquest propòsit
el podrà realitzar la part més sana de la societat civil.
Aquí s’ha de lliurar, avui i no pas demà, una batalla
formativa perquè sorgeixi una “avantguarda” que
cregui en aquesta nova forma de conduir els pobles
i administrar la cosa pública. S’hauran d’invertir
moltíssimes energies a l’Àfrica, però és l’única
esperança que ens queda”.
Kä Mana suggereix quatre camins per realitzar
aquest somni:
a) fer efectives opcions individuals per a unes

noves relacions personals amb totes les menes de
poder, rebutjant la ﬁdelitat a líders i a formes de
governar que aixafen les nacions;
b) coordinar les forces individuals en moments
col·lectius de pensament i d’acció amb vistes a
desenvolupar poders comunitaris de resistència;
c) involucrar-se en les lluites polítiques que ja
estan actuant per una veritable transformació social;
d) connectar-se a la xarxa mundial que treballa per
una nova ètica del poder.
“Per aclarir els horitzons i obrir nous camins no hi
ha res millor que les comunitats de fe –aﬁrma de nou
Kä Mana- perquè recullen allò que la humanitat té de
més fecund: aquella limfa espiritual que ha conduït
la humanitat a sortir de l’estadi animal per constituir
comunitats vivents i organitzades, regides per sanes
regles de vida i animades per sinceres aspiracions
per al ple desenvolupament de tothom ﬁns a la
manifestació d’aquella consciència que, poc a poc, ha
convençut els pobles per formar part d’una mateixa
pàtria ètica i d’un mateix Déu creador Pare i Mare de
totes les civilitzacions”.
També per mi aquest és l’únic camí viable per tal
que l’Àfrica torni a ser la mare, signe d’esperança per
a la humanitat. De fet, Àfrica constitueix el pulmó
antropològic del món. Ella carrega amb una increïble
riquesa antropològica, espiritual i cultural! Ai de
nosaltres si la perdem! Seria una pèrdua fatal per a
tota la humanitat.
Vaig començar a escriure aquest text el 23 d’abril,
dia del martiri d’un dels grans teòlegs d’Àfrica:
Engelbert Mveng, camerunès, jesuïta, poeta, pastor,
artista, impulsor convençut d’un cristianisme
inculturat. El van trobar al seu llit sense cor, cervell i
testicles, assassinat sota ordres precises provinents de
les altes esferes per les seves crítiques a la dictadura
de Paul Biya, tirà del Camerun.
I acabo aquest text el 25 de maig, jornada de
l’Àfrica, amb les paraules d’un gran amic de Mveng, el
sacerdot camerunès J. Marc Ela, important teòleg de
l’alliberament: “Déu convoca el seu poble en aquells
llocs on s’organitza la lluita per la plena humanitat
d’homes i dones desﬁgurats per les estructures de
dominació i d’injustícia. No es pot parlar de Déu sense
abans preocupar-se per veure lluir la seva imatge en
els rostres de cada home i de cada dona”.

❑
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11

Dilluns

Za 8,1-8 / Sal 101
Lc 9,46-50
Teresa del Nen Jesús
1542: Comença la guerra de l’Araucània.
1949: Triomf de la Revolució Xinesa
1991: Els militars expulsen el president
constitucional d’Haití, Aristide, i comença una
matança.
1992: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la
solidaritat al Perú.

octubre

Dia internacional de les persones d’edat
Dia mundial dels sense sostre
Primer dilluns d’octubre

170

22

Dimarts

33

Dimecres

Neh 2,1-8 / Sal 136
Za 8,20-23 / Sal 86
Lc 9,57-62
Lc 9,51-56 Francesc de Borja
Àngels custodis
1953: Victòria de la Campanya “El petroli és nostre”,
1869: Naixement de Mahatma Gandhi.
amb la creació del monopoli estatal davant les
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres
iniciatives per cedir-lo als estrangers.
Cultures, de Mèxic DF.
1972: La United Brand Company comença a envair
Minvant a les 11h48m a Cranc
el territori Brunka, Hondures.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca,
Colòmbia, màrtir de la pau i del servei.
1992: Repressió policial contra els presos de
Carandirú, São Paulo: 111 morts i 110 ferits.

4
4

Dijous

55 Divendres

6
6

Dissabte

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sal 18
Bar 1,15-22 / Sal 78
Bar 4,5-12.27-29 / Sal 68
Lc 10,1-12 Plàcid i Maur
Lc 10,13-16 Bru
Lc 10,17-24
Francesc d’Asís
Comença el dejuni del mes del Ramadà musulmà. William i Tyndal
Teodor Fliedner
1981: 300 famílies sense sostre resisteixen el
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina 11
1555: El concili provincial de Mèxic prohibeix el
desallotjament a J. Robru, São Paulo.
camperols a la comunitat «Aurora 8 de
sacerdoci als indis.
octubre», per desanimar el retorn dels
1976: Omar Venturelli, màrtir per lliurar-se als més
refugiats exiliats a Mèxic.
pobres a Temuco, Xile.
Setmana mundial (de l’ONU) de l’espai
Dia internacional de l’ONU dels professors
extraterrestre (4 a 10 d’octubre)
Dia mundial de l’Amnistia

octubre

77

27è Diumenge ordinari
Hab 1,2-3;2,2-4 / Sal 94
2Tim 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10

Roser
Enric Melcior, Muhlenberg
Dia de Nostra Sra. del Roser, patrona dels negres.
1462: Pius II censura oﬁcialment la reducció
d’africans a l’esclavitud.
1931: Naixement de Desmond Tutu, arquebisbe
negre sud-africà, premi Nobel de la Pau.
1973: Màrtirs de Lonquén, Xile.
1978: José Osmán Rodríguez, camperol Delegat de
la Paraula, màrtir a Hondures.
1980: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir per
lliurar-se als pobres, a El Salvador.
2001: Els EUA comencen la invasió de l’Afganistan
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8
8

Dilluns

9
9

Dimarts

10 Dimecres
10

octubre

Jon 1,1-2,1-11 / Int. Jon 2,3-8
Jon 4,1-11 / Sal 85
Jon 3,1-10 / Sal 129
Lc 10,25-37 Lluís Beltrán
Lc 11,1-4
Tais i Pelàgia
Lc 10,38-42 Tomàs de Villanueva
1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, 1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a
Brasil, a Rio de Janeiro.
ﬁll d’un general bolivià, màrtir de les lluites
Colòmbia, dominic, predicador, canonitzat el
d’alliberament del seu poble.
Dia mundial de l’ONU de la salut mental
1671, patró principal de Colòmbia en 1690.
1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller,
Dia Internacional contra els desastres naturals
Indígena Americà del Con Sud.
internacionalista, assassinat a Bolívia. 40
Segon dimecres d’octubre
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora dels
anys.
pobres d’Amèrica Llatina.
Dia internacional de l’ONU del correu
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11
11

Dijous

Mal 3,13-20a/ Sal 1
Lc 11,5-13
Soledad Torres Acosta
1531: Mor Ulrico Zwinglio, a Suïssa.
1629: Luis de Bolaños, franciscà, precursor de les
reduccions indígenes, apòstol dels guaranís.
1962: S’inaugura el Concili Vaticà II
1976: Marta González de Baronetto i companys,
màrtirs del servei, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández i companys, indígenes,
màrtirs de la terra a Hidalgo, Mèxic.
Nova a les 00h01m a Lliura.

12 Divendres
12

13
13

Dissabte

Joel 1,13-15;2,1-2 / Sal 9
Jl 4,12-21 / Sal 96
Lc 11,15-26 Eduard
Lc 11,27-28
Pilar, Serafí
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a
Crit dels exclosos a diversos països d’A.L.
diversos punts de Rio Grande do Sul, Brasil.
Dia de Ntra. Sra. Apareguda, negra, Patrona del
Brasil.
1492: A les 2 a.m. Colom entreveu l’illa Guanahaní,
a la qual anomenarà San Salvador (avui
Watling).
1925: Desembarquen 600 marines a Panamà.
1958: Primers contactes amb els indígenes Ayoreos
(Paraguai).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuïta missioner,
màrtir de la caritat, Ribeirão Bonito, MG,
Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangèlic,
màrtir de la Causa dels pobres a Guatemala.

octubre

14
14

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

Calixt
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15
15

Dilluns

Rm 1,1-7 / Sal 97
Lc 11,29-32
Teresa d’Àvila
1535: Pedro de Mendoza s’endinsa al Río de la Plata
amb 12 vaixells i 15.000 homes.
1980: El president Figueiredo expulsa del Brasil el
sacerdot italià Victor Miracapillo.
1994: Aristide retorna al poder a Haití després de la
interrupció pel cop militar de Raoul Cedras.

16 Dimarts
16

Rm 1,16-25 / Sal 18
Lc 11,37-41
Margarida Ma Alacoque
1952: Es crea la CNBB, Conferència Nacional de
Bisbes Brasilers (catòlics).
1992: Es concedeix el premi Nobel de la Pau a
Rigoberta Menchú.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical
i polític, assassinat a Santa Maria 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.

octubre

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

Dimecres

Rm 2,1-11 / Sal 61
Lc 11,42-46
Ignasi d’Antiòquia
1806: Mor Jean-Jacques Dessalines, cap de la
revolució d’esclaus a Haití que va ser exemple
per a tota Amèrica.
1945: La mobilització popular impedeix el cop antiPerón a l’Argentina.
2003: Derrocament de Gonzalo Sánchez de Lozada,
president de Bolívia, per alçament popular.
Dia mundial per a l’eradicacióde la pobresa

18
18

Dijous

2 Tm 4, 9-17a / Sal 144
Lluc
Lc 10, 1-9
1859: Alçament antiesclavista a Kansas, EUA.
1977: Matança de la sucrera Aztra, Equador. Més de
100 morts, per protestar contra l’empresa que
no els pagava.
1991: “Tortura, nunca mais” identiﬁca 3 víctimes
enterrades clandestinament a São Paulo.

19 Divendres
19

20 Dissabte
20

Rm 4,13.16-18 /Sal 104
Rm 4,1-8 / Sal 31
Lc 12,8-12
Lc 12,1-7 Laura
Pere d’Alcántara
Pau de la Creu
1548: Fundació de la ciutat de La Paz.
1970: Mor a Mèxic Lázaro Cárdenas, patriota
1883: Fi de la guerra de límits entre Xile i el Perú.
mexicà.
1944: El dictador Ubico és derrocat a Guatemala per
2001: Digna Ochoa, advocada, assassinada pel seu
insurrecció popular.
compromís, al Centre de DDHH Agustín Pro, 1975: Raimundo Hermann, sacerdot nord-americà,
Mèxic D.F.
capellà entre els indis quítxues, màrtir dels
camperols del poble de Bolívia.
Creixent a les 3h33m a Capricorn.
1978. Oliverio Castañeda de León. Màxim dirigent
de la Associació d’Estudiants Universitaris
(AEU) de la Universitat de San Carlos de
Guatemala. Símbol de la lluita per la llibertat.
1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colòmbia.
Setmana (de l’ONU) pel desarmament

octubre

21
21

29è Diumenge ordinari
Ex 17,8-13 / Sal 120
2Tim 3,14-4,2 / Lc 18,1-8

Úrsula, Celina, Viator
1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i
mort, màrtir de la pau i la justícia a Xile.
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22
22

Dilluns

23 Dimarts
23

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Rm 4,20-25 / Int. Lc 1,69-75
Sal 39 / Lc 12,35-38
Lc 12,13-21 Joan de Capistrano
Maria Salomé
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, màrtir de la Santiago de Jerusalem
justícia a l’Argentina.
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant
1981: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la
universitari, Perú.
solidaritat a Guatemala.
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i
1987: Nevardo Fernández, màrtir de la lluita per les
militant per la terra, assassinat a Caçú, Goiás,
reivindicacions indígenes a Colòmbia. 20 anys.
Brasil, per la UDR dels terratinents.
1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA),
Brasil, assassinat per tres pistolers. 20 anys.

24 Dimecres
24

Rm 6,12-18 / Sal 123
Lc 12,39-48
Antoni Ma Claret,
arquebisbe de Santiago de Cuba
1945: Comença a existir oﬁcialment l’ONU. Dia de
l’ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny,
assassinat per esquadrons de la mort.
2005: Mor Rosa Parks testimoni de desobediència
civil, la millor arma per a les grans transformacions històriques.
Dia mundial d’informaciósobre el desenvolupament

octubre

Dia de les Nacions Unides
El 24 d’octubre de 1945 va entrar en vigor de la
Carta de les Nacions Unides.
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25
25

Dijous

Rm 6,19-23 / Sal 1
Lc 12,49-53
Crisant, Gaudenci
1887: Un sector de l’exèrcit brasiler, solidari amb
la lluita popular, es nega a ser utilitzat per
destruir els palenques dels negres.
1975: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la
dictadura militar a São Paulo.
1983: Els EUA envaeixen Granada i posen ﬁ a la
revolució del New Jewel Movement.
1987: Carlos Páez i Salvador Ninco, indígenes; Luz
Estela i Nevardo Fernandez, obrers, Colòmbia.
1988: Alejandro Rey i Jacinto Quiroga, agents de
pastoral, màrtirs de la fe, Colòmbia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys,
màrtirs de la causa dels pobres, Perú.
2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament
presbiterià, missioner a Colòmbia i el Brasil.

26 Divendres
26

27 Dissabte
27

Rm 8,1-11 / Sal 23
Rm 7,18-25a / Sal 118
Lc 13,1-9
Lc 12,54-59 Gustau
Felicíssim, Evarist
Felip Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1866: Pau de Black Hills entre Xeiennes, Sioux i
1981: Ramón Valladares, secretari administratiu de
Navajos, i l’exèrcit dels EUA.
la Comissió de drets humans a El Salvador,
1979: Independència de San Vicente i les
assassinat
Granadines. Festa nacional.
1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets
Humans a El Salvador. 20 anys.

Plena a les 23h51m a Taure.

octubre

28
28

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

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

177

La religió del mercaT
NOMÉS LES RELIGIOSES, UNIDES, LAPODEN ENFRONTAR
Paul F. Knitter
Allò que em proposo assenyalar és per què aquesta
tasca –vincular el diàleg interreligiós amb l’alliberament
interreligiós- és avui més urgent i més complicat que
mai. La meva tesi, si és que se’n pot dir així, és que la
raó principal i la causa essencial de la creixent injustícia
econòmica al món i de la pobresa deshumanitzant que
en resulta és, en ella mateixa, religiosa . Les forces que
estan generant tanta riquesa i alhora aquesta disparitat
en la seva distribució s’han convertit elles mateixes
en una religió. El mercat lliure global s’ha tornat una
religió exclusivista mundial . Les religions del món, tant
individual com interreligiosament, han de participar en
un diàleg alliberador profètic amb aquesta nova religió
mundial. Sense un diàleg d’aquesta mena amb la religió
del mercat, no es podrà desaﬁar i “convertir” eﬁcaçment
el poder deshumanitzant del mercat. Permeteu-me que
m’expliqui.
La religió del mercat
Ben al contrari de l’aﬁrmació de Samuel Huntington
que avui estem enredats en un “Xoc de civilitzacions”,
crec que el xoc que realment està passant –i jo hi
afegiria, el que no pot fer altra cosa que esdevenir-se, no
és pas entre civilitzacions. És entre religions! Tot i això,
les religions que combaten entre elles no són pas les
comunitats religioses tradicionals. Em refereixo més aviat
al xoc, a l’oposició fonamental, entre les anomenades
religions mundials per una part, i la nova Religió del
Mercat, per l’altra.
David Loy, en un article que va provocar força
discussió, va argumentar amb compte i eloqüència que
la religió dominant, la més estesa en el nostre món
contemporani, és la “Religió del Mercat”. Especialment
a països desenvolupats com els EUA, Europa i el Japó
aquesta és la religió a la qual pertany la majoria de
la població, i la que reclama els seus compromisos
religiosos fonamentals. La seva devoció a la Religió
del Mercat precedeix i modiﬁca la seva devoció al
cristianisme, judaisme o budisme (The Religion of the
Market, “Journal of the American Academy of Religion”,
65/2 (1997) 275-90).
Pel creient comú, Religió del Mercat signiﬁca religió
del consumisme. La gent practica la seva fe i troba la
seva salvació consumint en els temples que són “centres
comercials”, una litúrgia i una adoració diàries, no
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limitades al diumenge, al dissabte o al divendres.
Pels prelats i potentats d’aquesta nova religió, Religió
del mercat signiﬁca religió de “l’economicisme”. Segons
John B. Cobb Jr., els devots de “l’economicisme” posen
la seva fe total, absoluta (i podríem afegir-hi “cega”) en
la creença que el creixement econòmic perseguit sense
restriccions i sense la interferència del govern, tant per
persones individuals com per nacions individuals, portarà
la salvació al món sencer. En paraules de Cobb:
“L’economicisme és aquella organització de
la societat que està intencionalment al servei del
creixement econòmic. Tots els altres valors, ﬁns i tot la
sobirania nacional, se subordinen a aquesta ﬁnalitat,
amb la sincera esperança que una prosperitat suﬁcient
permetrà al món solucionar també les seves necessitat no
econòmiques” (Cobb, BCS, 4-5).
Per la Religió del Mercat, que es basa en la fe
incondicional en l’economicisme, l’ésser humà és un
ésser econòmic (homo economicus), és a dir, un ésser
“...que busca racionalment com obtenir el major nombre
possible de coses amb el menor treball possible. Les
seves relacions amb altres éssers són de competència”
(BCS, 11).
Aquesta religió del Mercat té tots els trets que
trobem en les religions tradicionals:
-Els seus credos estan fets de l’economia neoliberal
del (Papa) Friedrich von Hayek i l’(Aiatol·là) Milton
Friedman. Els seus teòlegs o ulemes són els economistes
(principalment occidentals).
-Els seus missioners són l’extens exèrcit d’anunciants
que proclamen el seu missatge de consum en
“comercials” que emplenen les transmissions de ràdio i
televisió i les cartelleres que poblen les nostres ciutats i
paisatges.
-Els seus centres d’aprenentatge són els departaments
d’economia d’universitats nord-americanes i occidentals, i
el seu tribunal, l’Organització Mundial del Comerç.
-Aquesta religió té els seus manaments, el primer
dels quals és: “No interferiràs en el lliure mercat”. (O bé
dit d’una manera més tradicional: “el Lliure mercat és el
Senyor el teu Déu; davant seu no tindràs déus estranys”).
-Té una teoria de la salvació que és clara i absoluta:
“Fora del lliure mercat no hi ha salvació”. Els que no
estiguin “a dins” i no siguin membres d’aquesta religió

veritable es consideren heretges o enemics, que cal
controlar o eliminar.
Diferència entre religions i religió del mercat
Hi ha una diferència fonamental, que és una oposició
fonamental, entre l’ètica d’allò que Cobb anomena
“economicisme” (o fonamentalisme de mercat) i l’ètica
de les religions tradicionals. En formes sorprenentment
diferents, que tanmateix són també complementàries,
les tradicions abrahàmiques (judaisme, cristianisme,
islam), les tradicions asiàtiques (hinduisme, budisme,
confucionisme, taoisme) i les religions indígenes tenen
un acord bàsic que qualsevol que sigui el grau d’unitat
globalitzada que pugui assolir la raça humana, aquesta
unitat s’ha de basar en un equilibri entre l’interès per un
mateix i l’interès per l’altre.
L’ètica religiosa sempre és paradoxal . En una diversitat
de símbols i amb èmfasis diferents, totes les tradicions
religioses diuen a la humanitat que, de manera paradoxal
i també prometedora, l’interès per un mateix equival a
interès per l’altre. La intuïció fonamental que és a la
base de les religions convida a la gent a un canvi que
els omplirà de vida i de pau, anant de l’interès per un
mateix a l’interès per l’altre. Aquest “altre” sempre és
diferent a un mateix, o és més que la consciència que
té de si mateix en el moment present. És l’Altre amb A
majúscula (la Font de Vida Interior de tots), i l’altre amb
a minúscula: el proïsme de cadascú.
Així Jesús ens diu que només ens estimarem
veritablement a nosaltres mateixos quan estimem els
nostres semblants. Mahoma ens adverteix que al tenir
cura de nosaltres mateixos, en promoure una societat
bona, mai ens podem oblidar de tenir cura dels altres,
especialment dels pobres i abandonats. Per Buda,
experimentar la il·luminació és sentir compassió per
qualsevol ésser sensible. En l’ètica confuciana, “per
aﬁrmar-nos nosaltres mateixos hem d’ajudar d’altres a
aﬁrmar-se; perquè nosaltres creixem hem d’ajudar d’altres
a créixer”.
Per tant, aquesta és la qüestió o el repte que les
religions han de plantejar als promotors del lliuremercat.
La comunitat religiosa ha de preguntar als economistes,
als polítics i als presidents corporatius: L’interès per un
mateix que vostès exalcen, està equilibrat per l’interès
per altri, hi està arrelat, és ell qui ho guia? Certament,
no sembla pas que sigui així. El principi conductor del
sistema capitalista mundial, governat pel fonamentalisme
de mercat, sembla ser: “Si cerquem l’interès per nosaltres
mateixos també promourem el d’altri”. Això, segons
les religions, hauria d’estar equilibrat per: Si cerquem
l’interès d’altri, també promourem el nostre propi”. Les

religions adverteixen: si no tenim aquest equilibri, si
casem l’interès per nosaltres mateixos amb l’interès pel
benestar d’altres, ens trobarem amb problemes. De fet,
aquesta és la raó per la qual l’anomenat lliuremercat
globalitzat no està responent a la gran disparitat de la
riquesa en el nostre món globalitzat, o en realitat està
sent la seva causa.
Diàleg interreligiós amb la religió del mercat
Encara que resulti difícil, les religions tradicionals del
món han de participar en un diàleg profètic i crític amb
aquesta nova Religió universal del Mercat. Les religions
han d’enfrontar els comandants i els summes sacerdots
de la globalització i confrontar-los amb el “xoc”, amb
la diferència fonamental entre la Religió del Mercat i les
religions tradicionals històriques. Els dirigents i mestres
religiosos han de fer veure clarament que en el moment
actual, i amb la forma com la Religió del Mercat s’entén
a si mateixa, no és pas possible que un individu sigui
“membre” de la Religió del Mercat i alhora sigui seguidor
de Mahoma, Jesús, Buda o Abraham. Aquí no hi cap la
“doble pertinença”. S’ha de triar: inclinar-se davant de
Déu / Al·là / el Dharma... o davant del Mercat.
El diàleg interreligiós amb la Religió del Mercat
és extremadament difícil, sobretot perquè el Mercat
insisteix, com ho va fer l’Església Catòlica en temps
passats i ho fan actualment moltes comunitats
fonamentalistes cristianes i musulmanes, que és la única
religió veritable. Totes les altres serien falses. Com ja se
sap prou bé per la història de les relacions interreligioses,
qualsevol religió que aﬁrma ser l’única veritable no
dialoga amb l’altra religió: el que busca és convertir-la.
I tanmateix es ben urgent que s’aconsegueixi alguna
mena de diàleg o trobada entre les religions del món i la
Religió del Mercat. Si el Lliure Mercat ha assumit el poder
i la dominació d’una religió mundial, si informa i dirigeix
les vides de la gent de manera penetrant com sempre ho
ha fet la religió, aleshores no es tracta que les religions
tradicionals del món estiguin entre els principals mitjans
per contrarestar aquesta nova religió idòlatra del Mercat?
Si, a vegades, cal foc per combatre el foc, avui ens calen
les religions per “combatre”, sufocar i re-dirigir la Religió
del Mercat. Actualment només les religions poden donar
als pobles la visió, l’energia, l’esperança i la perseverança
per dialogar amb la Religió del Mercat, lluitar-hi en
contra i recuperar els seus seguidors, que han posat
el déu del consumisme i el creixement econòmic en el
lloc de l’únic Déu, el que ens assegura que cada un de
nosaltres només trobarà la veritable felicitat si promou la
felicitat de tothom.
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29 Dilluns
29

30 Dimarts
30

novembre

Rm 8,12-17 / Sal 67
Rm 8,18-25 / Sal 125
Lc 13,10-17
Lc 13,18-21
Narcís
Alfons Rodríguez
1626: Els holandesos compren als indis l’illa de
1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico,
Manhattan per 24 dòlars.
dirigida per Pedro Albizu Campos.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i
1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical,
catequistes màrtirs a Guatemala. 20 anys.
metal·lúrgic, militant de la pastoral obrera,
1989: Matança dels pescadors d’El Amparo,
màrtir dels obrers brasilers.
Veneçuela.
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. 20 anys.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deﬁcient física,
del Moviment Sense Terra, alcaldessa de
Mundo Novo, Brasil, assassinada per les
seves denúncies contra els poderosos.
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31 Dimecres
31

Rm 8,26-30 / Sal 12
Lc 13,22-30
Dia de la Reforma protestant
Alfons Rodríguez
1553: Apareix la primera comunitat negra d’Amèrica
Llatina que no va experimentar l’esclavitud,
a Esmeraldas, Equador. El seu líder: Alonso
Illescas.
1973: José Matías Nanco, pastor evangèlic, i
companys, màrtirs de la solidaritat, Xile.
Dia universal de l’estalvi

11

Dijous

22 Divendres

33

Dissabte

Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23
Jb 19,1.23-27a / Sal 24 / Fil 3,20-21
Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sal 93
1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a Fidels Difunts
Mc 15,33-39;16.1-6 Martí de Porres
Lc 14,1.7-11
Tots Sants
1950: Els nacionalistes porto-riquenys Oscar
1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i
1639: Mor Sant Martí de Lima, al Perú. Fill d’esclava
Collazo i Griselio Torresola ataquen la Casa
Minories (Cuzco).
negra, va lluitar contra els prejudicis ﬁns que
Blair com a part de l’Alçament de Jayuya.
els dominics el van acceptar com a religiós.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de les Lligues
1903: Panamà es separa de Colòmbia amb el suport
Agràries, màrtir del poble dominicà.
dels EUA. Festa nacional.
1979: Matança de Tots Sants, La Paz, Bolívia.
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegat de
la Paraula, camperol, Guatemala.
1981: Independència d’Antigua i Barbuda. Festa
nacional.
2004: El cap de l’exèrcit xilè reconeix la
responsabilitat institucional en els crims
comesos durant la dictadura de Pinochet.
Minvant a les 16h18m a Lleó

31è Diumenge ordinari
Sab 11,22-12,2 / Sal 144
2 Tes 1,11-2,2 / Lc 19,1-10

novembre

4
4

Carles Borromeo
1763: Els Ottawa (EUA) ataquen Detroit.
1780: Rebel·lió contra els espanyols liderada per
Tupac Amaru, Perú.
1969: Carlos Mariguela és executat a São Paulo.
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55

Dilluns

6
6

Dimarts

novembre

Rm 11,29-36 / Sal 68
Rm 12,5-16a / Sal 130
Lc 14,12-14 Lleonard
Lc 4,15-24
Zacaries i Isabel
1838: Independència d’Hondures.
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els
1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors,
esclaus de la nació que estiguin disposats
animadora de CEBs de Lima, vinculada a les
a defensar el Brasil a la guerra contra el
lluites populars, testimoni de la fe.
Paraguai.
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo, 1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir
militants cristians màrtirs de la resistència
de la fe i del servei a Colòmbia.
contra la dictadura a Xile.
Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció
de l’Explotació del Medi Ambient en la Guerra
i els Conﬂictes Armats
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77

Dimecres

Rm 13,8-10 / Sal 111
Lc 14,25-33
Vilibrord
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León es possessiona de Florida.
1917: Triomfa la insurrecció obrera i camperola a
Rússia i comença la primera experiència de
construcció del socialisme en el món. 90 anys.
1978: Antonio Ciani. Dirigent estudiantil de l’AEU
a Guatemala. Va ser capturat il·legalment
quan sortia de casa seva cap a la Universitat
de San Carlos de Guatemala. Continua
desaparegut.

8
8

Dijous

Rm 14,7-12 / Sal 26
Lc 15,1-10
Adeodat
1546: Rebel·lió dels cupules i els chichuncheles
contra els espanyols a Yucatán.
1976: Carlos Fonseca cau a Zinica.
1983: Augusto Ramírez, sacerdot, màrtir de la
defensa dels pobres, a Guatemala.
1987: Màrtirs indígenes de Pai Tavyeterá, Paraguai.

9 Divendres
9

Rm 15,14-21 / Sal 97
Lc 16,1-8
Teodor
1977: Justo Mejía, sindicalista camperol i
catequista, màrtir de la fe a El Salvador.
1984: Primera Trobada dels Religiosos,
Seminaristes i Capellans Negres de Rio de
Janeiro.
1989: Cau el mur de Berlín.
Nova a les 18h03m a Escorpí.

Rm 16,3-9.16.22-27 / Sal 144
Lc 16,9-15
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

11
11

32è Diumenge ordinari
2Mac 7,1-2.9-14 / Sal 16
2Tes 2,16-3,5 / Lc 20,27-38

10 Dissabte
10

Martí de Tours
Soren Kierkgaard
1976: Guillermo Woods, sacerdot missioner, excombatent nord-americà al Vietnam, màrtir i
servidor del poble de Guatemala.
1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor
ﬁlial al poble xilè.

185

12
12

Dilluns

13
13

Dimarts

14 Dimecres
14

novembre

Sab 1,1-7 / Sal 138
Sab 2,23-3,9 / Sal 33
Sab 6,1-11 / Sal 81
Lc 17,1-6 Leandre
Lc 17,7-10 Dídac d’Alcalà
Lc 17,11-19
Josafat
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de
i marins, Brasil.
anys, màrtir dels moviments d’alliberament
l’eucaristia, màrtir de la solidaritat, Guatemala.
del poble uruguaià.
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15
15

Dijous

16 Divendres
16

17 Dissabte
17

Sab 7,22-8,1 / Sal 118
Sab 18,14-16;19,6-9 / Sal 104
Sab 13,1-9 / Sal 18
Lc 17,20-25 Margarida, Gertrudis
Lc 18,1-8
Albert el Gran
Lc 17,26-37 Isabel d’Hongria
1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, 1982: Fundació del Consell Llatinoamericà
1985: Luis Che, celebrador de la paraula, màrtir de
pelegrí de la causa indígena.
la fe a Guatemala.
d’Esglésies, CLAI.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els 1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i
Creixent a les 17h32m a Aquari.
conqueridors, màrtir de la insurrecció indígena
les seves dues empleades domèstiques,
a Bolívia, mort per l’exèrcit.
assassinats a la UCA de San Salvador.
1889: Es proclama la República al Brasil.
Dia internacional de l’ONU per la tolerància
1904: Desembarquen marines a Ancón, Panamà.
1987: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels
drets humans a Colòmbia.

novembre

18
18

Domingo 33º ordinario
Mq 3,19-20a / Sal 97
2Tes 3,7-12 / Lc 21,5-19

Elsa
1867: El Duc de Caxias escriu a l’Emperador
preocupat per la possibilitat que els negres
que tornin de la guerra del Paraguai comencin
una guerra interna, pels seus legítims drets.
1970: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a
l’acaparament de terres, La Cruz, Costa Rica.

187

19
19

Dilluns

novembre

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Sal 118 / Lc 18,35-43
Abdies, Crispí
1681: Roque González, primer testimoni de la fe a
l’Església paraguaiana i els seus companys
jesuïtes Juan i Alfonso, màrtirs.
1980: Santos Jiménez Martínez i Jerónimo “Don
Chomo”, pastors protestants, camperols,
màrtirs a Guatemala.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i
José Luis Maso, sacerdot, assassinats pels
paramilitars, a Quibdó, Colòmbia.
2000: Fujimori, des del Japó, presenta per fax la
seva renúncia a la presidència del Perú.
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20 Dimarts
20

2Mac 6,18-31 / Sal 3
Lc 19,1-10
Fèlix de Valois, Octavi
1542: Les Lleis Noves regulen les encomiendas
d’indis. Suprimides el 1545 romanen de fet
ﬁns 1710.
1695: Mort-martiri de Zumbí dels Palmares. Líder
dels Palenques de Palmares. Dia nacional
brasiler de la Consciència Negra.
2000: Condemnat a cadena perpètua Enrique
Arancibia, ex-agent de la DINA xilena, per
atemptar contra el general Prats a Buenos
Aires el 30set74.
Dia internacional dels Drets del Nen
Dia mundial per la industrialització d’Àfrica

21 Dimecres
21

2Mac 7,1.20-31 / Sal 16
Presentació de Maria
Lc 19,11-28
1831: Colòmbia es proclama Estat sobirà, dissolentse la Gran Colòmbia.
1966: Fundació de l’Organització Nacional de Dones
de Chicago.
1975: Matança de camperols per mercenaris
contractats pels latifundistes a La Unión,
Hondures.
Dia mundial (de l’ONU) de la televisió

22
22

Dijous

23 Divendres
23

1Mac 2,15-29 / Sal 49
1Mac 4,36-37.52-59
Cecília
Lc 19,41-44 Climent
Int. 1Cro29,10-13 / Lc 19,45-48
1927: Miguel Agustín Pro, assassinat, amb tres
Dia universal de la música.
laics, per ordre del president de Mèxic
1910: João Cândido, l’«almirall negre», lidera la
Plutarco Elías Calles, durant la persecució
«Revolta de la Chibata» a Rio de Janeiro.
religiosa de l’època dels cristeros.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrer, Paraguai.
1980: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb 4
dels seus germans a El Salvador.

Caterina d’Alexandria
Isaac Wats
1808: Es signa una llei que concedia terres a tots els
estrangers no negres que anessin al Brasil.
1960: Assassinat de les germanes Mirabal a la
República Dominicana.
1975: Independència de Surinam. Festa nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá’í, indígena, màrtir de la
lluita per la terra dels seus germans, que havia
parlat amb Joan Pau II a Manaus el 1980.
Assassinat.
Dia internacional contra l’explotació de la dona

1Mac 6,1-13 / Sal 9
Andreu Dung-Lac
Lc 20,27-40
1590: Agustín de La Coruña, bisbe de Popayán,
desterrat i empresonat per defensar els indis.
1807: Mor José Brandt, cap de la nació Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de
violació de drets humans contra indígenes.
Plena a les 11h48m a Bessons.

novembre

25
25

Jesucrist Rei
2Sm 5,1-3 / Sal 121
Col 1,12-20 / Lc 23,35-43

24 Dissabte
24
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26 Dilluns
26

27 Dimarts
27

novembre

Dn 1,1-6.8-20 / Int. Dn 3,52-56
Dn 2,31-45 / Int. Dn 3,57-61
Joan Berchmans
Jn Lc 21,1-4 Virgili
Lc 21,5-11
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco,
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiant
Perú.
universitari peruà, mort durant la seva
detenció i interrogatori pels militars.
1980: Juan Chacón i companys dirigents del FDR,
màrtirs a El Salvador.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.
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28 Dimecres
28

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Int. Dn 3,62-67 / Lc 21,12-19
Caterina Labouré
1975: El FRETILIN, Front Revolucionari per un Timor
Est Independent, declara la independència del
país, que era colònia de Portugal.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, màrtir de
la Causa dels pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdot, obrer,
màrtir de les CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, rector, màrtir dels camperols
d’El Salvador.

29 Dijous
29

30 Divendres
30

11

Dissabte

Dn 6,12-28 / Int Dn 3,68-74
Rom 10,9-18 / Sal 18
Dn 7,15-27 / Int. Dn 3,82-87
Lc 21,20-28 Andreu
Mt 4,18-22 Eloi
Lc 21, 34-36
Sadurní
1981: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita
Dia internacional (de l’ONU) de solidaritat amb el
1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB)
d’alliberament del seu poble, Colòmbia.
poble palestí.
protesta contra l’empresonament de
2000: El jutge Guzmán disposa l’arrest domiciliari i
1916: Desembarcament massiu de Marines
sacerdots.
el processament de Pinochet.
i implantació del protectorat a la Rep.
Dominicana.
Dia mundial de la lluita contra la síndrome
1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, Germanet de
d’immunodeﬁciència adquirida, SIDA.
l’Evangeli, segrestat i llençat viu al mar en els
Minvant a les 11h48m a Verge.
“vols de la mort”.
2000: Mort del pare Antonio Fernández Ibáñez.

1r Diumenge d’advent
Is 2,1-5 / Sal 121
Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44

novembre

22

Bibiana
1823: Declaració de la doctrina Monroe: «Amèrica
pels americans».
1956: Desembarcament del Granma a Cuba.
1972: Panamà reconeix el dret dels indígenes a la
seva comarca.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy
Kasel i Jean Donovan, segrestades, violades i
assassinades. El Salvador.
1990: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala.
Dia internacional de l’ONU contra l’esclavitud
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COMUNICACIÓ I CONSTRUCCIÓ
DEMOCRÀTICA

OSVALDO LEÓN
Quito

En aquel tiempo nadie decía nada.
Era la era de las comunicaciones.
Evaristo Páramos Pérez1
És un criteri universalment establert que la vitalitat
de la democràcia depèn de la participació ciutadana.
Caldria afegir que per tal que aquesta participació es
produeixi efectivament, és fonamental que els diversos
sectors ciutadans estiguin degudament informats i
puguin expressar els seus punts de vista particulars i
interrelacionar-se tant interna com externament, per
intervenir en el procés de decisions que conﬁguren el
món i el futur.
Amb l’impressionant desenvolupament de tecnologies
i tècniques de comunicació que s’han produït els darrers
temps, s’han establert possibilitats mai abans vistes
per tal que aquesta aspiració democràtica es compleixi
in extenso; però, paradoxalment, passa tot el contrari,
pel caràcter excloent que imprimeix la globalització
neoliberal a les nostres societats, on les majories veuen
com se’ls segresta la paraula, sense poder gravitar en allò
que els afecta i interessa.
Efectivament, el mateix fet que les innovacions
registrades en el camp de la comunicació constitueixen
un dels pilars dels canvis en procés, l’han convertit en
un sector de punta i altament rendable, generant una
dinàmica que accentua la concentració monopòlica en
totes les seves esferes. I això no tan sols es circumscriu
al càlcul dels beneﬁcis econòmics, sinó que a més
s’expressa de manera contundent en les mateixes
orientacions del procés, formes i usos del component
comunicacional.
Una mostra ben clara d’aquests reordenaments, per
exemple, és la importància que ha pres l’anomenada
“opinió pública” en el món de la política. No és pas
que el poder polític hagi deixat de ser-ho, sinó que
les regles del joc per gravitar-hi ara passen pels espais
d’opinió. D’aquí que conèixer els codis i tècniques de
la comunicació s’ha tornat un pre-requisit per moure’s
en aquest camp, establint que el marketing, els
sondejos d’opinió, el control d’imatge, etc., es tornin
més substantius que les qüestions programàtiques i
ideològiques.
En aquest context, els mitjans de comunicació han
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reforçat immensament la seva tradicional condició de
factor de poder, ﬁns al punt que han establert un virtual
“consens mediàtic” per poder actuar corporativament
amb una agenda política i econòmica pròpia, que els
serveix de referència per establir el que és pertinent
o no socialment, sense passar per consensos amb els
altres actors socials. I és per aquesta virtut que a la
vida pública han passat a tenir un protagonisme inèdit,
particularment en moments determinants (com per
exemple, en els processos electorals); i en general, un
poder discrecional cada vegada més cotitzat, sense cap
mena de control social, que distorsiona seriosament la
convivència democràtica, ja que els mitjans i sistemes
de comunicació constitueixen un factor decisiu en la
formació de subjectes socials i culturals.
Amb la crisi institucional que suara s’ha estès
per la regió, afectant seriosament la credibilitat dels
partits polítics, cada vegada es pot apreciar més que
les elits han fet dels grans mitjans de difusió el reducte
per marcar les seves posicions, davant d’això diversos
analistes han coincidit en assenyalar-los com el nou i
veritable partit que les articula.
En aquest sentit resulta molt il·lustratiu el paper
dels grans mitjans, en particular de la TV, en el cop
d’estat contra el president veneçolà Hugo Chávez (11
d’abril del 2002) i la conseqüent mobilització popular
que li va restituir les regnes del govern. Es va tractar
bàsicament d’un “cop mediàtic”, ja que davant del
daltabaix dels partits d’oposició els mitjans havien
ocupat aquest buit.
A més, durant aquests successos, també va ser
rellevant la ressonància que els mitjans veneçolans van
assolir entre els seus similars de la regió; això vol dir,
tots amb la mateixa veu. No és exagerat assenyalar,
d’igual manera, que ara és el “consens mediàtic”, més
que no pas eventuals regulacions estatals, l’amenaça
més gran que es projecta contra el pluralisme i, per tant,
contra la mateixa vida democràtica.
Efectivament, recordem que en la tradició del
pensament liberal –que es manté com a paradigma-,

l’existència d’una premsa independent s’ha considerat el
principal mitjà per garantir l’expressió de la diversitat de
punts de vista, la formació d’una opinió pública lúcida
i la vigilància dels abusos del poder estatal. D’aquí ve
la imatge de “gos guardià”, contrapès o “quart poder”,
considerant que l’amenaça venia de l’Estat. Però el
capitalisme corporatiu s’està encarregant d’escurçar
distàncies, incorporant-lo als seus dominis com un
negoci lucratiu i, per cert, estratègic.
Des de la perspectiva estratègica, en el pla
internacional, els Estats Units és el país que ha
aconseguit un avantatge considerable. Després que les
seves empreses aconseguissin una posició immillorable
amb diners de l’Estat, va establir que pels altres havia
arribat l’hora de la desregulació i l’obertura, canalitzant
aquestes polítiques al seu favor. Tal com assenyalava
Herbert Schiller, destacat investigador nord-americà,
pel seu govern “el liberalisme és pels altres: per bé que
existeix a la resta del món un accés sense límits pels
productes nord-americans i la no intervenció de l’Estat,
Washington no es priva, des de la ﬁ de la segona guerra
mundial, d’intervenir ﬁnancerament, políticament i
diplomàtica en els sectors considerats estratègics per a
la continuïtat de l’hegemonia americana. La comunicació
és un d’aquests sectors, i sens dubte el més decisiu, tant
des del punt de vista industrial com simbòlic...”2.
Per veriﬁcar com es projecta aquesta “continuïtat de
l’hegemonia americana”, n’hi ha prou amb una referència
del mitjà més inﬂuent, la televisió: les imatges
d’informació internacional que es difonen a Amèrica
Llatina i el Carib provenen de quatre agències vinculades
a monopolis establerts als Estats Units: CNN (Time
Warner), ABC (Disney/Cap Cities), NBC (General Electric)
i CBS (Westinghouse).
A causa d’aquests processos, dia rera dia es van
sumant veus de preocupació pel futur de la democràcia.
Amb la sensibilitat que el caracteritza, José Saramago,
Premi Nobel de Literatura 1998, deia al respecte:
“L’experiència conﬁrma que una democràcia que no
reposa damunt d’una democràcia econòmica i cultural no
serveix de gaire res... El sistema anomenat democràtic
s’assembla cada vegada més a un govern dels rics i cada
vegada menys a un govern del poble. És impossible negar
l’evidència: a la massa de pobres que li demanen que voti
mai li demanen que governi”3.
En aquesta cruïlla la demanda en favor del Dret a
la Comunicació pren una importància singular, quant a
condició indispensable per exercir els altres drets humans
i un element fonamental per a la vigència democràtica
i el desenvolupament de les persones. Es tracta d’un

repte molt complex, ja que no es circumscriu als que
hi estan vinculats, sinó que interpel·la el conjunt de
la societat. La “Campaña ContinentaL por el Derecho
a la Comunicación” (movimientos.org/derechoscomunicacion) està caminant amb aquesta perspectiva,
la qual en primer terme busca com articular les diverses
expressions capﬁcades en la democratització de la
comunicació.
Efectivament, per dir alguna cosa, existeixen
col·lectius que busquen com garantir l’accés universal
i l’apropiació efectiva de les noves tecnologies
d’informació i comunicació; xarxes d’intercanvi per
desenvolupar el software lliure; espais de concertació per
inﬂuir (advocacy) en instàncies de decisió en defensa
del dret a la informació i la comunicació; organismes
que treballen en el monitoreig i la implementació
d’accions crítiques davant els continguts sexistes,
racistes, excloents, etc., difosos pels mitjans; programes
d’educació per desenvolupar una postura crítica
davant dels mitjans (media literacy); associacions
d’usuaris per gravitar en la programació dels mitjans;
mitjans independents, comunitaris, alternatius, etc.,
compromesos en la democratització de la comunicació;
associacions de periodistes que alcen la bandera de
l’ètica i la independència; col·lectius de dones que
articulen xarxes per fer avançar la perspectiva de
gènere a la comunicació; moviments culturals que es
neguen a deixar-se sepultar en l’oblit; xarxes d’educació
popular; observatoris en pro de la llibertat d’informació;
associacions per oposar-se als monopolis; moviments
en defensa dels mitjans de caràcter públic; i un llarg
etcètera...
En suma, es tracta d’embrions d’una resistència
ciutadana a la trinxera on en l’actualitat es juga el
mateix futur de la democràcia. Però també hi ha
responsabilitats mínimes per cadascú, com pot se
recolzar, mitjançant la subscripció, els mitjans impresos
independents/alternatius.
Notes:
Por los hijos lo que sea, Txalaparta, Nafarroa, 4ª
ed., 2002, p 93
2 “La communication, un affaire d’Etat pour
Washington”, Révolution dans la Communication , Manière
de voir 46, París, Le monde Diplomatique, juliol 1999,
pp. 10-11 (traducció lliure).
3 Al margen del poder económico: ¿Qué queda de la
democracia?, Le monde Diplomatique, agost 2004 (trad.
lliure).
1
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33

Dilluns

4
4

Dimarts

Is 2,1-5 / Sal 121
Is 11,1-10 / Sal 71
Mt 8,5-11 Joan Damascè, Bàrbara
Lc 10,21-24
Francesc Xavier
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo
1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de
de Palmares, Brasil.
Tenochtitlán.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú. 20 anys.
Dia internacional del voluntari
2002: Mor Ivan Illich, ﬁlòsof i sociòleg de
l’alliberament
Dia internacional del discapacitat

55

Dimecres

Is 25,6-10a / Sal 22
Mt 15,29-37
Sabas
1492: En el seu primer viatge Colom arriba a La
Española.
1824: La constitució brasilera, en la seva llei
complementària, prohibeix als leprosos i
negres anar a escola.
2000: Dos ex-generals argentins són comdemnats
a cadena perpètua per la justícia italiana:
Suárez Masón i Santiago Riveros, per crims
durant la dictadura.

desembre

Dia internacional (de l’ONU)
dels Voluntaris pel desenvolupament
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6
6

Dijous

77 Divendres

Is 26,1-6 / Sal 117
Is 29,17-24 / Sal 26
Mt 7,21.24-27 Ambròs
Mt 9,27-31
Nicolau de Bari
1975: El govern militar d’Indonèsia envaeix Timor
Nicolau de Mira
Est, matant 60.000 persones en dos mesos.
1534: Fundació de Quito.
1969: Mor João Cândido, l’”almirall negre”, heroi de 1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys,
celebradors de la Paraula i màrtirs de la
la Revolta de Chibata de 1910, Brasil.
solidaritat amb els refugiats.

Domingo 2º de Adviento
Is 11,1-10 / Sal 71
Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12

Leocàdia, Valeri
1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla
per la Independència.
Nova a les 12h40m a Sagitari

Dissabte

Gn 3,9-15.20 / Sal 97
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38
Concepció de Maria
1542: Las Casas acaba la seva «Brevísima relación
de la destrucción de las Indias».
1965: Es clou el 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 comdemna Leyla Zana a
17 anys de presó per defensar els drets dels
kurds.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdot que
treballava amb els camperols a Orient,
assassinat per paramilitars, Colòmbia.
2004: 12 països funden la Comunitat Sud-americana
de Nacions: 361 milions d’habitants, PIB de
973 mil milions de dòlars.

desembre

9
9

8
8
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10 Dilluns
10

Is 35,1-10 / Sal 84
Lc 5,17-26
Eulàlia de Mèrida
1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i
Filipines als EUA.
1948: L’ONU proclama la Declaració Universal dels
Drets Humans.
1996: Es concedeix el Nobel de la Pau a José
Ramos Horta, autor del pla de pau per al
Timor Est del 1992, i a Carlos Ximenes Belo,
bisbe de Dili.
1997: El govern socialista francès aprova la reducció
de la jornada setmanal a 35 hores.
Dia de l’ONU dels drets humans.

desembre

Dia internacional dels Pobles Indígenes.

198

11
11

Dimarts

12 Dimecres
12

Is 40,1-11 / Sal 95
Zac 2,14-17 / Sal 95
Mt 18,12-14 Guadalupe, Juan Diego
Lc 1,39-45
Damas
Lars Olsen Skrefsrud
1531: Maria s’apareix a l’indi Juan Diego al Tepeyac,
1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de
on s’adorava Tonantzin, la «venerable Mare».
les lluites d’alliberament, Nicaragua.
1981: Matança d’«El Mozote», centenars de
1994: Primera Cimera Americana, a Miami. Els
camperols a Morazán, El Salvador.
governs decideixen crear l’ALCA, sense la
1983: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista,
participació dels pobles. El 2005 fracassarà.
màrtir, Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congrés de Nicaragua desafora l’expresident Alemán, per frau milionari contra
l’Estat.

13
13

Dijous

14 Divendres
14

15 Dissabte
15

Is 41,13-20 / Sal 144
Is 48,17-19 / Sal 1
Ecclo 48,1-4.9-11 / Sal 79
Mt 11,11-15 Joan de la Creu
Mt 11,16-19 Valerià
Mt 17,10-13
Llúcia
1968: La Cambra dels Diputats s’oposa al Govern i Teresa d’Àvila
1975: Daniel Bombara, membre de la JUC, màrtir
és suprimida, Brasil.
1890: Rui Barbosa ordena cremar els documents
dels universitaris compromesos amb els
1978: Independència de Santa Lucía.
relatius a la situació de l’esclavitud al Brasil
pobres a l’Argentina.
per esborrar la taca de la nació.
1973: L’ONU identiﬁca Puerto Rico com a colònia i
aﬁrma el seu dret a la independència.

Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San
Francisco, MG, Brasil
1991: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia.
1993: Aixecament popular a Santiago del Estero,
Argentina, on es cala foc a les seus dels tres
poders de l’Estat.

desembre

16
16

3r Diumenge d’Advent
Is 35,1-6a.10 / Sal 145
Sant 5,7-10 / Mt 11,2-11
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17
17

Dilluns

Gn 49,2.8-10 / Sal 71
Mt 1,1-17
Joan de Mata, Llàtzer
1819: Es proclama la República de la Gran
Colòmbia a Angostura.
1830: Mor, víctima de tisis o càncer, prop de Santa
Marta, Colòmbia, Simón Bolívar, l’Alliberador
de Veneçuela, Colòmbia, Equador i Perú, i
fundador de Bolívia, als 47 anys d’edat.
1994: Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai ﬁrmen a
Ouro Preto l’acord del Mercosur.
Creixent a les 5h17m a Peixos

18 Dimarts
18

Jer 23,5-8 / Sal 71
Mt 1,18-24
Ruf 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, Rio 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 (de l’ONU) del Migrant
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19
19

Dimecres

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

20 Dijous
20

Is 7,10-14 / Sal 23
Lc 1,26-38
Domènec de Silos, Ceferí
1818: Luis Beltrán, sacerdot franciscà, «primer
enginyer de l’exèrcit alliberador» dels Andes,
Argentina.
1989: Els EUA ataquen i envaeixen Panamà per
capturar Noriega.
2001: A la repressió policial, mor Claudio “Pocho”
Leprati, 36 anys, dirigent de barri i catequista
a Rosario (Argentina), que demanava que no
reprimissin el poble i els nens d’una escola.

21 Divendres
21

22 Dissabte
22

1Sam 1,24-28 / Int.: 1Sam 2,1-8
Cant 2,8-14 / Sal 32
Lc 1, 46.56
Lc 1,39-45 Francesca J. Cabrini
Pere Canisi
1815: És afusellat José María Morelos, heroi de
Tomàs Apòstol
la independència de Mèxic, després que la
1511: Homilia de Fra Antonio de Montesinos a La
Inquisició el desterrés.
Española.
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 anys, líder
1907: Matança a Santa María de Iquique, Xile:
ecologista a Xapuri, Brasil. Assassinat pels
3.600 víctimes, miners en vaga per millors
latifundistes.
condicions de vida.
1997: Matança d’Acteal, Chiapas. Paramilitars dels
1964: Guillermo Sardiña, sacerdot, solidari amb
latifundistes i del governant PRI maten 46
el seu poble en la lluita contra la dictadura,
indígenes tzotzils paciﬁstes, reunits en oració,
Cuba.
ja al seu tercer dia de dejuni. 10 anys.
Solstici: comença l’hivern al nord
i l’estiu al sud, a las 06h08m GMT.

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 20 mil
persones.
1989: Gabriel Maire, assassinat a Vitoria, Brasil per
la seva pastoral compromesa.
Plena a les 20h15m a Cranc

desembre

23
23

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

Dilluns

25 Dimarts
25

26 Dimecres
26

desembre

Nativitat del Senyor
2Sm7,1-5.8b-12.14a.16 / Sal 88
Hch 6,8-10; 7,54-60 / Sal 30
Is 52,7-10 / Sal 97 Esteve
Lc 1,67-79
Mt 10,17-22
Hermínia i Adela
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18 1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil,
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels
quilombos a Sergipe, Brasil.
Argentina i Uruguai contra Paraguai.
1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
1925: La llei brasilera passa a garantir 15 dies a
1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud 1996: Vaga general a l’Argentina.
l’any de vacances a la indústria, el comerç i
a Cartagena de Indias, profeta i defensor
els bancs.
dels negres.
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27
27

Dijous

1 Jn 1, 1-4 / Sal 96
Jn 20, 2-8
Joan evangelista
1512: Promulgació de noves lleis reguladores de
“l’encomienda” dels indis, per les denúncies de
Pedro de Córdoba i Antonio Montesinos.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacic de la nació
Pankararé, Brasil, mort en lluita per la terra.
1985: El governador de Rio de Janeiro ﬁrma la llei
962/85 que prohibeix la discriminació racial als
ascensors dels ediﬁcis.
1996: Vaga d’un milió de sud-coreans contra la llei
laboral que facilita els acomiadaments.
2001: Petrona Sánchez, líder camperola i de
l’organització de dones, assassinada per les
FARC a Costa de Oro, Chocó, Colòmbia.

Sabí
1502: Salpa d’Espanya la ﬂota més gran
d’aleshores: 30 vaixells amb uns 1.200 homes,
sota el comandament de Nicolás de Obando.

29Dissabte
29

1Jn 2,3-11 / Sal 95
1Jn 1,5-2,2 / Sal 123
Lc 2,22-35
Mt 2,13-18 Tomàs Becket
Sants Innocents
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil. 1987: Més de 70 garimpeiros de Serra Pelada,
Marabà, Brasil, tirotejats al pont del riu
1977: Matança dels camperols d’Huacataz, Perú.
Tocantins, atacats per la Policia Militar.
2001: Edwin Ortega, camperol chocoano, líder
1996: Acords de Pau entre el Govern guatemalenc i
juvenil, assassinat per les FARC en una
la guerrilla que posen ﬁ a 36 anys de hostilitat,
assemblea de joves al riu Jiguamandó,
més de 100.000 morts i 44 aldees arrasades.
Colòmbia.
Dia internacional per la biodiversitat

desembre

30
30

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

28 Divendres
28
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31
31

Dilluns

1Jn 2,18-21 / Sal 95
Jn 1,1-18
Silvestre
1384: Mor John Wiclyf, a Anglaterra.
1896: En el punt més alt del cautxú s’inaugura el
teatre Amazones a Manaus, Brasil,.
1972: Mor a São Paulo, en el 4t dia de tortura,
Carlos Danieli, del PC del Brasil, sense revelar
res.

desembre

Minvant a les 2h51m a Lliura
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Dimarts

2

Dimecres

3

Dijous

4 Divendres

5

Dissabte

Any 2008:
Any Internacional del Planeta Terra
Any Internacional de la Patata

desembre

6
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LLUITa contra la misÈria:
Condició Mínima pEr a la DemocrÀcia

Xifres de carn i óssos... 1.200 milions de persones
viuen amb menys d’un dòlar diari. 800 milions no tenen
els aliments mínims. 28 mil nens moren cada dia per
causes derivades de la pobresa. 115 milions de menors
no van a l’escola. Més de 40 milions de persones arreu
del món estan infectades per la SIDA –la meitat dones-.
Hi ha comptabilitzats 300 milions de casos de malària,
amb un milió de morts per any.
Radiograﬁa d’un planeta il·lògic. El 75% dels
pobres del món –uns 900 milions de persones- viuen
en zones rurals de països “en desenvolupament”.
Malgrat els compromisos presos a la Cimera de Rio del
1992, només cinc estats (Suècia, Noruega, Holanda,
Dinamarca i Luxemburg) han complert amb la promesa
d’aportar el 0,7% del seu Producte Intern Brut anual
per a la cooperació internacional. La resta, malgrat els
compromisos retòrics, es mantenen ben lluny d’aquest
mínim percentatge.
Imatges d’éssers i espècies. La desertització
podria fer desaparèixer en els propers 20 anys dues
terceres parts (66%) de les terres africanes aptes pel
conreu; el 30% de les d’Àsia i un 20% de les d’Amèrica
Llatina. Mentrestant el col·lapse a les regions costaneres
continuarà augmentant la marginalitat dels pobles
pesquers de molts països del sud. 6 mil nenes i nens
moren cada dia per infeccions propagades per aigua
bruta o instal·lacions sanitàries deﬁcients.
Dramàtica realitat mundial que es perpetua encara
després d’haver transcorregut els primers 5 anys de
“vigència” dels Objectius del Mil·leni que es proposen
anar reduint la pobresa a la meitat ﬁns l’any 2015. Si
la misèria no es redueix dràsticament, es fa impossible
pensar en un món amb democràcia real.
Vida o mort per a mil milions de persones. El
setembre del 2000, de cares a l’inici d’un nou segle, 189
dirigents mundials –d’entre ells 147 caps d’Estat- van
subscriure l’anomenada “Declaració del Mil·leni”. Amb
la qual es comprometien a “alliberar tots els homes,
dones i nens de les lamentables i inhumanes condicions
d’extrema pobresa”, considerant que per primer cop la
humanitat es podia plantejar aquestes ﬁnalitats, donats
els recursos, el coneixement i les tecnologies de les quals
disposa.
Aleshores l’ONU va deﬁnir 8 reptes essencials
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Sergio Ferrari
Argentina - Suïssa
anomenats “Objectius de Desenvolupament per al
Mil·leni” (ODM), que s’hauran de complir en un període
de tres lustres. Aquestes 8 metes, la referència de les
quals va ser l’estat del món el 1990, inclou una sèrie de
punts concrets que tracten de respondre a les necessitats
més urgents. Entre els quals, reduir l’extrema pobresa a
la meitat –és a dir, el nombre de persones que viuen amb
menys d’un dòlar diari- així com les víctimes de la fam.
Garantir l’educació primària universal, promovent ensems
la igualtat de sexes a tots els nivells de l’ensenyament.
Reduir en 2/3 l’índex de mortalitat infantil i la materna.
Així mateix, revertir l’impacte expansiu actual de la
SIDA, la malària i d’altres malalties. I reduir a la meitat
el percentatge de població sense accés a l’aigua potable.
Pel que fa a les relacions marc “Nord-Sud”, els
Objectius del Mil·leni proposen que es construeixi
una “nova relació mundial de contraparts” per al
desenvolupament sobre la base d’un sistema comercial
i ﬁnancer més obert. Això implicaria, també, el suport
als països menys avançats; la promoció d’una iniciativa
global per resoldre el problema del deute del Sud;
l’impuls d’una estratègia de feina per als joves; l’oferta
de medicines bàsiques essencials accessibles a tothom en
els països del Sud posant, ensems, a la seva disposició
les aportacions positives de les noves tecnologies,
especialment les de la informació i la comunicació.
Tan senzill com complicat...
El repte està damunt de la taula i les projeccions
abunden. Sobre la bases dels índexs actuals de progrés,
8.7 milions de nens menors de cinc anys continuaran
morint el 2015. En cas que es complissin els ODM, seria
possible salvar 4.5 milions de vides aquell any.
Només tres regions del món assoliran els Objectius
del Mil·leni de reduir a la meitat l’índex de mortalitat per
tuberculosi per al 2015, va reconèixer el març del 2006
l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En un informe
especial va assenyalar que aquestes regions són Amèrica,
el Sud-est Asiàtic i el Pacíﬁc. Tot i això, els fons i la
implementació del programa continuen sent fràgils,
especialment a la resta d’Àsia i a l’Àfrica sub-sahariana,
regions on viuen el 80% dels afectats per aquesta
malaltia que ﬁns al 2015 en matarà 14 milions més.
La reducció de la tuberculosi és un repte relativament
“senzill”. Es podria aconseguir si la comunitat

internacional aportés 31 milions de dòlars anuals durant
la propera dècada, fet que implicaria tot just dos dòlars
per cada persona que viu en un país “industrialitzat”.
L’escepticisme sobre l’assoliment de les metes
comença a aparèixer també a l’anàlisi dels “grans
magnats” del planeta. L’informe “Iniciativa de
Governabilitat Global 2006” del Fòrum Econòmic Mundial,
amb seu a Ginebra, calcula que el món no està gens a
prop de la superació de les problemàtiques sanitàries.
En ràpida síntesi, la fundació del “fòrum dels rics”,
assenyala que el VIH/SIDA continua la seva expansió,
que la malària ha matat un milió de persones més, i
que la comunitat internacional no ha fet gairebé res per
reduir la mortalitat materna i la dels menors de 5 anys.
Per aquest Fòrum, “el lamentable estat de la
infrastructura mundial de la salut pública, la manca
d’accés a instruments de laboratori i medicaments, i la
manca de personal de la salut”, fan altament improbable
que l’Àfrica sub-sahariana, el sud d’Àsia i Oceania puguin
assolir els objectius de revertir l’expansió de l’epidèmia
del VIH/SIDA i la malària, ni la reducció de la mortalitat
materno-infantil. Si la despesa prevista per afrontar la
SIDA és de 8.900 milions de dòlars, això representa, avui
per avui, gairebé 6.000 milions menys que la xifra que
es calcula com a necessària per respondre eﬁcaçment a
l’epidèmia.
Pel que fa als governs, i al seu compliment dels ODM,
les actituds són diverses, tot i que, com a tendència
dominant, intenten acomodar xifres regulars dels seus
pressupostos perquè encaixin a les estadístiques oﬁcials
de metes complertes i avanços signiﬁcatius.
El govern de Suïssa –un dels països més enriquits
del món- no només no va augmentar la seva cooperació
aquests darrers anys sinó que va recórrer a maniobres
administratives per presentar-se com a complidor. A
partir del 2005, les despeses dels demandants d’asil
originaris dels països pobres s’integren al pressupost
total de la cooperació helvètica al desenvolupament.
D’aquesta manera el setembre del 2005, quan es va
realitzar la Cimera M+5 a Nova York per avaluar la marxa
dels Objectius del Mil·leni, la Confederació Helvètica va
poder complir la seva promesa de destinar un 0.4% del
Producte Nacional Brut a la cooperació... sense haverhi invertit ni un franc més que un any abans quan era
del 0.36%. El joc de la màgia dels números o el cinisme
de les estadístiques, que permet a les nacions del Nord
complir amb les metes del Mil·leni.
Voluntat política i sensibilitat planetària
Avui el planeta constitueix en sí mateix una immensa
i irresoluble contradicció. La polarització continua

augmentant entre rics i pobres, de la mateixa manera
que entre nacions del Nord i del Sud (ambdós concebuts
com a conceptes sociològics i no geogràﬁcs). El Producte
Intern Brut (PIB) dels Països Menys Avançats (PMA)
constitueix l’1% del PIB mundial. Alhora, el de l’Àfrica
sub-sahariana representa el 2%; el d’Amèrica Llatina i el
Carib, el 7%. Mentre que el PIB dels països d’ingressos
alts de l’OCDE –el “Club dels Rics”-, representa el 53% del
PIB mundial, 30 vegades superior al dels PMA. I el dels
EUA n’és el 21%.
A un lustre de l’adopció dels Objectius del Mil·leni,
les previsions mostren que a aquest ritme el 2015 no es
compliran ni remotament. I fan gairebé impossible que la
lluita contra la misèria, quant a expressió d’un debat de
civilització i de viabilitat del planeta –en l’àmbit social
i en l’ecològic- pugui prosperar efectivament. ¿Com
resoldre la SIDA si en la seva gran majoria les caríssimes
medicines serveixen per a la rentabilitat màxima de
certs laboratoris privats? Com derrotar la malària o la
tuberculosi si al voltant de la seva perennitat s’hi juguen
tants interessos econòmics? Com crear unes noves
relacions Nord-Sud, si les nacions del Nord fan malabars
estadístics per no augmentar la cooperació o lucrar-se’n?
Rera aquests interrogants, un factor essencial: la
manca d’una voluntat política explícita del Nord per
assumir plenament la seva responsabilitat en el combat a
la misèria. Els interessos econòmics que mouen els Estats
–en un món cada cop més competitiu- i el concepte de
rendabilitat que apareix com a remei del sistema mundial
hegemònic, constitueixen factors paralitzants per complir
aquests Objectius. Derrotar la misèria exigiria canviar,
encara que fos parcialment, la lògica de redistribució
planetària.
La retòrica dels ODM ja es presenta com un repte
obert per a la consciència de la Humanitat. Només
els moviments i xarxes planetàries, la societat civil
internacional, té a les seves mans una paraula decisiva.
De sensibilització, vigilància, control, denúncia i
exigència. Per construir la democràcia mundial, ja no
n’hi ha prou de parlar de “l’altre combat possible” contra
la misèria. Sinó que s’ha d’obligar a complir aquest
programa mínim. No es tracta de números... sinó dels
gairebé mil milions d’éssers humans que es debaten entre
la vida i la mort... De les fredes estadístiques de carn i
óssos.
Sense aquest combat radical –ﬁns a les arrels- contra
la misèria i la pobresa a nivell mundial, no serà possible
la democràcia profunda que exigim i construïm.
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Lluites populars per la democràcia
Giuseppe de Marzo
Associació A Sud, Bolívia-Itàlia
Era el 10 d’abril del 2000, i per primera vegada a
Bolívia i arreu del món, un moviment popular aconseguia
derrotar un consorci de multinacionals occidentals que
havia privatitzat l’aigua a la ciutat de Cochabamba,
triplicant-ne el preu, excloent el 50% de la població de
l’accés als serveis hídrics, convertint-se en propietaris
d’un bé comú durant més de 40 anys –així ho preveia
el contracte- i prohibint ﬁns i tot la recollida de
l’aigua de pluja. Amb 4 mesos de mobilitzacions
durant l’anomenada “guerra de l’aigua”, i després de
la mort de 5 persones i centenars de ferits a causa
de les repressions militars, el poble de Cochabamba
va aconseguir expulsar el consorci de multinacionals
“Aguas del Tunari” i va recuperar l’empresa municipal
privatitzada.
Els darrers anys, les multinacionals que han
constituït el consorci, ﬁscalment registrat a Holanda, no
s’han pas rendit, i han presentat una denúncia demanant
una indemnització per la “manca de lucre” de 50 milions
de dòlars al tribunal intern del Banc Mundial (BM),
el CIADI, destinat a resoldre les controvèrsies per la
disolució de contractes en els que s’hi troben involucrats
tant el BM com els acords bilaterals entre països. Entre
Holanda i Bolívia hi ha un acord internacional que es
decanta perillosament cap el costat de l’empresa, així
mateix el BM tenia una vinculació amb un préstec al
Govern bolivià i la voluntat de privatitzar el sector
hídric. Els darrers anys, les preocupacions de les
multinacionals s’han centrat en la necessitat de protegirse jurídicament davant de la possible rebel·lió o rebuig
a la gestió dels contractes per part de pobles sencers o
comunitats locals.
Això que va passar a Cochabamba ens demostra que
alguns contractes ni tant sols s’haurien de proposar,
però segueixen impunement allà mateix, testimoniant
l’absoluta absència de regles ètiques en el món
dels grans negocis, a costa dels drets humans, medi
ambientals, socials i econòmics.
La indemnització “per manca de guanys” apareix
com una norma medieval que vol dissuadir i desanimar
qualsevol intent de transformació dels mecanismes
d’explotació constituïts en els anys de la neocolonització
post-industrial. No n’hi prou amb guanyar i fer fora una
multinacional del propi territori, ﬁns i tot morint a causa
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de la repressió exercida pels que defensen els interessos
del capital transnacional; cal encarar un procés
representat per un tribunal que malgrat no tenir cap
reconeixement popular, podria amenaçar amb sancions
de desenes i centenars de milions de dòlars, capaços
de revertir tot el que s’havia obtingut després d’anys
de lluita i mobilització. Una mena de dissuasió moral
dels milionaris, exercida sobre els polítics que volen
recolzar el descontentament que prové dels treballadors
i treballadores, agricultors o indígenes entossudits
en posar a debat el mecanisme de la privatització per
defensar el seu propi territori i els seus propis drets.
Les campanyes que hem dut a terme han cridat
l’atenció en alguns mecanismes de les ﬁnances
internacionals, amb paradoxes ben curioses. Resulta que
quan pagues el rebut de la llum i el gas a Milà, Itàlia,
a l’AEM (empresa energètica de Milà), en realitat estàs
recolzant l’empresa que ha fet una denúncia per “manca
de lucre” contra el poble de Cochabamba, Bolívia. Sembla
increïble però és així. El consorci “Agua del Tunari” està
controlat en un 55% per l’empresa IWL (International
Water Limited), un 25% per l’espanyola ABENGOA i un
20% per privats (entre els que hi ha un ex candidat a la
presidència de Bolívia: Medina). Un 50% de l’IWL pertany
a l’empresa nord-americana Bechtel (unida a Cheney) i el
50% restant a l’empresa italiana EDISON. I aquí és on ve
el millor: des de l’octubre l’EDISON és de la TDL, mentre
que la TDL pertany a parts iguals a la francesa WGRM i a
l’italiana AEM, o sigui, a “l’empresa energètica de Milà”.
També a Itàlia, des que les empreses municipals han
estat privatitzades, en comptes de pensar en oferir un
servei públic que afecta l’esfera dels drets col·lectius,
aquestes empreses només pensen en fer operacions de
compra-venda de paquets d’accions d’altres empreses,
adquirint-ne el control d’altres que desencadenen en
desastres, com el que va ocórrer a Bolívia. Aquesta
experiència ens demostra com n’és d’important evitar
la privatització dels serveis públics i d’urgent una
capitalització de les empreses ex municipalitzades.
Un problema de “capacitat” ideològica de l’esquerra
socialdemòcrata que va esdevenir estúpidament
protagonista el anys de la privatització i liberalització,
va ser l’intent de demostrar que era una força política
capaç de governar dins d’un mecanisme del capitalisme.

Va ser un error històric pensar en poder “governar” el
capitalisme, sent com és, per deﬁnició, una funció del
creixement il·limitat que no es pot moderar o encarrilar,
sinó que reacciona sempre per obtenir el màxim,
devorant tot el que pot, ﬁns i tot els drets de poblacions
senceres, i encara més: de les properes generacions!
L’AEM encara és, en un 43,26%, de l’ajuntament de
Milà, però el problema és el percentatge que pertany
al mercat i a la seva “mà invisible”, cada cop més
visible a gran part del sud del món. Després de mesos
de mobilització i de campanyes dirigides a Amèrica
Llatina, a Espanya i a Itàlia, la Bechtel, l’EDISONAEM i l’ABENGOA s’han rendit i han decidit retirar la
denúncia d’indemnització de 50 milions de dòlars. Crida
l’atenció com arriba a comptar la imatge en termes
econòmics respecte als drets de milions de persones,
però així són les coses a l’era de la neoliberalització.
Tement repercussions en aquest sentit, el consorci de
privatitzacions ha decidit vendre al govern bolivià les
seves pròpies accions pel mòdic preu de dos pesos
bolivians, uns 30 cèntims d’euro. La proposta va arribar
des de les oﬁcines de les multinacionals, que volien
arribar a un “acord amistós”. Es va signar un pre-acord el
22 de desembre del 2005 amb la promulgació del Decret
Suprem 28539 ﬁrmat per l’ex president Rodríguez. La
norma diu textualment que cada empresa rebrà un pes
bolivià per totes les seves accions i es considerarà acabat
l’arbitratge de la indemnització.
Una victòria que pertany a tot el moviment i que
ens ajuda a obrir un ampli debat sobre la importància de
la recapitalització de les nostres empreses municipals i
sobre el tema de l’arbitratge internacional del CIADI, que
ha tingut en el passat i pot tenir en el futur un efecte
negatiu en els esforços de poblacions senceres i en
accions de governs que al sud del món intenten sortir de
la trampa de l’explotació.
Un primer terreny de confrontació-discussió serà
amb aquella gran part de l’esquerra institucional que
va ser víctima de la fascinació de la privatització i
que ﬁnalment s’ha pogut asseure en el bon saló de les
grans ﬁnances, presentant-s’hi sense cap projecte però
ben afamats. En aquest sentit els moviments hauran
de tenir una gran força per obrir un debat cultural
encaminat a demostrar el desastre econòmic produït per
la privatització de les empreses municipals, i l’exposició
a riscos de xantatge del mercat als quals estan sotmesos
milions de ciutadans desconeixedors d’aquests actes.
No es tracta de reaﬁrmar la “centralitat de l’Estat” en
l’economia, sinó d’apartar el control de les grans ﬁnances

d’un mercat enorme i restituir el control dels drets i de
les responsabilitats als ciutadans i a les comunitats,
igual com hauria de passar amb la gestió participativa
dels béns comuns. Una acció que es tradueix en la
construcció de relacions internacionals basades en la
reciprocitat i en la codivisió de valors entre comunitats
diferents però unides en la defensa dels béns comuns
i en la pràctica de la democràcia de participació en la
construcció d’un model més respectuós que l’actual.
Sobretot, la percepció d’estar units els uns amb els
altres en la necessitat de lluitar cadascú pel seu propi
territori i lluitar a nivell mundial, per trencat el lligam
i els efectes de les decisions preses a Milà, que no tan
sols afecten els ciutadans italians, sinó també a Bolívia,
a Palestina o a qualsevol altre lloc on arriba el teixit
ramiﬁcat del capitalisme ﬁnancer.
En aquest sentit sembla fonamental participar a les
lluites locals i mundials, sigui des d’un punt teòric o
pràctic. Ja no existeix cap lloc on el model neoliberal no
hi pugui arribar, però això també vol dir que molts llocs
estaran poc guardats.
La decisió de fer president del BM al teòric de la
guerra preventiva i hereu de Kissinger en els temps del
Pla Còndor, Paul Wolfowitz, i de nomenar com a director
de l’OMC Pascal Lamy –aquell que com a comissari
europeu del comerç internacional el 2003 a Cancún havia
pronosticat acords de liberalització i privatització amb
tots els països del sud per afavorir les multinacionals,
sense passar per cap legitimització (suposant que
la pogués donar) ni del Parlament Europeu ni dels
parlaments nacionals- ens dóna una idea de quines són
les seves intencions i el futur que ens estan preparant.
L’activitat dels moviments socials té la tasca de
provocar els curtcircuits necessaris per obrir les xarxes de
l’estructura que engabia el nostre món imaginari. Hi ha
qüestions que ja no estem disposats a delegar a d’altres,
perquè marquen la diferència entre un món de tipus
imperial i un món en el qual la democràcia representa
per ﬁ l’interès de tothom. Les lluites per defensar els
béns comuns, convertir en públiques les empreses
municipals que gestionen serveis bàsics, introduir
formes d’autogestió i de participació horitzontal entre
comunitat i públic, i construir una xarxa internacional
entre moviments cada vegada més forts i més capaços
d’actuar junts, com ho demostra l’experiència de la
lluita boliviana per l’aigua, són un terreny de compromís
immediat en el qual l’activitat dels moviments socials pot
experimentar formes d’exercici directe de la política.
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LA NOSTRA HISTÒRIA UNIVERSAL DEL FULADÚ
Col·LECTIU
Girona, Catalunya
canvi l’objectiu dels nous amos era quedar-se i explotar
les matèries primeres, els minerals, els diamants... pel seu
exclusiu proﬁt. Calia, per aconseguir-ho, actuar sobre les
En aquells mateixos anys en què França pretenia
consciències i dividir les comunitats sembrant hostilitat
protegir fronteres claudicant davant Hitler, els mestres van entre elles i dependència de l’exterior. Van capgirar el
arribar al cor del Fuladú (país dels fules a l’actual Senegal), sistema de valors tradicional basat en la solidaritat com a
una de les regions més ignorades per la trama colonitzadora garantia de supervivència i van dur l’autèntica pobresa al
d’entreguerres2. Els enviava la metròpolis en campanya
continent que és el predomini del beneﬁci individual per
puntual per a combatre l’analfabetisme i introduir una
damunt de l’interès del grup.
alenada de “progrés” en indrets desproveïts -es creia- de
En aquesta conjuntura, l’escola, com a portaveu
tot rastre de coneixements i cultura, però l’operació va ser del poder colonial, va jugar un eﬁcaç paper repressor
un fracàs estrepitós per manca absoluta d’alumnes. Les
tot ensenyant el més destructiu dels preceptes: abans
famílies amagaven els nens al bosc al pas dels forasters.
de l’arribada de l’home blanc, l’Àfrica vivia en el no res,
A què es devia aquesta insòlita actitud? Senzillament,
sense llengua, ni cultura, ni història. En conseqüència, els
tenien por de perdre els seus ﬁlls. Era molt viu encara el
alumnes instruïts en aquests principis eren perfectament
record sagnant de les últimes captures humanes provocades capaços de resseguir les muntanyes de França amb els
pel comerç d’esclaus, però sobretot hi havia el temor
ulls clucs i citar els ﬁlòsofs clàssics, però ignoraven la
generalitzat que el que aprendrien els joves de la ma
geograﬁa del seu país i per descomptat, no coneixien cap
d’aquells “civilitzats” expedicionaris seria precisament el
africà digne de ﬁgurar en els plans d’estudi per mèrits
rebuig a la pròpia identitat, la renúncia a tot el que els
propis4. Seguint el plantejament de Kapuscinski, diríem
mantenia units per afrontar els treballs de viure.
doncs que l’encontre amb l’Altre s’havia establert segons
No els faltaven raons per la desconﬁança. Entre
la dialèctica de la violència, el menyspreu i la humiliació,
els segles XV i XIX, uns 15 milions d’homes i dones en
“justiﬁcada” moralment per la pretesa superioritat racial
la millor edat productiva i reproductiva havien estat
dels dominadors i plasmada a la pràctica en una contínua i
transportats a les colònies americanes, on contribuirien
implacable apropiació dels recursos.
com a ma d’obra forçada als processos de formació de
El cas és que al cap d’uns anys els nois del Fuladú
l’economia capitalista. Per contra, el continent africà,
més o menys alfabetitzats tindrien ocasió de conèixer
privat de la potència de la seva joventut i sotraguejat per personalment el paisatge europeu. Reclutats com a soldats
l’impacte físic i moral de la barbàrie, veuria interrompuda
juntament amb molts altres senegalesos, van combatre el
la seva pròpia evolució i davallaria cap a un endarreriment nazisme encarnat en un Tercer Reich que havia omplert
no per atzar inversament proporcional al desenvolupament el continent de camps d’extermini. De tornada a casa van
europeu3. Però aquells pares del Fuladú intuïen, a
ser recompensats amb l’oblit i, pitjor encara, amb la mort,
els que van atrevir-se a reclamar un tracte just per la seva
més, que els mestres de la colonització podien ser tan
gesta al costat dels “bons”, dels aliats. Què es pensaven?.
devastadors com els antics traﬁcants. Perquè al cap i a la
ﬁ, els negrers rapinyaven la “mercaderia” i se n’anaven; en Els negres no tenien dret a la llibertat que havien defensat
“L’encontre amb l’Altre, amb éssers humans diferents,
constitueix des de sempre l’experiència fonamental i
universal de la nostra espècie”1
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pels blancs.5
Abans un Pierre que un Ibrahim
I la història continua amb el pas de les generacions.
Trobem els ﬁlls d’aquells soldats de la Segona Guerra
Mundial fent el viatge de l’emigració, especialment a
partir de la dècada dels vuitanta, expulsats de casa pels
plans d’ajustament estructural del Banc Mundial i del
Fons Monetari Internacional que han empobrit i endeutat
progressivament les poblacions del Tercer Món impedint
de facto la seva independència. Trobem també alguns dels
seus néts nascuts ja en un Primer Món que es presenta
com a model integrador de democràcia i benestar, i en
aquest escenari “privilegiat” els sentim lamentar, entre la
desesperació i la ràbia, que “el meu color és el meu dolor”
perquè “l’empresari sempre contracta abans un Pierre o
una Céline que un Ibrahim o una Fatoumata”. Ens referim
a aquests joves que pul·lulen sense horitzó ni futur pels
suburbis d’algunes ciutats europees i que a la pràctica es
reconeixen exclosos socialment i culturalment dels drets
de ciutadania amb els que han estat educats; els mateixos
joves, per exemple, que durant tres setmanes del mes
de novembre de 2005 van incendiar França per utilitzar
l’expressió mediàtica que va donar la volta al món i que
va crear força alarma en altres països que sumen nivells
elevats d’immigració (a Berlín, Colònia, Lisboa i Brussel·les
també es van produir alguns intents de revolta).6

i la impotència dels seus habitants que concentren un
índex d’atur tres vegades superior al de la mitjana nacional,
mentre, els diaris recullen els superàvits de les grans
empreses obtinguts a costa d’acomiadaments massius de
treballadors.
Paradoxes de la globalització que com remarca el
professor Ulrich Bech, deixa moltes persones de banda per
“supèrﬂues” segons la lògica freda del beneﬁci econòmic:
“Han emergit centres molt industrialitzats de creixement
accelerat al costat de deserts totalment improductius, i
aquests deserts no estan només allà a fora, a l’Àfrica, sinó
també a Nova York, a París, a Roma, a Madrid i a Berlín.
Àfrica és arreu. S’ha convertit en un símbol de l’exclusió. Hi
ha una Àfrica real i moltes àfriques metafòriques, a l’Àsia, a
Sudamèrica però també en les metròpolis europees, on les
desigualtats del planeta, en la seva tendència globalitzada
i local hi van marcant la seva particular empremta.” 7

I en aquest context els ﬁlls d’immigrats del Magrib
o de l’Àfrica negra en territori europeu són –i se sentendoblement discriminats: per classe social i per origen
cultural. No és per casualitat que durant les revoltes
aixequessin la mà també contra l’escola, símbol de la
igualtat d’oportunitats que ells necessitarien més que
ningú però que la realitat els nega. De què els serveix tota
la formació i els valors inculcats si quan opten a una oferta
de treball han de camuﬂar la seva identitat, els seus noms
de Mohamed, de Sekou o d’Alima, per accedir si més no a la
Seria insensat no saber veure en el mirall que ens
possibilitat d’una entrevista personal? Finalment el color
mostren aquests joves un advertiment seriós al sistema
–”el meu dolor”- no enganya i el lloc està sempre reservat
democràtic. Darrere dels contenidors, cotxes i comerços
pel Pierre de torn, que potser ni tan sols s’ha presentat a la
destrossats en els propis barris no hi ha la “racaille”
convocatòria. L’escola no és evidentment la responsable de
(escòria) que hi va detectar un ministre; tampoc una
confrontació de signe polític o religiós, i ni molt menys les la marginació ni té la vareta màgica per resoldre la situació
difícil de les “àfriques metafòriques” que es reprodueixen
civilitzacions en peu de guerra urbana que pronosticava
la brama racista. Sinó la veu de l’apartheid que amb tot el en les anomenades societats del benestar, però prenem
bona nota del missatge de fons que transmeten els joves
seu malestar va explotar en la via pública, i d’una forma
frustrats: No és admissible i sí indigne i contradictori
certament violenta va respondre davant les càmeres a la
que en democràcia l’encontre amb l’Altre es continuï
violència de la marginació habitualment oculta als ulls
dels que no la pateixen. Darrere dels contenidors, cotxes i fonamentant en la exclusió i en la discriminació identitària
com a herència en prou feines renovada del vell ordre
comerços destrossats sí que hi apareix com una amenaça
real a la convivència i a la pau social, l’ombra dels guettos domini/submissió que van patir els seus avis de la nostra
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història tan real com simbòlica del Fuladú.
Incorporar la diversitat
Al contrari, a la democràcia li correspon –i aquest
és segurament el principal desaﬁament que té plantejat
avui en dia- incloure en termes d’igualtat la immensa
diversitat cultural que conﬂueix en els respectius espais
nacionals. Es tracta d’un segon salt qualitatiu en la seva
evolució històrica des que va néixer molt deﬁcitària
en la Grècia antiga on dones, estrangers (anomenats
“bàrbars”) i esclaus no eren subjectes de drets ni tenien
la capacitat d’exercir càrrecs. Més endavant, la democràcia
moderna admetria la maduresa política de la dona, amb
molta tardança, de fet, ja que no és pràcticament ﬁns el
segle XX que es va anar estenent a Amèrica i a Europa el
sufragi universal. Ara és necessari suprimir la última gran
segregació i incorporar sense més dilacions les minories a
la plenitud de drets que gaudeix la resta de la població.
Les persones immigrades contribueixen a la riquesa
econòmica, sociocultural i demogràﬁca dels llocs on
s’han establert i en justa correspondència han de tenir
els mateixos drets cívics, polítics i socioeconòmics ja
que la llei els exigeix els mateixos deures. I en aquest
aspecte l’exercici del dret de vot –que la majoria dels
països europeus neguen als no nacionals- representaria
el reconeixement efectiu de la seva aportació al benestar
general i reforçaria els llaços de pertinença a la comunitat
democràtica, a la vegada que impediria que els partits
polítics aixequessin banderes demagògiques damunt seu,
com fan alguns tot incitant a la xenofòbia i posant pals
a la roda de la convivència intercultural. L’immigrat al
que tan sovint es diu que ha de conèixer i respectar les
normes de la societat on viu és, en realitat, mentre no
voti un súbdit i no un ciutadà. Més que respecte a les
normes de convivència, se li està demanant submissió
cega, perquè ell no ha pogut participar en l’elecció dels
qui generen les normes i pot legítimament pensar que li
són imposades. En canvi l’immigrat que hagi pogut votar
els seus representants pot entrar en un diàleg social i
cultural, participatiu en tots els àmbits de la vida política,
amb una percepció de la seva igualtat que li farà traspassar
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la penosa consciència de súbdit ﬁns assolir la digna
consciència de ciutadà.
Certament una democràcia avançada no pot estar
construïda de súbdits minoritzats sinó de ciutadans lliures
i majors d’edat que independentment dels respectius
orígens han d’exercir els seus drets i responsabilitats en
igualtat de condicions. Els drets polítics, però també i molt
essencialment, els drets socials: al treball, a l’habitatge, a
la salut, a l’educació... els drets humans, a ﬁ de comptes,
que presenten un ritme de globalització molt inferior a les
transaccions ﬁnanceres. No és un repte nou el d’intentar
unir democràcia amb justícia social i fer-les extensibles
a tota la població del planeta. Tres dècades enrere el
president del Senegal Leopold Sédar Senghor, ja denunciava
aquesta contradicció que avui s’ha fet encara més dura: “
Per què 10.000 dòlars de renda per càpita són insuﬁcients
quan parlem d’Euramèrica, mentre que 400 dòlars són més
que suﬁcients per a un país africà?” Val la pena reﬂexionar
sobre la vigència de la conclusió a la que arribava per
entendre a què s’enfronta realment un sistema democràtic
que es proposi establir un nou marc de relacions basat
en el respecte a la diversitat: “No hi haurà un nou ordre
econòmic internacional mentre no hi hagi un nou ordre
cultural internacional. Darrera el fracàs de les conferències
Nord-Sud es detecta el menyspreu mal dissimulat dels
països desenvolupats, els quals, considerant-se superiors
des d’un punt de vista cultural, no se senten moralment
obligats a deixar d’explotar els països del Tercer Món”.8
La diferència i la igualtat
Si com aﬁrma Koﬁ Annan, secretari general de Nacions
Unides, la generació actual disposa de la tecnologia i
els recursos necessaris per convertir el desenvolupament
en un dret a l’abast de tothom i alliberar la humanitat
del jou de la misèria, només es podria entendre com un
exemple del menyspreu que denunciava Senghor que no
s’avancés cap el compliment dels Objectius del Mil·lenni
i es mantinguessin els nivells de pobresa extrema que
actualment condemnen uns 1.000 milions de persones
a malviure amb menys d’un dòlar al dia i a anar morint
de desnutrició i malalties.9 La pregunta elemental que

plantegem des de les nostres democràtiques societats del
benestar és: quanta paciència més es pot demanar al Tercer
Món? Perquè és ben cert que si des de la raó política global
no es posa ﬁ a un empobriment que alimenta –cal dir-ho
clar- l’accelerat i egoista ritme de creixement del Primer
Món, parlar de democràcia i diversitat pot ser només un
entretingut exercici retòric. Mentrestant, les àfriques reals i
metafòriques, allà a fora, o encerclant les grans metròpolis
del món, truquen a la porta i reclamen la seva democràtica
participació en l’establiment d’un nou model de progrés
sostenible per a tota la humanitat.
La nostra història universal del Fuladú que ara ens toca
escriure és justament la de l’encontre amb l’Altre de tu a tu,
des del respecte i la reciprocitat i eliminant de l’imaginari
occidental tot l’ampli repertori d’arguments de base racista
orientats a perpetuar els desequilibris mundials i les
desigualtats locals, que són en realitat l’autèntica font dels
conﬂictes. No hi ha cultures “per naturalesa” incompatibles
amb un procés de desenvolupament o incapaces de viure
en democràcia. Hi ha diferents experiències històriques,
diferents formes de concebre la vida i l’eina fabulosa del
diàleg per facilitar el coneixement i l’entesa. Totes les
cultures són aptes per aportar valors útils pel progrés de
la humanitat, com deia també Senghor, des del moment
que cada persona posseeix en els seus trets tots els valors
de la condició humana. A la democràcia, ﬁnalment, li cal
entendre –i actuar en coherència- que el dret a la igualtat
és el dret a la diferència i que el dret a la diferència és el
dret a la igualtat. Perquè la diversitat o la diferència no
és el contrari de la igualtat. El contrari de la igualtat (en
el fons sinònim de justícia) és la desigualtat (en el fons
sinònim d’injustícia) que mai no hauria de fonamentarse en la diferència. La diferència té unes implicacions
culturals legítimes amb les quals podem relacionar-nos
i enriquir-nos mútuament; en canvi la desigualtat és
una construcció social que hem de combatre en defensa
precisament de la dignitat humana i per tant, de la mateixa
democràcia.
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historiadors africans n’intenten reconstruir el teixit bàsic
per a fer-ne matèria d’estudi i divulgació.
5
En la pel·lícula “Camp de Thiaroye” (1988) el
director Ousmane Sembene denuncia l’extermini dels joves
senegalesos que van plantar cara a l’administració colonial.
6

El desencadenant de la revolta a la banlieu (zona
suburbial) que envolta París va ser la mort per electrocució
de Bouna Traoré i Zyed Benna, dos adolescents del barri
de Clichy-sous-Bois. S’havien amagat en un transformador
tot fugint de la policia que havia detingut a sis joves més
sense donar-ne els motius i quan acabaven de jugar un
partit de futbol.
7
Article “La revuelta de los superﬂuos”, El País, 27 de
novembre de 2005. Ulrich Beck és professor de Sociologia
de la Universitat de Munic.
8

Durant el 2006 es commemora el centenari del
naixement del poeta i polític senegalès Léopold Sédar
Senghor (Joal 1906-París 2001) reconegut com una de les
principals ﬁgures de l’humanisme contemporani.
9
L’any 2000 l’Assemblea general de les Nacions Unides
va ﬁxar els següents vuit objectius que s’haurien d’assolir
el 2015: eradicar la gana i la pobresa extrema; obtenir la
matriculació primària universal; promoure la igualtat de
gènere; reduir les taxes de mortaldat infantil; millorar la
salut materna; combatre el VIH/SIDA i altres malalties;
garantir la sostenibilitat del medi ambient; i fomentar una
aliança mundial pel desenvolupament.
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DemocratiTzar la Terra
pEr democratiTzar la SocieTaT
Horacio M. Carvalho
Curitiba, Brasil
A les societats on el paradigma neoliberal és
hegemònic, i això vol dir a la majoria del països del món,
(…) el mot “democràcia” ha perdut qualsevol adjectivació
crítica, popular o socialista. El neoliberalisme ha estat
presentat com a forma de modernització de la democràcia,
i tots dos han estat identiﬁcats amb l’exercici ple de la
llibertat. La llibertat a què el neoliberalisme es refereix
és, abans de res, la llibertat mercantil, on l’obtenció del
lucre constitueix l’element referencial de motivació de les
accions humanes.
La “fetitxització” del lliure mercat com un espai de
competència entre iguals facilita la disseminació de les
idees que legitimen aquesta democràcia neoliberal. El
sistema polític només hi és un instrument d’aﬁrmació del
poder polític dels propietaris i de la propietat privada.
En el procés contemporani d’acumulació capitalista,
tendencialment de naturalesa oligopolista, els recursos
naturals com la terra, l’aigua dolça i la del mar, el
subsòl, la plataforma marítima, els minerals, els boscos
i la biodiversitat s’han tornat objectes privilegiats de
cobdícia. L’apropiació privada d’aquests recursos naturals
per les grans empreses capitalistes nacionals i estrangeres
es reforça per l’arribada de les noves biotecnologies
d’enginyeria genètica capaces de modiﬁcar les més
diverses formes de vida per tal que aquestes empreses
obtinguin un augment creixent i obsessiu de lucre.
Amb l’apropiació privada dels recursos naturals
del planeta, les classes dominants, avui mundialment
articulades, concentren i centralitzen cada cop més la
renda i la riquesa, entre les quals la terra. La presència
del capital multinacional en l’apropiació privada de les
terres es dóna en connivència amb les oligarquies locals,
tot impedint la reforma agrària, l’avenç de l’organització
social popular i l’orientació de la producció preferentment
per garantir la sobirania alimentària nacional. De fet, per
aquests capitals, tan sols interessa aquella democràcia com
la neoliberal que faciliti la seva expansió i acumulació.
Durant els últims trenta anys, l’època de la darrera
revolució cientíﬁca i tecnològica, la proporció de la
distribució de l’ingrés en el món entre el 20% dels més
rics i el 20% dels més pobres ha passat, si fa no fa, d’una
relació de 40 a 1 a una de 80 a 1. És a dir: s’ha duplicat.
I ha portat, com a conseqüència, que el 20% dels més
218

rics concentren el 83,6% de la riquesa i de l’ingrés sota
qualsevol forma, mentre que el 20% dels més pobres en
rep tan sols l’1%. Aquesta concentració és encara major
quan es tracta de les anomenades noves tecnologies, on
el 92,3% està en mans de la selecta elit dels 20% més rics
d’entre la població mundial.
En el camp, l’estructura agrària mundial és cada vegada
més concentrada. Si ens atenem a les dades comparables
entre l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, Paraguai i el Perú,
es constata que quasi la meitat (un 46,04%) de les
propietats agrícoles posseeix només un 1,26% de les
terres, mentre que un 14,64 dels propietaris en posseeix
un 88,68%. Si excloem el Perú de la mostra (les dades
del qual no es presenten separats per propietats agrícoles
per sobre de les 50 hectàrees), veriﬁquem que tan sols
un 1,03% dels propietaris posseeixen ni més ni menys un
52,13 de l’extensió territorial. En el cas asiàtic, les dades
sobre l’Índia, Indonèsia, Pakistan i Tailàndia indiquen que
la concentració de terres també es veriﬁca, encara que
sigui força més petita que a l’Amèrica del Sud. A l’Àsia,
el 58,17% de les propietat menors posseeixen un 14,27%
de les terres. I l’1,67 del més grans tan sols posseeixen el
18,66% de l’àrea (cf. Leite, 2006: 21-22)1.
Aquesta concentració de la terra ha tingut i té com a
resultat històric l’exclusió social de la població camperola
i dels pobles indígenes, que es troben entre els més pobres
del món.
(…) La pobresa afecta sobretot la població que
viu al món rural, on es troben, segons la FAO (2002),
3.233 milions de persones, de les quals 2.881 milions
estaven concentrades en els països classiﬁcats com “en
desenvolupament” (Garcés, 2005)2. A l’Amèrica Llatina i al
Carib, el número de pobles arriba als 96 milions. Aquesta
regió també pateix un fort procés de concentració de
renda, segons la Comissió Econòmica per l’Amèrica Llatina
i el Carib (CEPAL), en el seu Informe Anual del 2005 (cf.
Leite, ídem: 22).
Fins i tot amb l’evidència d’aquestes dades, les
iniciatives i els programes governamentals de reforma
agrària han estat relegats a un pla polític secundari. Tan
sols ocasionalment aquesta proposta entra en les agendes
polítiques d’alguns països, i quan s’esdevé és sempre
conseqüència de les lluites socials populars camperoles

per la reforma agrària i la justícia social al camp.
En les societats nacionals on és creixent la
concentració de renda i de riquesa, l’exclusió social i
l’augment de la pobresa, la transformació dels sistemes
polítics en mecanisme de legitimació de l’opressió i de la
gran propietat privada (és a dir: on l’elevada desigualtat
social és un lloc comú), les classes dominants tenen o bé
impedida o bé emmascarada la reforma agrària que es fa
necessària perquè hi tingui lloc la democratització de la
renda i de la riquesa rural.
Un dels actors privilegiats a l’hora de desvirtuar la
reforma agrària ha estat el Banc Mundial en induir, des
de l’inici de la dècada dels 90, l’elaboració i implantació
de programes governamentals que anomenen “reforma
agrària de mercat”. (…) Iniciat el 1994 a l’Àfrica del Sud
i a Colòmbia, el 1997 al Brasil i el 1998 a Guatemala,
aquest model ha inspirat també programes a Hondures,
El Salvador, Filipines, Mèxic, Malawi i Zimbabwe (Pereira,
2005)3.
Allò que el Banc Mundial anomena “reforma agrària de
mercat” [sic] no és res més que programes de crèdit agrari
per a treballadors rurals sense terra o amb poca terra que
no canvien l’estructura agrària d’un país ni alteren la
correlació de forces polítiques als llocs on s’implanten. Per
contra, privilegien els latifundistes al comprar per preus
de mercat les seves terres improductives. Mantenen, així,
el poder polític de les classes dominants, en especial de
les oligarquies rurals, que surten beneﬁciades d’aquests
negocis de terres.
Els programes d’assentaments rurals són una altra
manera d’evitar la reforma agrària. Aquests programes miren
d’alleugerir les pressions que exerceixen les lluites socials
dels treballadors rurals sense terra sobre els latifundistes i
els governs al seu servei, ja sigui efectuant expropiacions
concretes de latifundis o bé comprant les terres dels propis
latifundistes per la creació d’assentaments que bategen de
reforma agrària. De fet, aquests programes formen part
de les polítiques públiques compensatòries per mitigar
la pobresa i l’exclusió social provocades per les reformes
neoliberals imposades pel FMI, l’OMC i el Banc Mundial,
tal com es comprova de manera emblemàtica al Brasil des
del 1995.
Ni la reforma agrària de mercat del Banc Mundial,
ni les polítiques compensatòries d’assentaments rurals,
alteren l’estructura agrària altament concentrada, i no
desencadenen processos de democratització de la riquesa
i de la renda en el camp. Les polítiques compensatòries
d’assentaments rurals conﬁguren reformes agràries
convencionals on la negociació es porta a terme entre
classes socials antagòniques i per mitjà del sistema

institucionalitzat de partits polítics, amb el compromís
implícit de conservar l’ordre vigent sense canviar les
normes institucionals de la “societat tradicional”, i
enfocant la reforma agrària com una qüestió aïllada i
sectorial. En realitat, aquesta mena de reformes s’orienten
cap a un objectiu estratègic de conservació del status quo,
i es caracteritza, aleshores, com una contrareforma agrària
(cf. Garcia, 1973: 20)4.
Mantingudes les estructures agràries actuals,
especialment als països en desenvolupament de
Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia, no es pot albirar per aquests
països cap possibilitat d’una democràcia que s’adjectivi
com a popular o socialista. On imperen estructures agràries
altament concentrades hi són presents, també, l’albir, la
violència i la impunitat de les oligarquies agràries. Les
societats que presenten una profunda desigualtat social i
una accentuada injustícia social no poden ser considerades
societats democràtiques.
Al camp, la democratització només s’iniciaria amb
una reforma agrària que fos capaç d’alterar integralment
la seva estructura agrària. La reforma agrària és el camí
més ràpid i socialment el més democràtic per afrontar la
fam i la pobresa en el món. La concreció d’una reforma
agrària integral i massiva emularia la construcció d’un nou
paradigma per al desenvolupament rural, que va permetre
establir les bases d’una estratègia popular de superació
del paradigma neoliberal al camp.
La reforma agrària necessària per democratitzar no
tan sols el camp, sinó tota la societat, seria aquella que
provocaria una alteració simultània del sistema tradicional
de poder i de les normes institucionals que el preserven
i expressen (propietat, renda, treball, poder social,
distribució de renda, etc.) (…) estaria integrada en un
procés nacional de transformacions estructurals de tota
la societat, i impulsades per forces socials identiﬁcades
amb les aspiracions d’un nou ordre econòmic i social, i
dinamitzades per una estratègia de canvis globals (cf.
Garcia, op. cit.: 27-29).
Notes:
1
Leite, Sérgio. Agrarian Reform, Social Justice and
Sustainable Development, Rio: 2006, CPDA/UFRRJ, 40 ps.
2
Garcés, V. (2005). El Foro Mundial sobre la Reforma
Agraria, Valence, 2005.
3
Pereira, João M. O Banco Mundial inventou um novo
jeito de se fazer reforma agrária?, Rio: 2005, UFF.
4
García, Antonio. Sociología de la reforma agraria en
América Latina, Buenos Aires: 1973, Amorrortu
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DemocrÀcia a toT color!
POblE NegrE I DemocrÀcia
David Santos
Amb les benediccions del “Déu de tots els noms” –
Iahvè, Tupã, Olorum, Déu Pare, Obatalá…- situacions de
recerca o d’opressió han fet que les ètnies es trobin a
Llatinoamèrica. Els poderosos, dels més diversos orígens,
han fet sorgir una nova societat en què les ètnies i les
cultures blanques, sota el mestratge del poder colonitzador,
han determinat regles de convivència, i han fet prevaler la
submissió, el silenci i l’emmordassament del nostre poble
afroindi, i ha quedat el privilegi del pensament, del quefer
cultural i del domini econòmic per l’occidental i europeu.
A l’Argentina, l’Uruguai i d’altres nacions, el poble
afrodescendent ha estat gairebé eliminat d’aquells
territoris. Al Brasil, l’Equador, Colòmbia i d’altres nacions,
aquest poble ha estat i està sotmès, humiliat i exclòs. A
Colòmbia, tot i que el poble afro és quasi el 33% de la nació,
no es veu cap negre als alts càrrecs governamentals, als
bancs i a les empreses. Al Brasil acaba de ser divulgada per
l’IGBE i ETHOS (ethos.org.br) una investigació realitzada
amb les 500 empreses més grans del Brasil sobre l’exclusió
de la població negra. El resultat és vergonyós: analitzant
tan sols un aspecte de la investigació, l’ocupació del
càrrec en el nivell d’”executiu”, tenim el següent resultat:
negres (negres+mulats), només un 3’4%; grocs, un 2’2%;
indígenes, 0’0%, i blancs, un 94%. I això passa en un país
on el 45,6% del poble és afrodescendent!
No s’entén com és possible que el Brasil, el major país
cristià del món, estigui tan lluny de la justícia social. I per
tant, lluny de la justícia divina.
La justícia, a tota Llatinoamèrica, és racista.
Condemnes i presons d’afrodescendents, víctimes de
judicis superﬁcials, estan presents en aquest continent. En
aquesta regió s’ha format la policia més racista del món.
L’informe del Departament d’Estat Pels Drets Humans, del
2003, revela que “la discriminació contra els negres i els
pobles indígenes es manté inamovible”, i que “les persones
de color tenen una probabilitat cinc cops superior de ser
encertat per trets, o mortes, en el transcurs de les accions
dels agents de l’autoritat que no pas les persones que
semblen ser blanques”.
Democràcia a tot color! És el clamor de les ètnies
oprimides que composen aquesta regió del món! Ens
rebelem volent espai per a la diversitat: indis, afros i
mestissos exigim democràcia a tot color!
Els romanents de quilombos [poblets de negres fugits
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Educafro*, São Paulo, Brasil
del captiveri] lluiten pel dret de propietat de la terra
ocupada pels seus avantpassats i robada per les classes
dominants. Un dels primers grups que va lluitar per terres
a Llatinoamèrica van ser els negres, i ﬁns avui formen
una gran part dels participants del “Moviment dels Sense
Terra” al Brasil i a d’altres parts d’aquest continent.
A cada nació de Llatinoamèrica, animats pels seus
líders negres i indígenes d’ahir i d’avui, el poble protesta,
crida i exigeix els seus drets. Els somnis d’ahir continuen
fent esqueneta a la mística i a les lluites d’avui. Més
del 50% dels assassinats en conﬂictes de terres són
afroamerindis.
Nosaltres, afroamerindis, proclamem que cal
neutralitzar les funestes conseqüències de les accions
colonitzadores, i que s’adoptin polítiques d’”accions
aﬁrmatives” en tots els nivells!
No és ètic que només ara, l’any 2006, al Brasil, una
persona indígena arribi a doctorar-se a la Universitat.
En aquest continent ens preguntem: quin tant per cent
dels indígenes i dels afrodescendents de cada nació s’està
formant a les universitats?
Els afros i indígenes del Brasil, amb molt d’esforç,
perseverança i militància, estem fent que desperti la
consciència a la universitat, en els polítics i a la societat.
Més de 30 Institucions Públiques d’Ensenyament Superior
ja han adoptat discriminacions positives o cotes per
l’ingrés a les universitats d’indígenes, negres, necessitats
especials i d’altres pobres! Una de les principals universitats
que va adoptar les cotes va ser la Universitat de Brasília
(UnB). El resultat està sent fantàstic: els negres amb cotes
tenen notes iguals o superiors als que entren pel mètode
tradicional, i tiren a terra els prejudicis que preconitzaven
la caiguda en la qualitat de l’ensenyament amb l’adopció
de mesures per l’estil.
Busquem, dibuixem, exigim i fem de les
“discriminacions positives” una manera més d’exigir i fer
una altra democràcia! Volem una democràcia plural, a tot
color, en què tots tinguem veu i vot! “Un país on tan sols
la població blanca té mobilitat social no té el dret de
classiﬁcar-se com a democràcia”.
A tot Llatinoamèrica, el mercat ﬁnancer, els blancs
usen i abusen, s’explota el poble amb taxes exorbitants
i s’amplia l’exclusió dels negres. Al Brasil, la comunitat
negra ha ocupat agències bancàries, ha protestat i ha

exigit. Ara en recull els fruits. Per exemple: el Banc
ITAÚ, un dels 5 bancs més grans de Llatinoamèrica, el
2003 havia contractat només 132 afros; el 2004, amb
la pressió de la comunitat negra, va pujar ﬁns a 614;
el 2005 va fer un salt encara més gros (2.310). Això en
tots els escalafons del Banc. L’avenç s’està produint amb
molta lluita i persistència. Saber pressionar és decisiu per
apressar la victòria d’aquest poble afroamerindi!
Som partidaris d’una “democràcia a tot color” i a tot
vapor! I tenim pressa!
Nosaltres, pobles afroindígenes, ja hem esperat
massa!
Molts han mort o s’estan fent vells sense veure aquest
moment de victòria en la seva família!
Volem els canvis ja, a tot vapor, a tot color!
***
*EDUCAFRO és una xarxa de 255 cursos preparatoris per
l’ingrés dels negres i les negres a les universitats públiques
i particulars del Brasil i al mercat de treball. EDUCAFRO
està a disposició de compartir la seva experiència i la seva
manera de veure les coses amb qualsevol grup, persona,
comunitat o institució en qualsevol part del continent
llatinoamericà o arreu del món: educafro@franciscanos.
org.br / www.educafro.org.br / tel: 55-11-3119.0341.
L’objectiu general de la lluita d’EDUCAFRO per “l’altra
democràcia” és el d’aplegar persones voluntàries, solidàries
i beneﬁciàries d’aquesta causa, que lluiten per la inclusió de
negres (en especial) i pobres (en general) a les universitats
públiques (sobretot) o en una universitat particular amb una
beca d’estudis, amb la ﬁnalitat de possibilitat la presa de
poder i la mobilitat social de la població afroamericana.
Els objectius especíﬁcs d’EDUCAFRO són els següents:
-Possibilitar l’aparició de nous líders i ciutadans
conscients a les comunitats i a les universitats.
-La formació ciutadana i acadèmica a través de les
classes de professors voluntaris als cursos comunitaris.
-Proposar polítiques públiques i la discriminació
positiva als poders executius, legislatiu i judicial.
-Despertar en les persones la responsabilitat i
l’autonomia en la superació de diﬁcultats, tot convertintles en protagonistes de les seves històries.
-Donar un extrem valor a l’organització de grups socials
a la perifèria com a instrument de transformació social i
construcció d’una altra democràcia.
Si vols unir-te a la lluita per la Gran Democràcia, la
Democràcia a tot color, forma un grup o una iniciativa
semblant. Posem a la teva disposició la nostra experiència,
la nostra manera de veure les coses i la nostra seu. Posa’t
en contacte amb nosaltres.
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SICSAL
SERVEI INTERNACIONAL CRISTIÀ DE
SOLIDARITAT AMB I DES DELS POBLES
D’AMÈRICA LLATINA, “OSCAR ROMERO”
És una xarxa mundial cristiana ecumènica de
solidaritat amb els pobles empobrits, una articulació,
interrelació i intercomunicació, acció i suport de
comitès, organitzacions, grups i persones compromesos
en la promoció de la solidaritat des de la fe cristiana, la
justícia i la veritat com a servei i acompanyament a la
Causa de l’Alliberament.
Fundat el 1980 en resposta al repte de la presència
dels cristians en les lluites populars d’Amèrica Central,
sota la inspiració de Mons. Romero, és un símbol a nivell
mundial d’aquells homes i dones que van donar la seva
vida per la ﬁdelitat de l’Evangeli a favor dels pobres i de
les seves Causes. Més tard el SICSAL va ampliar la seva
referència a tota Amèrica Llatina i el Carib.
Els seus objectius: viure i promoure la solidaritat
a, amb i des dels pobles empobrits que lluiten per
l’Alliberament i per la Pau, contribuint així a la
realització del projecte alternatiu i alliberador, la Utopia
que Jesús va anomenar “Regnat de Déu”.
1. Relacionar-se amb entitats de solidaritat per tal
de crear espais de comunió fraterna i ecumènica.
2. Difondre l’espiritualitat de Mons. Romero per
enriquir i orientar el compromís solidari.
3. Impulsar una reﬂexió teològica que acompanyi el
procés d’alliberament a la Societat i les Esglésies.
4. Donar suport als nous subjectes emergents:
indígenes, negres, dones, emigrants... i denunciar
profèticament tot allò que atempti contra la Vida.
5. Compartir anàlisis de la realitat social, política,
econòmica i eclesial per un compromís solidari.
6. Promoure una informació ràpida i ﬁdedigna que
recolzi els processos alliberadors.
Pertanyen al SICSAL aquells grups, comitès,
organitzacions, CEBs i persones
que viuen i practiquen des de la seva fe una
solidaritat organitzada i que explícitament es vinculen
al SICSAL.
Per posar-hi en contacte, adherir-s’hi o
col·laborar-hi:
Secretaria del SICSAL
Casa L-824. Colònia Centroamérica
Managua, NICARAGUA
sicsal04@ibw.com.ni / Tel: (505) 25 26 294
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La transformació del FÒrUM Social
Mundial A Caracas
Atilio Borón
Buenos Aires, Argentina
Vaig llegir amb molt d’interès la nota que en Luís
Hernández Navarro va fer pública sobre el Fòrum Social
Mundial de Caracas. La seva mirada, sempre suggeridora,
plantejava algunes interpretacions ben polèmiques que,
per la seva importància, mereixen que es discuteixin
seriosament.
Hernández Navarro assegura que aquest Fòrum es
va caracteritzar pel seu “caràcter més marcadament
polític-estatal” en comparació amb els anteriors.
La conseqüència d’aquest desplaçament va ser que
els debats que s’hi van produir es van centrar més
“sobre les estratègies de poder, la naturalesa dels
governs d’esquerra a Amèrica Llatina, la resistència a
l’imperialisme i la integració regional” suposadament
en detriment de les “reﬂexions” sobre la situació dels
moviments socials de diferents menes: “feministes,
indígenes, ambientalistes, per un software lliure, de
comerç just, per una comunicació alternativa, contra
el deute extern, per la diversitat sexual o a favor d’una
economia popular”. L’articulista reconeix, però, que no hi
van pas faltar les deliberacions sobre aquests temes, tot i
que “el segell especíﬁc del fòrum no va pas estar marcat
per les seves reivindicacions”.
En relació amb això cal dir que aquest desplaçament
de l’eix de la discussió, lluny de ser objecte de
lamentacions, s’ha de saludar com un canvi summament
positiu. Si els moviments reunits a Caracas van començar
a discutir temes com ara les estratègies de poder;
l’imperialisme i els esquemes d’integració regional; i la
naturalesa i paper dels governs d’esquerra a Amèrica
Llatina (Cuba, Veneçuela i Bolívia) o del capitulant
“centre-esquerra” (cada vegada més inclinada cap al
primer terme de l’equació), això suposa una molt bona
notícia.
La instal·lació d’aquests temes a l’agenda dels
moviments revela una prometent maduració de les forces
socials en consonància amb l’evolució experimentada per
la conjuntura política llatinoamericana des de la primera
edició del FSM, a Porto Alegre, el gener del 2001.
Si en aquell moment el neoliberalisme campava
gairebé sense contrapesos - amb l’excepció de Cuba i les
incerteses que es tenien davant dels primers moments de
la revolució bolivariana- la situació actual és radicalment
222

diferent. Allò greu hagués estat que encara el 2006
els moviments socials haguessin arribat a Caracas per
complaure’s en el seu narcisisme explorant les inﬁnites
gradacions i matisos que els confereix la seva única
identitat, desentenent-se del tot dels reptes plantejats
per la conjuntura nacional, regional i internacional.
Això hauria signiﬁcat, a la pràctica, el certiﬁcat de
defunció del Fòrum, convertit així en un àmbit merament
escolàstic.
Precisament, perquè bona part dels moviments
–no pas tots, per cert- van prendre nota del signiﬁcat
històric de la inclaudicable resistència de Cuba a un
bloqueig que gairebé fa mig segle que dura; de les
reiterades declaracions d’en Chávez en el sentit que
no hi ha solució en el capitalisme i que el futur de les
lluites emancipatòries es troba en el socialisme; i de
l’esdeveniment epocal simbolitzat pel triomf dels pobles
originaris a Bolívia, amb l’Evo Morales al capdavant, és
que es van incorporar a la seva agenda aquells temes
de caràcter polític-estatal que Hernández Navarro no
considera apropiats per discutir en el Fòrum. Passa
que aquells moviments i forces socials abans no eren
una opció de poder real; ara sí, i un canvi d’aquesta
envergadura no podia deixar de reﬂectir-se en la
temàtica discutida en el Fòrum.
Això anterior, naturalment, remet a un debat sobre el
futur del FSM: lloc de trobada i intercanvi d’experiències,
o espai d’articulació i coordinació –democràtica, plural,
respectuosa de les particularitats locals i regionals- de
lluites i projecte. O, dit en termes més polítics: com
lluitar contra les classes dominants del capitalisme
mundial i els seus aliats locals? Com fer-ho contra les
seves estructures, institucions i representants que actuen
obeint una estratègia ﬂexible, de caràcter internacional
però hàbilment adaptada a les circumstàncies i agents
locals? És que es podrà derrotar una coalició tan
poderosa apel·lant només a l’heroisme i l’abnegació de
les resistències locals, prescindint dels avantatges que
podrien resultar d’una coordinació mundial igualment
ﬂexible de les lluites i de les resistències populars al
neoliberalisme?
Per tal que el debat sigui fecund serà indispensable
trencar un fals dilema: el que ens obliga a escollir

entre un Woodstock altermundista –un vistosíssim
i emocionant festival de tots els colors i tots els
moviments que es donen cita per celebrar un ritus
catàrtic anual- o una mena de Tercera Internacional
estalinista que, des d’un nou Vaticà anti-neoliberal,
dirigeixi de manera fèrria i inapelable els moviments
dels “destacaments nacionals” que lluiten contra la
globalització neoliberal i l’imperialisme. Aquesta opció
és completament falsa, entre d’altres coses perquè no hi
ha cap possibilitat que una “nova internacional” com la
que Hernández Navarro veu a les beceroles reuneixi els
mínims requisits de viabilitat pràctica.
No es tracta pas, per tant, d’escollir entre una cosa
o l’altra, sinó de trobar els camins intermitjos que ens
facultin per trencar aquesta falsa disjuntiva. A Lenin
li agradava citar Goethe quan deia que “grises són les
teories, però verd és l’arbre de la vida”. Convé recordar
aquesta frase en moments com aquest, quan se’ns pretén
forçar a adoptar un “camí únic”, insanament gris: o
Woodstock o el Comintern! La imaginació de les forces
i moviments socials conté moltíssims tons de verd que
trenquen el lligam amb aquell fals dilema. Per què no
s’haurien de coordinar internacionalment les lluites per
l’aigua dels maputxes del sud argentí i xilè amb la de les
comunitats camperoles de Bolívia i l’Equador, els pobles
de la conca amazònica, la que sostenen els camperols
africans i la dels grups que a Europa, els EUA i Canadà
que s’oposen a la mercantilització d’aquest element
vital? Coordinació no vol pas dir subordinació vers un
“centre” ni imposició burocràtica d’una “línia” baixada
des d’un lloc omnipotent i inapelable. Si la burgesia,
com a classe dominant mundial, no actua de manera tan
absurda. Per què ho haurien de fer els moviment socials?
Quan es planteja, des de la primera edició del FSM,
la necessitat de “globalitzar les lluites i globalitzar
la resistència” el resultat lògic és la construcció
d’alguna mínima instància d’enllaç i coordinació entre
els moviments. En cas contrari, sense aquest esforç
organitzatiu, tot s’esgota en el món intranscendent de
la retòrica. No hi ha resistència global possible sense
estratègia global i sense un cert grau de coordinació
entre els diferents fronts de lluita.
Hernández Navarro manifesta la seva preocupació
perquè, segons ell, en el Fòrum hi va prevaler la
propaganda anti-imperialista ortodoxa per damunt de
l’heterodòxia pròpia de les edicions anteriors del FSM.
“El pensament d’esquerres dels setanta”, assegura,
“ha renascut i s’està menjant altres expressions del
pensament crític”. Tampoc van participar en el Fòrum
de Caracas, ens diu, “l’abundant nombre d’intel·lectuals

d’esquerra actius” que es van fer presents en els fòrums
anteriors, una aﬁrmació que és ben discutible però
que no ens porta al fons de la qüestió. Allò important
és preguntar-se què té de dolent el renaixement del
pensament d’esquerra dels setanta. Que es “mengi” altres
expressions del pensament crític? Si se les va poder
menjar devia ser perquè no eren tan rigoroses i crítiques
com se suposava, o bé perquè els mancava aquesta
capacitat per “obrir nous horitzons” emancipatoris com
molts van pensar. Per altra banda, si la reinstal·lació de
temes com l’Estat, el poder, l’imperialisme i el socialisme
són obra de l’esquerra setantista... doncs, enhorabona!,
perquè es tracta d’afers que mai no haurien d’haverse ajornat i que, en fer-ho, van lesionar greument
la capacitat dels moviments contestataris per lluitar
eﬁcaçment contra els seus enemics.
És cert: en Lula no hi va anar, i l’Evo Morales tampoc.
Les raons són ben diferents.
Malgrat la seva absència física, l’Evo i els moviments
socials bolivians van estar presents permanentment
a Caracas. Era molt improbable que tres dies després
d’haver assumit el govern l’Evo hagués tingut un forat
per viatjar ﬁns a Caracas per dialogar amb els seus
companys de tantes lluites, sobretot si recordem que
en aquelles primeres hores va haver de reestructurar
la cúpula de l’exèrcit i enfrontar el xantatge de Repsol
que, casualment, “va descobrir” precisament en aquell
moment que les reserves de gas de Bolívia eren inferiors
al que havien previst.
En Lula, per la seva part, difícilment podria aparèixer
pel Fòrum després de la decepció generada per la seva
infeliç experiència com a ocupant del Palau de Planalto.
La xiulada que va rebre l’any passat a Porto Alegre la
sola menció del seu nom encara hagués pogut ser més
escandalosa a Caracas.
No era pas més raonable suposar que la premsa
opositora a Chávez, compromesa ﬁns a la medul·la
amb el colpisme i l’ofensiva orquestrada per la Casa
Blanca, anés a cobrir amb objectivitat allò que passés
al Fòrum. Encara menys que ho fes El País, agent a sou
de la campanya anti-cubana a Europa i pèrﬁd apologista
del neoliberalisme. Que la premsa s’hagués dedicat a
informar seriosament i exhaustiva del que passava a
Caracas, sí que hagués sigut preocupant. Això hauria
signiﬁcat que el Fòrum no inquietava ben gens les
classes dominants de l’imperi.
El silenci i menysteniment d’aquesta premsa és un
crit que demostra que els moviments altermundialistes
s’han convertit en un rival formidable, la presència dels
quals convé amagar de la vista dels pobles.
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MANIFEST DE LES AMÈRIQUES
EN DEFENSA DE LA NATURA
I de LA DIVERSITAT BIOLÒGICA I CULTURAL
Vivim en un sistema econòmic dominant que fa
segles es va proposar explotar de manera il·limitada
tots els ecosistemes i els seus recursos naturals. Aquesta
estratègia va dur creixement econòmic i allò que es va
anomenar “desenvolupament” per a algunes nacions,
i va privilegiar el consum i el benestar social d’una
part molt petita de la humanitat. I, desgraciadament,
va excloure les grans majories de la humanitat de les
condicions mínimes de supervivència.
Els costos d’aquest sistema d’explotació de la
natura i de les persones, juntament amb el consumisme
desenfrenat, s’ha pagat amb el sacriﬁci de milions de
treballadors pobres, camperols, indígenes, pastors,
pescadors, i altres persones pobres de la societat
que donen les seves vides cada dia. I amb l’agressió
permanent a la natura, que va ser i continua essent
sistemàticament devastada. La seva integritat i la
diversitat de formes de vida, que són la base de la
biodiversitat, estan amenaçades. I si la natura del
nostre planeta està amenaçada, també ho està la
pròpia vida humana, que en depèn. Fins i tot el Balanç
Ecosistèmic del Mil·leni fet per l’ONU, i divulgat el
2005, reconeix que “les activitats humanes estan
canviant fonamentalment i, en molts de casos, de
manera irreversible la diversitat de vida al planeta
Terra. Aquests nivells es continuaran accelerant en el
futur”. En aquest important reconeixement de la crisi
planetària, també és fonamental reconèixer que no pas
totes les activitats humanes són perjudicials, més que
res les que estan guiades per la disbauxa del lucre de les
corporacions transnacionals.
Davant d’aquesta situació dramàtica, sentim la
necessitat d’aﬁrmar alternatives que assegurin un futur
d’esperança per a la vida, per a la humanitat i per a la
Terra. Necessitem passar d’una Societat de Producció
Industrial, consumista i individualista, que sacriﬁca els
ecosistemes i penalitza les persones, destruint la sociobiodiversitat, a una Societat de sosteniment de tota
la Vida, que s’encamini per una via socialment justa i
ecològicament sustentable per viure, tingui cura de la
comunitat de vida i protegeixi les bases físico-químiques
i ecològiques que sustenten tots els processos vitals,
inclosos els humans.
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Com a habitants del continent americà tenim la
consciència de la nostra responsabilitat universal.
Per nosaltres també hi passa el futur de la Terra. Els
països amazònics i andins, per exemple, com Colòmbia,
Equador, Perú, Bolívia, Veneçuela i Brasil són territoris
megadiversos. No tan sols per la presència d’ecosistemes
riquíssims, sinó també per la presència de molts
pobles indígenes, camperols, afroamericans i altres
comunitats locals, que des de fa segles i mil·lenis van
aprendre a viure en co-habitació amb la biodiversitat
i la sociodiversitat. La forest amazònica que hi ha als
nostres països representa un terç de les forests tropicals
del món i inclou més del 50% de la biodiversitat. Com
a mínim hi ha 45.000 espècies de plantes, 1.800 de
papallones, 150 de rat-penats, 1.300 de peixos d’aigua
dolça, 163 d’amﬁbis, 305 de serps, 311 de mamífers i
1.000 d’aus.
A causa d’aquesta riquesa, la cobdícia dels
“neoliberals-globocolonitzadors” està actuant a
Amèrica Llatina a través de l’acció dement de dotzenes
d’empreses transnacionals, principalment dels països del
nord global, que practiquen biopirateria descaradament.
En altre temps era la cursa per l’or i la plata, avui és la
cursa pels recursos genètics, farmacològics i els sabers
tradicionals i locals, tots estratègics pel futur dels
negocis del mercat mundial. Fins i tot ens volen imposar
lleis de patents i de protecció als seus fantàstics guanys.
Volem fer front, de manera decisiva, a aquest procés
d’expoliació. Proposem polítiques consistents que
busquen:
1. Conservar la diversitat biològica i cultural dels
nostres ecosistemes, o sigui, tenir cura del conjunt
dels organismes vius en els seus hàbitats i també les
interdependències entre ells dins de l’equilibri dinàmic,
propi de cada regió ecològica i dels trets singulars de les
espècies, així com la interacció social i ecològicament
sustentable dels que viuen a la regió.
2. Proposem polítiques articulades que apunten
a garantir la integritat i la bellesa dels ecosistemes i
els pobles que en tenen cura i en depenen.
Això implica la preservació dels trets que asseguren
el seu funcionament i mantenen la identitat de l’ésser
viu i del conjunt viu en el seu aspecte territorial,

biològic, social, cultural, paisatgístic, històric i
monumental. La preservació de la diversitat biològica
i cultural, de la integritat i de la bellesa dels sistemes
ecològics assegura la sostenibilitat a les múltiples
funcions ambientals i als beneﬁcis que l’ésser humà
n’obté per a les futures generacions. Entre d’altres: aigua
potable, aliments, medicines, fustes, ﬁbres, regulació del
clima, prevenció d’inundacions i malalties. Alhora que
constitueix les bases del sosteniment de la recreació,
de l’estètica i de l’espiritualitat així com el suport de la
conformació del sòl, la fotosíntesi i el cicle de nutrients,
entre d’altres funcions vitals per al sosteniment de tota
la humanitat.
3. Ens oposem decididament a la introducció
d’espècies exòtiques, inapropiades als nostres
ecosistemes. Tal com va passar a molts de biomes amb
la introducció de plantacions homogènies, industrials,
d’eucaliptus, pi, etc. que destrueixen els ecosistemes
naturals i produeixen forts impactes socials en els
pobles que viuen en aquestes àrees; produeixen el
guany, els dòlars, la cel·lulosa, el carbó, l’aigua bruta, i
deixen la degradació i la pobresa.
4. Ens oposem decididament a la introducció
d’organismes transgènics a l’ambient, sigui a
l’agricultura, a les plantacions, a la ramaderia o a
qualsevol altre conreu en el medi ambient, ja que a
més de no ser necessaris, no serveixen per res, a no
ser pel lucre d’unes poques empreses transnacionals.
Porten riscos potencials per la salut de les persones i
modiﬁcacions permanents i irreversibles a la natura i els
ecosistemes. Ens oposem emfàticament a la introducció
d’arbres transgènics, que signiﬁquen un perill encara
més gran, ja que entre altres coses el pol·len té la
possibilitat de disseminar-se a milers de quilòmetres,
contaminant inevitablement altres forests, incloent-hi
les nadiues, amb multiplicació d’impactes sobre la ﬂora,
els insectes i altres components de la fauna, afectant
també el sosteniment dels pobles indígenes, pescadors,
camperols, afroamericans i altres comunitats locals.
5. Combatem decididament les llavors Terminator
perquè atempten contra el sentit de la vida i de
la seva reproducció, ja que es tracta d’una llavor
suïcida que només vol beneﬁciar les grans empreses
transnacionals que controlen les llavors, imposant als
agricultors una situació de dependència.
6. Ens oposem a la temptativa del govern
imperial dels Estats units i de les seves empreses
transnacionals, que ens volen imposar el tractat de
l’ALCA (Acord de Lliure Comerç de les Amèriques);

tractats bilaterals, anomenats TLC (tractats de
lliure comerç); tractats de garantia per a inversions
estrangeres, o a través d’acords en cimeres de
l’Organització Mundial del Comerç-OMC adoptats sense
cap participació popular. Aquests acords encara posen
en un risc més alt la nostra natura, la nostra agricultura,
els nostres serveis i les condicions de vida de la nostra
població, ja que només prioritzen els interessos de la
garantia del lucre.
7. Manifestem el nostre suport i la necessitat
de reconèixer els pobles i comunitats que durant
segles i mil·lenis han desenvolupat la biodiversitat
agrícola, a través de l’adaptació i creació de llavors
que constitueixen les bases de qualsevol agricultura
i alimentació de la humanitat. Per mantenir aquestes
bases de sosteniment i aquesta enorme riquesa de
biodiversitat agrícola i alimentària, cal reconèixer i
aﬁrmar els drets dels camperols, indígenes, pastors,
pescadors, afroamericans, a la terra, al territori i
als recursos naturals, per tal que puguin continuar
aquesta tasca indispensable per a la humanitat de
conservació de les llavors criolles i nadiues, que
només es poden multiplicar a nivell local i divers.
Combatem aquelles empreses que busquen el control
sobre les llavors contra tota la tradició dels pobles
que van tenir una cura zelosa de les llavors i sempre
les van entendre com a fonts de vida que mai s’han de
transformar en mercaderia.
Finalment, exterioritzem el nostre anhel que aquests
propòsits redundin en beneﬁci dels nostres pobles, de
la sobirania alimentària, o sigui del dret que tothom
i cada poble té de produir el seu propi aliment en
condicions saludables, socialment justes i en equilibri
amb la natura. Defensem els que treballen en el camp,
els nostres agricultors-es i camperols-es. Defensem el
seu dret a viure com a camperols que garanteixen així el
sosteniment de les nostres poblacions. Aquesta manera
de produir contribueix decisivament a la sostenibilitat
del nostre Planeta i al desenvolupament integral,
imprescindibles per garantir el futur de la humanitat.
Dia 20 d’abril de 2006.
Des de Curitiba, capital de l’Estat de Paranà,
Brasil, construint una Amèrica lliure de transgènics i
d’agressions al medi ambient. Firmen:
Hugo Chávez, Leonardo Boff, Pere Casaldàliga,
Monja Coen, João Pedro Stédile, Aníbal Quijano, Noam
Chomsky, Eduardo Galeano, Atilio Borón, Hebe de
Bonaﬁni, Violeta Menjívar, Mónica Baltodano, Ernesto
Cardenal, Gioconda Belli, Raúl Suárez, Fernando Lugo...

❑

225

Agenda Militant pER AL 2007
Gustavo CODAS
Asunción, ParaguaI - São Paulo, Brasil
La conjuntura política de la nostra regió ha donat
un gir. Hi ha un despertar dels pobles i per aquí el
neoliberalisme és un projecte contra les cordes. Es
tracta d’una situació amb tantes o més possibilitats que
quan altres onades de mobilitzacions transformadores
van cobrir la regió en el passat. Però, el gir no ha
estat ni homogeni ni complet, hi ha molts de reptes
i contradiccions que ens assetgen. El 2007 hi haurà
batalles decisives per consolidar les perspectives
emancipadores i per obrir un nou període històric al
nostre Continent.
La línia del temps de l’actual conjuntura la podríem
començar a molts de punts. Al caracazo de 1989
(Veneçuela), primera revolta massiva en contra d’un
ajustament neoliberal; el gener de 1994, a l’alçament
indígena zapatista mexicà contra el TLC amb els EUA i
Canadà; a la rebel·lió popular a Cochabamba, Bolívia,
el 2000 contra la privatització de l’aigua. En aquesta
cronologia s’hi haurien de posar els moments, des de
ﬁnals de la dècada passada, en els quals mobilitzacions
populars van fer fora presidents neoliberals a l’Equador,
Paraguai, l’Argentina i Bolívia. I quan els pobles, a través
del seu vot, van buscar alternatives, començant amb les
eleccions veneçolanes de 1998, quan Hugo Chávez va ser
elegit president de Veneçuela.
Vista des de la nostra regió, la fase actual de la
història està marcada, en primer lloc, per un creixent
rebuig popular al projecte neoliberal. Va quedar enrera,
a començaments de la dècada passada, la puixança
d’aquest programa neoconservador. Per altra banda,
no podem desconèixer que passa al mateix temps que
el poder impulsor d’aquest programa, l’imperialisme
nord-americà, s’ha enfortit des de la caiguda de la Unió
Soviètica i l’antic “camp” del socialisme real (19891991).
Hi ha una intensa activitat dels moviments
socials (o de la “societat civil” segons com es vulgui
conceptualitzar) en els orígens d’aquesta nova fase. Entre
els antecedents més importants cal citar la “campanya
continental contra els 500 anys”, el 1992. Aleshores,
la convergència entre moviments indígenes, camperols,
de barri, de dones, de cultura i comunicadors populars,
etc., apuntava cap a la formació de nous actors polítics.
Articulacions continentals o mundials que van sorgir
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o es van enfortir en aquest procés a la nostra regió:
la Vía Campesina i la Coordinació Llatinoamericana
d’organitzacions del Camp (CLOC), les trobades de pobles
indígenes, Jubileu Sud Amèriques i “50 años (de FMI
/ Banco Mundial) bastan”, la Marxa Mundial de Dones
i la Xarxa de Dones Transformant l’Economia (REMTE),
el Front Continental d’Organitzacions Comunitàries
(FCOC), l’Aliança Social Continental (ASC), la Campanya
Continental contra l’ALCA i les Trobades Hemisfèriques
de Lluita contra l’ALCA; la Convergència de Moviments
Populars (COMPA), l’Assemblea dels Pobles del Carib
(APC), el Fòrum Social Mundial i el Fòrum Social de les
Amèriques... entre d’altres.
A diferència d’altres continents i diferentment
d’altres moments a la nostra regió, avui a les
Amèriques hi tenim uns espais unitaris molt amplis
de convergència, articulació i construcció de lluites
comunes. Són eines fonamentals per tal que, més enllà
de les diferències nacionals o sectorials que hi ha, anem
treballant en perspectives cada vegada més unitàries
de superació de la nostra herència colonial, de la
nostra dependència en relació a l’imperialisme i de les
desigualtats socials, ètniques i regionals que marquen
Amèrica Llatina.
L’actual període s’equipara (o supera) en
potencialitats altres moments històrics de la nostra
regió: el cicle de les independències a les dècades de
1810-20, el dels nacionalismes entre 1930 i 1950, o
l’obert per la revolució cubana el 1959 (i també té
marcades diferències amb cadascun).
Desenvolupar aquestes potencialitats és el nostre
gran repte militant. Hi ha una agenda política que hem
de treballar i que ve de les arrels de les lluites populars
que van originar aquesta nova fase:
1. La defensa dels recursos naturals (aigua,
hidrocarburs, biodiversitat, terra, etc.) com a béns
col·lectius dels pobles, contra la seva apropiació per part
de les grans empreses multinacionals. Amèrica Llatina té
immenses riqueses naturals que no beneﬁcien les seves
poblacions, és una història de fa més de 500 anys. Les
batalles populars del poble bolivià contra la privatització
de l’aigua i després per la nacionalització dels
hidrocarburs han obert camins. Les lluites camperoles per
la reforma agrària també s’inscriuen en aquest marc.

2. La defensa del medi ambient contra l’explotació
depredadora per part dels grans capitals. Les lluites
indígenes en defensa dels sabers mil·lenaris (que les
multinacionals volen patentar en beneﬁci propi), la
campanya dels moviments camperols en defensa de les
llavors i en contra dels transgènics (que són la principal
estratègia de l’agronegoci capitalista, i les multinacionals
agrícoles), les lluites de les poblacions i els moviments
ambientalistes contra les indústries contaminants i la
deixalla tòxica que els països desenvolupats envien al
Sud, són punts decisius per construir societats segons
les necessitats socials (i no en funció dels guanys
empresarials).
3. Les lluites dels moviments de dones contra el
patriarcat capitalista, dels moviments de gais i lesbianes
contra l’homofòbia i la intolerància, i dels moviments
negres contra la discriminació racial, són fonamentals
perquè els actuals processos siguin autènticament
emancipadors, ja que es tracta d’alliberar-nos no
només de les cadenes neocolonials, sinó també de les
opressions que les classes dominants van anar imposant
a les dominades.
4. A tota Amèrica Llatina hi ha un revifament dels
moviments, de la consciència i de la identitat indígenes.
Els pobles originaris reclamen el dret a la terra i a la
conservació de les seves cultures i identitats. Això passa
per conquerir els drets a l’autonomia i per construir els
nostres països com a estats plurinacionals.
5. L’apogeu neoliberal ja ha passat, però la seva
pesada herència de destrucció de drets socials i laborals
ha quedat. De forma unitària el sindicalisme de la regió
va elaborar una “Plataforma Laboral de les Amèriques”,
que serà un dels instruments per pressionar per la
recuperació dels drets elementals per la ciutadania de les
classes treballadores.
6. L’impuls neoliberal continua arribant a través dels
TLCs (Tractats de Lliure Comerç) i l’OMC (Organització
Mundial del Comerç), malgrat que la resistència popular
i l’actitud sobirana d’alguns governs van fer parar la
principal estratègia de l’imperialisme nord-americà per la
regió, l’ALCA (Àrea de Lliure Comerç per les Amèriques).
L’ALBA (Alternativa Bolivariana per les Amèriques)
proposada pel govern veneçolà, els TCPs (Tractats de
Comerç entre els Pobles) defensats pel govern bolivià,
les redeﬁnicions del Mercosur i de la Comunitat Sudamericana de Nacions que s’estan discutint entre uns
quants governs, així com les propostes dels moviments
per la integració sobre unes altres bases, són part
del repte més gran: construir una relació econòmica
entre els nostres països com un paradigma diferent al

neoliberal, i construir un espai econòmic regional capaç
de resistir les pressions de l’imperialisme i d’impulsar el
desenvolupament regional.
7. Però no hi haurà desenvolupament si no
alliberem els nostres pobles del jou del capital ﬁnancer
internacional. Així, han de continuar en agenda
les campanyes contra el deute extern i contra la
vulnerabilitat dels nostres països davant dels atacs
ﬁnancers especulatius. Però en això no hi haurà sortides
aïllades per a ningú: cal construir una voluntat política
regional i concretar-la creant instruments de ﬁnançament
pels projectes deﬁnits sobiranament pels nostres països.
8. La nostra regió sempre es va considerar el “pati de
darrera” de l’imperi nord-americà. Vol deixar de ser-ho, i
està donant alguns passos en aquest sentit. Però, des de
fa segle i mig, el govern dels Estats Units ha fet servir
intervencions militars (directes, o a través dels seus
titelles locals) per derrotar els pobles llatinoamericans
que tractaven d’alliberar-se. Seguint l’exemple del poble
de Vieques, que es va mobilitzar per expulsar la base
militar nord-americana, aquest any serà central la lluita
contra la presència militar nord-americana a la nostra
regió (el cas més clar és Colòmbia, però mantenen bases
militars a diversos països i està mirant com introduir-se
també a d’altres).
Una altra Amèrica Llatina es dissenya a l’horitzó.
Potser com mai abans, les possibilitats per fer efectius
els projectes emancipatoris estan posades. Però hi ha
perills que ens assetgen. L’imperialisme pot aproﬁtar
antigues i noves picabaralles entre països del Sud.
El nacionalisme, que és una postura positiva quan és
antiimperialisme, pot ser un pur patrioterisme quan
s’aplica en els conﬂictes entre pobles germans del Sud.
Una integració entre països del Sud en oberta
oposició a les pretensions de l’imperialisme nord-americà
és un projecte que encara no s’havia intentat i sobre
el qual no s’hi ha pensat gaire, així que no és pas cap
sorpresa que en el seu camí apareguin moltes diﬁcultats.
Des dels intel·lectuals (com els que es reuneixen en la
Xarxa en Defensa de la Humanitat), i des dels moviments
(com els que s’articulen en la Campanya Continental
contra l’ALCA), hi ha una urgència per elaborar nous
paradigmes, nous camins i propostes. L’imperialisme
està a l’aguait que les diﬁcultats del procés i les seves
conspiracions ens derrotin.
A la Trobada Hemisfèrica de Lluita Contra l’ALCA
realitzat el 2006 a L’Havana, Cuba, els moviments socials
del Continent van aprovar un pla d’acció que justament
busca com respondre aquest repte.
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LLAVORS I TERRA

Els dos homes van estrènyer les seves mans per
segellar la negociació. A l’habitació de l’exclusiu
ediﬁci, curosament triat d’entre els llocs més discrets,
s’havien reunit per precisar els darrers termes de
l’acord i aﬁnar els detalls de les futures transaccions.
Cent cinquanta quilòmetres al nord, una bandada
de periquitos –extremadament escandalosos-, s’havia
desvetllat aquell dimecres 8 de març. Van passar la nit
enﬁlats a la gran ﬁguera que totes les generacions van
veure en el pati de la vella casa dels avis.
En Miguel es va despertar d’un bot quan, en moure
el cos, un intens dolor li va esgarrifar els músculs de
la seva esquena. Va recordar la feina pesada del dia
abans, va fer un recompte de les tasques pendents, va
observar el seu rellotge i, fent un gran esforç, es va
aixecar d’un impuls.
Va sentir com la seva mare anava fent a la cuina.
Dona de cedre, de mans generoses i ventre prodigiós
de sis parts. S’hi va dirigir, va recolzar el seu cap
en el seu muscle i va rebre amb reverència la seva
benedicció. Va esmorzar una infusió del romaní
plantat al jardí amb tortilles del blat de moro acabat
de recollir. Per les notícies de la ràdio, un funcionari
del Ministeri de Comerç proclamava els múltiples
beneﬁcis que portaria a l’economia nacional la
ratiﬁcació del Tractat de Lliure Comerç amb els Estats
Units. En Miguel va agafar les seves eines i va sortir
al camp.
En obrir la porta es va trobar amb un dia d’estiu,
del curt estiu del tròpic humit. Al fons, el bosc
nuvolós ple de vida: incomptables tons de verd, els
núvols baixos transitant per entre els immensos
arbres que, aliens a la legislació ambiental vigent,
alçaven les seves branques lliures al cel, al sol i al
vent. Va avançar pel camí pedregós que duia a la seva
parcel·la, va respondre cofoi les salutacions dels seus
veïns també acabats de sortir al camí, va respirar
l’aire fred del matí, va sentir la brisa a la seva cara, va
agrair la llum del sol.
Quan va arribar al seu destí es va descarregar
les eines del muscle i es va aturar un moment a
reconèixer el lloc que el feia sentir lliure i segur. Era
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un poblet de 36 famílies, ben enlairat, en el darrer
puig de la serralada volcànica central. L’habitava gent
de mans endurides. Mans dures per conrear verdures
i hortalisses, i alhora tendres de conrear nens. Gent
com de terra. Fins i tot d’un color semblant, com
havia pensat en Miguel algun cop, després d’observar
les seves mans mestisses.
De seguida es va ocupar de desactivar els
rudimentaris sistemes de regadiu que, treballant
durant tota la nit, havien mullat la superfície que
havien arribat a tocar amb l’aigua revifadora. Refet va
observar els seus sembrats. La terra s’assembla a les
mares –va pensar-, que donen la vida i la fan créixer.
“El meu avi va ser el primer que va posar
canonades en aquest poble” –havia anotat temps
enrera en el seu quadern de guardar memòries-. “M’ho
va dir don Carlos Salas. Abans, l’aigua venia per canals
des del riu, ho vaig saber pel meu tata. Aquests
canals els van obrir els Castro, que eren gent ben
treballadora. El meu avi va imaginar els camps regats
a l’estiu, aleshores va construir un dipòsit a dalt, en el
turó, que va omplir amb l’aigua d’un dels canals. D’ell
en va treure les canonades que va sembrar a les seves
terres. Després de veure com es van arribar a posar de
bonics els sembrats, els veïns també ho van fer. Això
va ser fa uns trenta anys”.
Deixant de banda els seus pensaments, va inclinar
la seva existència quedant cara a cara amb la terra. Va
esperar un moment que s’apartés un grill i de seguida
els seus braços van alçar el tràmec que va partir l’aire
i va obrir la terra, formant la ferida que guardaria
primer i nodriria després les llavors heretades que
farien renéixer brots nous amb trets ancestrals.
Acabada la tasca es va asseure a terra.
Espontàniament va sortir dels seus llavis una melodia
i immediatament va començar a cantar: De colores,
de colores se visten los campos en la primavera... de
colores, de colores son los pajarillos... De seguida els
seus ulls van aigualir el record de la veueta gastada
de la seva àvia. Dona de roure que partia cistells
de pa amb les seves mans, que amb el seu cos ferit
va alimentar 15 ﬁlls, i que amb la fortalesa del

seu esperit va nodrir una gran descendència. Ella
s’assemblava a Déu –va pensar-. Tenia un cor molt
gran...
Estava consumit en els seus pensaments quan va
veure en Chico Alfaro baixant en direcció cap a on era
ell. Portava el seu habitual somriure. En Miguel es va
assecar ràpidament les seves llàgrimes amb el dors de
la seva mà bruta i es va aixecar. Els dos homes es van
trobar en les seves mirades i van estrènyer les seves
mans amb rudesa. Després es van asseure de cara a
l’immensa planura.
-Mira Miguel. Ens haurem de reunir avui, el comitè
de l’aqüeducte.
-I això?
-M’ha dit l’Emélida que van arribar uns papers de la
capital. Parlen d’una nova Llei d’Aigües. Sembla que el
govern es vol apoderar de l’aqüeducte. Al menys és el
que hi va entendre ella, que va ser qui s’ho va llegir.
-No crec!, deu ser que es va confondre! Com,
després de no haver-nos volgut ajudar mai, ara
vindran a dir que una cosa que vam fer nosaltres és
d’ells? Mai...!
-Mira, no ho sé. Arriba’t a la junta i ja veurem de
què es tracta...
Durant la resta del dia, un sentiment
d’intranquilitat va envair el pit d’en Miguel.
Va recordar si n’havia arribat a costar d’assolir
l’organització i no cal dir les llargues jornades de
feina obrint rases i movent pedres que es resistien a
abandonar el lloc que havien ocupat tant de temps.
Molts de veïns es varen tornar un de sol en la dura
tasca de portar l’aigua del riu cap als camps i de la
mateixa deu ﬁns a les humils cases. Va reviure les
fatigues i també l’alegria del dia que ﬁnalment es va
inaugurar l’aqüeducte comunal.
Arribada l’hora de la reunió, mentre l’Emélida llegia
amb la seva veu entardorida, un aire d’ansietat va
envair la sala comunal:
“...Els donem a conèixer que, a partir del moment
que la nova Llei es publiqui en el diari oﬁcial,
l’administració de tots els aqüeductes rurals del país
passarà a ser responsabilitat de l’Estat. Les Juntes de
veïns n’hauran de traspassar l’administració per mitjà
del protocol establert...”.
-No és just- va dir la Lucrecia, després d’escoltar
tot el contingut del document oﬁcial-. Nosaltres vam
fer l’aqüeducte, dones i homes vam treballar amb

les nostres mans per fer arribar l’aigua neta ﬁns a
les cases, pensant que la mainada deixaria de patir
diarrees. Només nosaltres sabem el que ens ha costat!
-I ara que estàvem començant a pensar en el
projecte de tractament d’aigües servides!- va afegir la
Victoria.
-El que m’estranya -va afegir en Chico- és que el
govern ara vulgui administrar l’aqüeducte, mentre que
fa un temps ni tan sols ens va parar atenció quan li
vàrem anar a demanar ajuda per construir-lo.
-Jo no sóc pas babaua –va concloure l’Emélita-.
Algun negoci hi deu haver...
La junta va marcar algunes pautes a seguir:
primer informar els veïns i escoltar les seves
propostes, després posar-se en contacte amb altres
organitzacions administradores del recurs hídric a la
regió... – El camí és llarg- van dir.
Tornant a casa seva en Miguel es va sentir
embolcallat per la brisa fresca de la vesprada. Es va
sentir cansat. L’aire duia el brogir del riu, que baixa el
puig amb una fressa indomable.
Quan va arribar a casa seva amb prou feina va
provar el menjar que encara estava calent damunt del
fogó. Se’n va anar a la seva habitació. A la cambra del
costat la seva mare elevava la seva pregària persistent
i sempre nova: No ens deixis caure en la temptació
d’abandonar, i lliura’ns del mal. Va agafar el seu llibre i
el va obrir per la pàgina que acostumava. Feia alguns
anys que havia despenjat el cruciﬁx que tenia a la
paret perquè va creure que era molta desconsideració
recolzar-se en algú que patia en un estat tan
lamentable. Més tard li va tornar a posar després de
llegir en el seu llibre les paraules que ara tenia davant
dels seus ulls: Destruïu aquest temple i l’aixecaré en
tres dies.
Cent cinquanta quilòmetres al sud, el representant
de la virtual empresa concessionària (home de bona
presència i accent estranger) estreny la polida mà del
funcionari governamental. No es miren. Acaben de
precisar els termes de l’acord i enllestir els detalls de
les discretes transaccions.
Les comunitats són com la terra –va pensar en
Miguel-. Ella fa que tornin a néixer els arbres allà on
han tallat els que hi havia fet créixer... són com Déu...
Centenars de periquitos van acabar d’una vegada
d’acomodar-se per dormir a les branques de la
immensa ﬁguera.
❑
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Pels centenars de milers de persones centreamericanes
que van deixar la seva terra cercant un millor present per ells i les seves famílies.
Era diumenge. El sol tot just sortia. L’hivern encara
no acabava. L’Antonio va sortir de la casa on vivia amb
almenys unes altres sis persones. Era el millor que havia
aconseguit trobar en arribar als Estats. En realitat era
l’única alternativa que havia tingut. Aquells paisans li
havien permès quedar-se en un petit espai de la casa que
llogaven, ajudant-lo així a començar una aventura que
els era comuna a tots: treballar... De qualsevol manera,
a qualsevol preu, hores inacabables. Treballar per a ells i
per als seus que s’havien quedat a la terra natal.
Feia fred. L’Antonio es va encaminar cap a una
benzinera on se solien emplaçar els que, com ell, no
tenien una feina estable i depenien de la sort de cada
dia. Cada cop del vent a la seva cara li feia pensar en
la calor del seu petit país. Ah, el seu poble! Mai abans
no s’havia hagut de posar tanta roba a sobre. A la seva
terra, amb una samarreta i uns pantalons curts n’hi solia
haver prou.
Va arribar a la benzinera. Hi havia un grup de llatins,
com els anomenaven a tots allà. Va saludar. No hi havia
una conversa gaire animada. N’hi havia uns quants
que volien tenir encara uns minuts més de són, sense
per això deixar d’estar a l’aguait de què passava al seu
voltant. En coneixia alguns. Els coneixia d’allà mateix.
Quan va sortir el sol es va acostar un camió i es va
parar a prop d’ells. Tots es van aixecar. Era la primera
oportunitat de la jornada. Del vehicle en va baixar un
llatí com ells. Tenia el seu petit negoci de construcció
i subcontractava mà d’obra els caps de setmana. No va
parlar gaire. En va escollir quatre i se’n van anar. Cadascú
va tornar al lloc on era. Calia seguir esperant.
L’Antonio va pensar en la seva família. Segurament
la Marta, la seva esposa, ja estaria aixecada i hauria
començat la no pas sempre fàcil feina d’aixecar els nens,
en Chico, en Neto, la Rosa i la Juana, fer-los banyar
i donar-los l’esmorzar. Els diumenges els solia dur a
l’església del poble. Va somriure. La seva família era el
seu tresor i era per ells que havia vingut a treballar.
Pensant-hi la duresa de cada dia semblava que se
suavitzés. Va somriure imaginant els nens amb roba
nova, els va imaginar esmorzant a l’habitació que havien
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construït i que ara servia de menjador. Sí. Amb els diners
que havia enviat havia millorat la vida de la seva família.
Havia valgut la pena. Hauria estat difícil millorar la seva
situació quedant-se allà, on hi havia poca feina i els
sous eren baixos; on les oportunitats eren comptades
i per aconseguir-les s’havia de passar, la majoria dels
cops, pel damunt d’altres persones. Va somriure pensant
si n’arribaria a ser de diferent la seva vida si podia
reunir els diners que tenia planejats. I tanmateix el seu
somriure es va glaçar pensant si n’era de contradictori
que ell volgués tornar i que la gent del seu govern
preferís que seguissin aquí. Potser no estava escrit, però,
es podia entendre d’una altra manera? Va recordar que el
president del seu petit país havia estat als Estats Units
aquella mateixa setmana i havia tocat mil portes per
demanar que no expulsessin els seus compatriotes d’allà.
Al cap i al ﬁ les remeses eren una part fonamental d’una
cosa que en deien producte interior brut. Sí. Més d’algun
bruto hauria d’haver pensat que l’únic que ell volia era
quedar-se aquí. I li va venir al cap una frase de l’Evangeli
que li va semblar que deia alguna cosa com ara “Ai de
vosaltres...!”.
Passades unes hores es va acostar un vehicle i es
va parar a la vora del grup. Tots s’hi van apropar altre
cop. S’havia de provar. Un home va baixar i va parlar en
anglès. Alguns, els que tenien més temps en el país i
l’entenien millor, hi van dialogar. Els va oferir feina en
un lloc proper. En necessitava cinc. Veient les cares que
feien, els oferia un preu per sota del normal. Tot i això
hi varen anar. No podien perdre el dia. L’Antonio es va
tornar a asseure i esperar.
Va pensar que alguna cosa d’aquell home li havia
resultat familiar. Potser el to de la seva veu. Algú amb
una veu semblant l’havia reconegut en aquest costat de
la frontera. De cop, com una altre alenada freda de vent,
van tornar a la seva ment les imatges del viatge que
l’havia dut ﬁns allà. Havia sigut un malson. La quantitat
que havia pagat per venir havia sigut enorme. De fet
sabia que al damunt de la seva família hi pesava la
hipoteca d’aquesta aventura. I sabia que havia de passar
encara un bon temps per acabar de pagar el deute. Però

tot i això, no era pas el deute la part més fosca d’aquell
somni. No. S’esgarrifava pensant en com havia arriscat
la vida. Cada passada de frontera li havia posat l’ai al
cor. I viatjar clandestinament en el tren en el qual va
travessar el país abans de la frontera havia sigut terrible.
En va veure morir uns quants com ell en l’intent. El seu
silenci es va fer profund... I potser no arribaria mai a
trobar paraules per descriure acuradament la travessa
del desert. Va arribar a creure que no ho aconseguiria.
Tremolava recordant-ho. Per què calia arriscar la pell
d’aquesta manera per tractar de buscar una vida digna?
Per què? Els punys se li van cloure instintivament.
D’alguna manera sentia que allò era injust. I va tornar a
pensar en la seva família. Sí, per ells ho tornaria a fer.
Era migdia. Si pensava en les escasses oportunitats
que havia tingut avui, deﬁnitivament havia sigut un
dia dolent. Es van acostar dos vehicles i es varen
parar una mica més endavant del grup. Hi van córrer.
Un es va posar en marxa quan el grup s’hi va apropar.
Segurament qui conduïa havia tingut por. Quan l’Antonio
es va acostar a l’altre ja n’havien contractat tres més. Es
tractava d’una mudança prop d’allà. L’Antonio va tornar
a la benzinera. Es va començar a desanimar. Esperaria
algunes hores més i després tornaria a casa. Va somriure
altre cop. Va pensar que aquells altres també tenien
famílies que esperaven els seus diners. Que bo, va
pensar. I va continuar esperant.
Va pensar en el cotxe que havia marxat en veure
el grup. Li havia dolgut. I li havia dolgut perquè
acostumar-se a aquell lloc li havia resultat difícil des que
sentia que no sempre el veien com a persona. I pensar
que a la seva terra era “don” Antonio! I no pas perquè
tingués diners. Moltes vegades havia sentit que aquí
valia perquè la seva feina valia menys que la dels altres.
Tenia alguna altra opció? No es podia donar el luxe de
posar condicions. Sí. La proximitat de la mort, la duresa
del desert i el sentir-se menyspreat eren tres coses que
no li desitjava a ningú.
Una cosa el va fer aixecar-se instintivament amb una
mica de por. Un cotxe de la policia s’havia parat al costat
de la benzinera. Va pensar en córrer, però ja no hi havia
temps. La fred dins del seu cos es va fer més gran que la
de fora. Els policies van entrar a l’establiment comercial
de la benzinera sense parar esment en els del grup que
encara eren allà. Van tornar a sortir i se’n van anar. Va
respirar profundament. Aquella sensació d’inseguretat
tampoc la desitjava a ningú.
L’Antonio va veure com poc a poc se’n varen anar els
que quedaven amb ell. Vesprejava. En realitat tenia poc

sentit continuar esperant. Li feia mal no haver trobat cap
feina aquell dia. Li feia mal. Se’n volia anar i volia seguir
esperant. Es va aixecar.
I aleshores va aparèixer un altre vehicle. La que
conduïa era una dona. En un espanyol molt bàsic li va
preguntar si buscava feina. A l’Antonio se li va il·luminar
la cara. Va assentir. Ella li va dir que necessitava ajuda
uns quants dies. Si ell hi estava disposat, l’esperaria el
matí. Li va donar una adreça i també uns quants dòlars.
És una bestreta, va dir. I va somriure. L’Antonio la veure
allunyar-se. No entenia què havia passat. La vida havia
estat tan dura en aquella terra que li semblava irreal
aquell gest de conﬁança i generositat. Les llàgrimes
aﬂoraven als ulls. Va cloure els ulls i va donar gràcies. I
va sentir que la Marta i la quitxalla donaven gràcies amb
ell.
❑

COl·Lecció “tempS axial”
S’està conﬁrmant com a imprescindible pels que
necessiten estar a l’aguait del nous avenços que
la teologia llatinoamericana de l’alliberament està
desenvolupant en incursionar en els territoris ﬁns ara
desconeguts de la teologia del pluralisme i dels reptes
de la nova crisi de la religió. Des del paradigma de
l’alliberament –i sense abandonar-lo, ans el contrari,
aprofundint-lo-, la teologia llatinoamericana ens
sorprèn amb una renovada autocomprensió cristiana i
“una altra forma de creure”. Els llibres són aquests:
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 TEXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo
religioso. Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III.
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y
sufrimiento ecohumano. La contribución de Paul F.
Knitter al diálogo interreligioso.
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
Propers llibres de: Roger LENAERS, Ariel
FINGERMAN, Raúl FORNET-BETANCOURT, José María
VIGIL...
Mira’n els preus i sorprèn-te. Llegeix-ne l’índex, el
pròleg, una ressenya del llibre que t’interessa... a:
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
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Angola
em es
Vaig néixer a Misiones, Argentina. Sóc Germana Missionera de les Serves de l’Esperit Sant, i
Pr gin
treballo com a Missionera des del 1986 a l’Àfrica. La major part d’aquests anys he treballat de
à
“P
missionera entre els rigors de la guerra al Nord d’Angola, N’Zeto, després a la capital, Luanda,

1 ReIs 17, 7-16

i actualment estic a la Missió de Kifangondo, Funda, província del Bengo. La meva ha estatt
una missió de presència al mig del nostre poble, per donar-li la certesa que la pau arribaria
un dia. He treballat amb dones, nens, i en la formació de les Germanes nadiues. Actualment
estic compromesa a la pastoral de Justícia, Pau, Migracions i Drets Humans. Intentem preparar
el nostre Poble per a la Democràcia i les seves futures eleccions en un ambient de pau i de
reconciliació. Tinc 48 anys.

En el territori on actualment es troba situada
Angola, un dels recursos mil·lenaris que ha permès
i permet a la majoria de les dones bantús resistir la
fam i assegurar mínimament la vida de la família és
l’agricultura.
Sempre han estat elles les que han fet produir els
camps durant les temporades de pluges, a les seves
parcel·les a les terres humides de les ribes dels rius.
Allà, les mares joves, les vídues i les àvies poden
emplenar els seus cistells de fruites i de menjar per
calmar la gana de la família, i no només això: també
poden reservar la millor part del fruit de la seva feina,
per consagrar-la com a tàmbula (ofrena), que els
diumenges s’ofrena i dóna a l’Església o per sustentar
els malalts i necessitats de la comunitat.
Va ser en aquest context de lluita per la vida on
va néixer i créixer una dona anònima que amb prou
feina va tenir temps de somiar i gaudir de la seva
joventut, quan la seva tribu la va lliurar en casament
amb la missió de ser mare.
La guerra desencadenada a Angola, abans i
després de la Independència (1975-2002) la va deixar
vídua i es va veure forçada a abandonar la seva terra
d’origen, els seus camps llaurats, el poc que tenia
per sobreviure, i va emigrar: primer, als camps de
refugiats de la perifèria de Luanda, capital d’Angola,
després als Musseques (faveles) on en aquell immens
laberint de carrerons i construccions provisionals
va trobar un lloc on construir la seva cabana per
aixoplugar-hi la única riquesa que li va deixar la vida:
els seus ﬁllets.
No va embogir, per ells; per ells es va carregar de
valor i va anar a provar sort en els mercats paral·lels
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de Luanda, a vendre allò que li queia a les mans, allò
que la Providència li donava. Enmig de la violència
i del patiment de la vida, moltes vegades no va
aconseguir el pa de cada dia pels seus ﬁlls... però
van ser ells, altre cop, els que, en tornar a casa,
sense res al cistell, li van fer néixer dintre seu una
creativitat incomparable, divina: en un ritual ple de
fe, aconseguia com podia una mica de llenya, encenia
el foc, omplia d’aigua una olla i la posava sobre el
caliu, i mentre l’aigua bullia, ella, amb molt d’afecte,
convidava els seus ﬁlls a esperar... ﬁns que la son
anava vencent els petits un per un i es quedaven
dormits amb la imatge de la seva mare preparant
el menjar, removent i vigilant l’olla com si estigués
plena d’aliment. Així, al dia següent, tornava a la
lluita per aconseguir alguna cosa per menjar, i quan
ho aconseguia, solia repetir amb una conﬁança també
divina: “Déu és pare, no pas padrastre”.
Una cosa que no va deixar mai de practicar va ser
la tàmbula. Poc o molt, els diumenges, sempre duia
alguna cosa pels cistells de les ofrenes.
Aquesta mare anònima, aquesta “Mare Coratge”,
ja no la tenim entre nosaltres, però hi tenim el seu
ﬁll, en Pablo, que ha explicat la Història Viva, i que
avui treballa a favor dels Drets Humans a Angola, i
té somnis d’un món nou i aﬁrma que aquella olla va
sostenir la seva vida i la seva esperança ﬁns al dia
d’avui.
Ni la taula d’aquella cabana va quedar sense Pa, ni
el cistell de l’Església va quedar sense la tàmbula, tal
com va prometre el Senyor, als que creuen que Ell “és
Pare i no pas padrastre”.

❑
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Quan parlem de les eines del poder en l’àmbit
“P

COMUNICACIÓ I GÈNERE

comunicatiu ens referim a l’enfocament, pràctiques,
continguts i formes de la comunicació o de les
comunicacions. Això ens porta a mirar qualsevol pràctica
comunicativa com a producte d’una organització del
món.
La cultura patriarcal compon realitats comunicatives
que sostenen múltiples formes de dominació. Un
aprofundiment de la dominació té a veure amb
la dominació genèrica, com a part d’una sèrie de
dominacions (econòmica, cultural, política, sexual,
religiosa), que fa la cultura patriarcal i que estructuren
sistemes opressius que devasten la vida.
En aquest escenari s’ha respost a la dominació
genèrica amb la consigna “d’equitat de gènere”,
vinculant en aquest tema exclusivament les dones, com
si fóssim les dones les del problema, oblidant, a més,
que els homes també es veuen afectats pel patriarcat;
la solució, en molts de casos, es va reduir a fer molts
d’intents per tal que nosaltres puguem accedir a espais
vedats (ﬁns fa pocs anys), als codis, continguts de la
cultura de dominació. També, masculina.
Em vull referir a alguns mites de l’equitat de gènere
en l’àmbit comunicatiu amb ganes d’aportar pautes per
construir una cultura de no dominació genèrica des de i
en els mitjans de comunicació.
Aquí, m’interessa puntualitzar, primer, que l’equitat
de gènere es pot constituir en una categoria que amaga
la dominació masculina, la qual s’erigeix com a referent
social, en pràctiques i continguts comunicatius. Segon,
que la comunitat de gènere en una forma de participació
paritària d’homes i dones no permet pas sempre construir
una cultura de la no dominació quan emprem les eines
del poder, parlem d’una perspectiva de la comunicació
capitalista, occidental i patriarcal, que no qüestiona les
bases de l’opressió, però que parla de gènere de forma
aïllada.
És a dir, que no n’hi ha prou amb la participació de
les dones per construir un món de la no dominació a
través dels mitjans, s’han de transformar els continguts
de la dominació, la imposició de certes formes de fer,
pensar i sentir la comunicació des d’allò més massiu ﬁns
a allò més interpersonal, en l’àmbit públic i en el privat.
A més, rescatar formes interpersonals, diàlegs, relacions
possibles i respectuoses que tenen les cultures.

Jhaquelin Dávalos
Ciudad El Alto, Bolívia
Una lluita per la no dominació dels gèneres des de la
comunicació ha de contribuir al món possible en tots els
àmbits, això passa per denunciar formes opressives com
ara el neoliberalisme, que jerarquitzen allò internacional
a allò local, que cosiﬁca qualsevol producte humà per
al mercat, que emfatitza allò individual a allò col·lectiu
com hem vist en el primer exemple.
Per altra banda, hi ha consciència que els processos
de transformació no suposaran que de retruc es resolgui
la dominació genèrica. En aquest sentit, s’ha de mirar,
escoltar, tocar, pensar, intuir si des de les pràctiques
comunicatives estem tractant de construir un món
possible amb les eines del poder.
Aleshores, com s’ha de procurar construir aquest món
possible des d’una mirada de la no dominació genèrica?
-La transformació del món no és un lloc, ni un
moment, és un procés constant; percebre les formes
subtils de dominació produïdes pels mitjans de
comunicació és un exercici de reﬂexió col·lectiva.
-Una transformació de les pràctiques comunicatives
per a la no dominació genèrica no ha “d’atropellar”
altres lluites, com ara la de les cultures, sinó dialogar-hi
(les dones i els homes no són una massa homogènia);
ni desentendre’ns d’altres, com ara la lluita per una
economia justa.
-Els enfocaments de comunicació de la no dominació
genèrica hauran d’estar presents tant en l’àmbit
públic com en el privat, tant en el massiu com en
l’interpersonal, sense escissions jerarquitzadores.
-La comunicació del diàleg i de la negociació cultural
és una possibilitat oberta per trobar-se entre diferents
vers una democràcia radical que ens permeti conviure
de millor manera entre diferents (generacions, cultures,
gèneres), la comunicació és un vehicle de democràcia.
-Els mitjans massius han de qüestionar la dominació
genèrica en les seves pràctiques i continguts, però els
manca impulsar resigniﬁcacions de les construccions
genèriques més justes i humanes, tant per a homes com
per a dones.
-Les pràctiques comunicatives han de tractar
de desmuntar cànons patriarcals, en tots els
àmbits d’expressió: música, pintura, teatre, humor,
audiovisuals... perquè la forma i fons també són
continguts polítics, que presenten lectures sobre els
gèneres.
❑
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Recursos pedagÒgics AUDIOVISUALS
sobre la DemocrÀcia
Martín Valmaseda
Guatemala

Com a base de reﬂexió oferim alguns materials
(vídeos i llibres) per treballar en grup. Ho dividim
en tres blocs segons l’aspecte que predomini en cada
producció:
1.- Els que presenten sobretot les situacions
antidemocràtiques amb les quals ens hem d’enfrontar.
2.- Els que mostren aspectes de la lluita per canviar
la convivència humana que camina o pot caminar cap
a un món de participació, fraternitat, democràcia.
3.- Els que descriuen un horitzó d’Utopia, cap a
on voldríem caminar. Bloc molt més reduït: es fa molt
difícil “fotograﬁar” el futur. Molts dels que descriuen
aquest futur el presenten (per exemple, Un món feliç
de Huxley) amb trets pessimistes.
A cadascun d’aquests apartats hi presentem:
a) reportatges, predominantment descripcions de
la realitat,
b) narracions, predominantment simbòliques,
d’aquesta realitat,
c) algun llibre que serveixi com a base de reﬂexió.
Podeu trobar orientacions sobre algunes
d’aquestes produccions a CAUCE www.equipocauce.
com, cauce@intelent.net.gt), a ECOE (www.eurosur.
org, ecoe@eurosur.org) o al CeDRe (www.solidaries.
org/recursos, recursos@solidaries.org).
1. SOBRE L’ANTIDEMOCRACIA
A.- Reportatges:
La isla de las ﬂores de Jorge Furtado (Brasil, 1989),
anàlisi irònica de la manipulació de l’ésser humà a
través del treball i la riquesa.
La globalización del Tío Sam del col·lectiu ECOE
(Espanya, 2003), judici a la globalització amb opinions
d’economistes.
Bowling for Columbine de Michael Moore (EUA,
2002) crítica d’una societat que es recolza en la
violència.
La corporación de Costa Gavras (Grècia, 2006)
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anàlisi del domini i maniobres de les empreses
multinacionals.
El Gran Dictador de Charlie Chaplin (EUA, 1940)
ironia sobre la dictadura de Hitler.
Hombres armados de John Sayles (EUA, 1997),
reﬂexió sobre la destrucció social que produeixen els
poders violents.
La memoria de los muertos d’Omar Naïm (EUA,
2004), funcionament de les persones a través de
la televisió (malgrat ser un ﬁlm de ﬁcció, té molta
incidència en fets reals).
Farenheit 9-11 Michael Moore (EUA, 2003), l’ús
recent als EUA dels mitjans i la propaganda pels
interessos capitalistes...
B.- Narracions simbòliques:
El show de Truman de Peter Weir (EUA, 1998), la
manipulació dels mitjans de comunicació sobre les
persones.
El Rei Lleó de la factoria Disney (EUA, 1994), conte
infantil, que mostra com a “natural” i atraient un món
jerarquitzat dominat pels “de dalt”. Hi ha també una
anàlisi sociològica d’aquesta “innocent” pel·lícula.
Fahrenheit 451 novel·la de Ray Bradbury (Ed. Proa,
1997) passada al cinema per François Truffaut (GB,
1966), la dictadura de les ments a través dels mitjans
de comunicació.
C.- Llibres:
Un món feliç d’Aldous Huxley (Proa, 2005).
Assaig sobre la ceguesa de José Saramago (Ed. 62,
2002). Novel·la que mostra la injustícia social amb el
simbolisme d’una ciutat on tothom es queda cec.
1984: de George Orwell (Ed. 62, 2003), novel·la
sobre el control que s’exerceix sobre la ciutadania.
Mantener la chusma a raya de Noam Chomsky
(Txalaparta, 1998), denuncia els organismes que ens
controlen
Tolerancia Cero: estrategias y prácticas de la sociedad
de control d’Alessandro de Giorgi (Virus, 2005)

2. LLUITA PER LA DEMOCRACIA
A.- Reportatges:
Buenas noches y buena suerte de George Clooney
(EUA, 2005), la crisi de la democràcia a l’època del
mccarthisme.
La revolución no será transmitida de Kim Bartley i
Donnacha O’Brian (Irlanda, 2003), la lluita del poble de
Veneçuela fent costat a Chávez contra la manipulació
dels poders econòmics i els mitjans de comunicació.
¡Queimada! de Gillo Pontecorvo (Itàlia, 1970), la
lluita per la llibertat del poble contra els diferents
processos històrics de dominació.
¡Viva Zapata! d’Elia Kazan (EUA, 1952), la lluita a
Mèxic en defensa del poble contra les dictadures.
El cuirassat Potemkin de Sergei Eisenstein (Unió
Soviètica, 1925), a l’època dels tsars els mariners i el
poble es rebel·len i pateixen una forta repressió.
Alsino y el cóndor de Miguel Litín (Nicaragua,
1982), la lluita per la llibertat a Nicaragua vista a
través dels ulls d’un nen.
Espartac de Stanley Kubrick (EUA, 1960), la
rebel·lió dels esclaus i gladiadors a Roma.
Bajo el fuego de Roger Spottiswoode (EUA, 1983),
reacció contra la dictadura a través del compromís
d’un periodista a Nicaragua.
La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda
(Espanya, 1999), un mestre rural que representa
l’esperit democràtic i renovador de la II República.
La última cena de Tomás Gutiérrez Alea (Cuba, 1976),
les relacions entre el terratinent i els treballadors en
una hisenda cubana de l’època colonial.
En el nom del pare de Jim Sheridan (Irlanda, 1993),
cerca de justícia i llibertat a Irlanda del Nord.
B.- Narracions simbòliques:
El archipiélago de Pablo Perelman (Xile, 1992)
reﬂex de la globalització al món i el seu sistema de
domini.
La estrategia del caracol de Sergio Cabrera
(Colòmbia, 1993), la unió dels veïns, que es defensen
contra els amos d’una constructora.
L’home que va matar Liberty Valance de john Ford
(EUA, 1962). la lluita per la democràcia, es farà a
través de les lleis o bé de la violència?
Matar a un ruiseñor novel·la de Harper Lee (Ed. B,
2006) que Robert Mulligan va dur a la pantalla (EUA,

1962), la defensa dels marginats en una societat
injusta
C.- Llibres:
Assaig sobre la lucidesa de José Saramago (Ed. 62,
2004), novel·la que planteja la resistència al poder
des de la hipòtesi que el poble votés “en blanc” en
unes eleccions.
Rebelión en la granja: de George Orwell (Destino,
2003), paràbola sobre les diverses maneres de lluitar
per la llibertat.
Otro mundo es posible si... de Susan George (Icaria,
2004), assaig sobre la construcció d’un altre món.
Argentina: Apuntes para el nuevo protagonismo
social Edgardo Fontana et al. (Virus, 2003), assaig
sobre les noves formes d’organitzar-se arran de la crisi
del 2001.
El año que tampoco hicimos la revolución del
col·lectiu Todoazen (Caballo de Troya, 2005), llibre
que parteix d’aquesta pregunta: Com pot ser que en
un any en què els beneﬁcis empresarials van créixer
un 23% i els sous només un 3% no hagi esclatat la
revolució social?
3. SOBRE LA UTOPIA
A.- Reportatges:
No ha estat possible fer cap reportatge d’una utopia
feta realitat; si de cas alguns intents com La Cecilia:
intents utòpics en una comunitat anarquista.
B.- Narracions simbòliques:
Aprendamos de los gansos: la cooperació i ajuda
mútua a través del símbol del vol de les oques (paràbola
fàcil de trobar a internet).
Juan Salvador Gaviota novel·la de Richard Bach
(Ed. B, 2004)que Hal Bartlett va dur a la pantalla (EUA,
1973), l’intent de fer un món diferent simbolitzat pel
vol de les gavines.
C.- Llibres:
Utopia, el llibre clàssic de Tomàs Moro (Tecnos,
2006).
Noticias de ninguna parte, novel·la de William
Morris (Abraxas, 2000).

❑
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BitÀcoLa pEr a la navegació militant
Gustavo CODAS
Asunción, ParaguaI - São Paulo, Brasil
La lluita popular ens ha donat sorpreses molt bones
a la nostra Amèrica i a d’altres regions del món en el
passat recent.
Deu anys enrera, el discurs dominant era de la “ﬁ de
la història” i que “no hi ha alternatives”. Aleshores el
nostre continent estava cobert de governs neoliberals
obedients al de Washington; i Cuba, solitària, travessava
el desert del “període especial”.
Però, ja des de ﬁnals dels anys 90 el vell talp de
la història es va fent sentir per molts de cantons.
Rebel·lions populars, grans mobilitzacions, plataformes
polítiques electorals victorioses, campanyes en defensa
de béns públics contra els interessos de multinacionals,
són alguns dels molts indicis del sorgiment de forces
capaces d’accelerar la gestació i el part d’un nou mapa
polític a la regió. Tot això ha anat creixent. I l’any passat
va ser pròdig en bones sorpreses. Dins dels mateixos EUA
hem vist sortir les veus i la mobilització multitudinària
de treballadors i treballadores immigrants, sobretot
d’Amèrica Llatina i el Carib.
Però tot i que diguem sorpreses, aquestes no són res
més que l’expressió de la maduració, en una determinada
conjuntura, d’una llarga feina d’organització de base,
educació política i construcció d’aliances i xarxes a les
nostres societats.
Una de les característiques d’aquesta conjuntura,
que la fa diferent d’altres moments històrics i li dóna
possibilitats i diﬁcultats noves que encara no podem
avaluar, és que l’actual procés succeeix sense que
prèviament hi hagi alguna hegemonia política-ideològica
instal·lada o per instal·lar-se a l’escenari polític popular
del nostre Continent. Això es deu, probablement, al fet
que encara estem en un període de reconstrucció de
les esquerres socials i partidàries després de la caiguda
del “socialisme real”, que juntament amb la ventada
neoliberal, uns quinze anys enrera, va tenir un fort
impacte sobre la conﬁguració de les forces progressistes
a la nostra regió (i al món). Tot assenyala que aquest
tret actual el constituirem com un principi, per tal que
ﬁnalment construïm l’alliberament dels pobles buscant la
unitat però rebutjant els hegemonismes.
Per a l’any 2007 hi ha algunes iniciatives previstes,
d’altres encara en gestació i esperem que surtin altres
bones sorpreses. Per a la militància social del nostre
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Continent, heus aquí una guia per acompanyar aquest
procés que dal analitzar des de tants aspectes. Prioritzem
les pàgines en castellà o portuguès, algunes en ambdós
idiomes. A algunes de les adreces els calen les “www”.
Recursos. Medi ambient. Desenvolupament sostenible:
• Campanya Aigua fora de l’OMC: waternotforsale.org
• Centre de Documentació i Informació Boliviana, CEDIB:
www.cedib.org
• Xile sustentable: www.chilesustentable.net
• Comissió per a la Gestió Integral de l’Aigua a Bolívia:
www.aguabolivia.org
• Fòrum Brasiler d’ONGs i Moviments Socials pel Medi
Ambient i el Desenvolupament, FBOMS: www.fboms.org.
br
• Del govern bolivià (també tracten la conjuntura
boliviana): presidencia.gov.bo/ i comunica.gov.bo
Contra les Guerres i la Militarització:
• Campanya per la Desmilitarització de les
Amèriques,CADA: www.desmilitarizacion.info
• School of the Americas Watch (Campanya contra
l’Escola de les Amèriques): www.soaw.org
• Objecció ﬁscal: www.solidaries.org/oﬁscal
• No a la investigació militar: prouinvestigaciomilitar.org
• International action network on small arms: iansa.org
Deute Extern, campanyes contra el capital ﬁnancer:
• Comitè per a l’Anul·lació del Deute del Tercer Món:
www.cadtm.org
• Jubileu Sud Amèriques: www.jubileesouth.org/sp
• Jubileu Sud Brasil: www.jubileubrasil.org.br
• Xarxa Brasil sobre Institucions Financeres Multilaterals:
www.rbrasil.org.br
Integració regional i lluita contra el lliure comerç:
• Aliança Social Continental: www.asc-hsa.org
• Campanya Continental contra l’ALCA: www.
movimientos.org/noalca
• Trobada Hemisfèrica de Lluita contra l’ALCA: www.
alcaabajo.co.cu
• Moviment Bolivià contra l’ALCA i el TLC: www.
boliviasoberana.org
• El nostre Món no en Venda: ourworldisnotforsale.org

Immigrants:
• Grassroots Global Justice (Moviments de base per la
justícia global), EUA: www.ggjalliance.org
• Crit Continental dels Exclosos: gritodosexcluidos.com.br
• Jobs with Justice (Treballs amb justícia), EUA: www.
jwj.org/espanol.htm
Pobles originaris, lluites per la terra i autonomia:
• Enllaç Indígena: movimientos.org/enlacei
• Dones Indígenes Continental: enlace.nativeweb.org

• www.democraciaweb.org
Per a l’agenda més general dels moviments
altermundialistes i els debats sobre els nous subjectes
de la transformació hi ha bastant de material a:
• Caminos, revista del Centre Memorial Martin Luther
King (Cuba): www.ecaminos.org
• Fòrum Social Amèriques: www.forosocialamericas.org
• Fòrum Social Mundial: www.forumsocialmundial.org.br
• Moviments i campanyes a Amèrica: movimientos.org

A més d’aquestes pàgines de campanyes i moviments
apuntats, n’hi ha moltes d’informacions i debats
polítics d’actualitat:
• Agència Bolivariana de Noticies: www.abn.info.ve
• Agència Boliviana Informació: www.comunica.gov.bo
• Agència Brasil de Fato: www.brasildefato.com.br
• Agència Carta Maior: www.agenciacartamaior.com.br
• Alternativa Bolivariana per Amèrica: portalalba.org
Mitjans de Comunicació, per la seva democratització: • ADITAL: Agència d’Informació per A.L.: adital.org.br
• Agència Llatinoamericana d’Informacions, ALAI: www.
• Campanya Continental pels Drets de la Comunicació:
alainet.org
movimientos.org/derechos-comunicacion
• Campanya pel Dret a la Comunicació a la Societat de la • Aporrea: www.aporrea.org
• Argenpress: www.argenpress.info
Informació – CRIS: www.crisinfo.org
• Bolpress: www.bolpress.com
• Cabichui: www.cabichui.org
Reforma agrària. Transgènics. Biodiversitat:
• Cuba Debate: www.cubadebate.cu
• Coordinadora Llatinoamericana d’ Organitzacions del
• Inprecor Amèrica Llatina: www.inprecor.org.br
Camp: movimientos.org/cloc
• La Insignia: www.lainsignia.org
• ETC Group: www.etcgroup.org
• La Jiribilla: www.lajiribilla.cu
• Via Camperola: viacampesina.org
• Prensa Latina: www.prensa-latina.cu
• Punto Final: www.puntoﬁnal.cl
Sindicalisme, lluites per feina i sou:
• Rebelión: www.rebelion.org
• Central de Treballadors de Cuba: www.cubasindical.cu
• Resumen Latinoamericano: www.nodo50.org/resumen
• Coordinadora Centrals Sindicals Con Sud: ccscs.org
• Correu Sindical del Mercosur: sindicatomercosul.com.br • Sistema Informativo de A.L.: visionesalternativas.com
• Telesur: www.telesurtv.net
• Força Bolivariana de Treballadors: www.fbtvenezuela.
com
Entre els mitjans impresos llatinoamericans,
• Laboratori Industrial Sindical: www.sindlab.org
n’hi ha alguns de disponibles a la web que val la pena
consultar de forma assídua:
Compartir el coneixement, software lliure:
• Brecha, Uruguai: www.brecha.com.uy
• Xarxa en defensa del coneixement i la cultura per
• La Jornada, Mèxic: www.jornada.unam.mx
tothom: www.porlacultura.org
• La República, Uruguai: www.larepublica.com.uy
• Software lliure Brasil: www.softwarelivre.org
• Página 12, Argentina:www.pagina12.com.ar
Generals:
• Amnistia internacional: www.es.amnesty.org
• Coalició per la Cort Penal Internacional: www.iccnow.
org/espanol/index.htm
Anota-hi altres pàgines que coneguis.
• OXFAM: un món més equitatiu: oxfam.org/es
• www.forumdesalternatives.org
❑
Gènere. Dones. Orientació sexual. Patriarcat:
• Marxa Mundial de les Dones: www.marchamundialdelas
mujeres.org
• Marxa Mundial de Dones – Brasil: sof.org.br/marcha
• Xarxa Llatinoamericana Dones Transformant l’Economia:
movimientos.org/remte
• Diàleg Sud-Sud LGBT: movimientos.org/dss
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DemoquÈ?
Eduardo Galeano
Montevideo

A les olimpíades gregues no hi van participar
mai ni les dones, ni els esclaus ni els estrangers.
A la democràcia grega, tampoc.
A la Constitució que va inaugurar la
democràcia als Estats units d’Amèrica, hi eren
invisibles les dones, els negres, els indígenes i
els pobres. A tota Amèrica, de nord a sud, les
nostres nacions van néixer amb mentides. La
independència va negar els drets dels qui lluitant
per ella s’hi havien jugat la vida i a les dones,
els negres, els indígenes i els pobres no els van
convidar a la festa.
Les Constitucions van donar prestigi legal a
aquesta mutilació.
A les primeres eleccions de l’Uruguai, va
votar el cinc per cent de la població adulta. A les
primeres del Brasil, ho va fer el tres per cent.
Amb el pas del temps, el dret de vot s’ha
universalitzat a tota Amèrica, però la democràcia
continua essent un gran estadi on el poble
assisteix a les cabrioles dels que juguen en nom
seu.
I en el món? Que no és la democràcia
una tasca pendent en el món sencer? El Fons
Monetari Internacional i el Banc Mundial
governen els governs. En un manen cinc països.
A l’altre, vuit. L’Organització Mundial del Comerç
exerceix la dictadura mercantil sobre el planeta:
l’estatut estableix el dret de vot, però no s’ha
exercit mai. I les Nacions Unides? L’Assemblea
General, simbòlica, recomana però no decideix.
Els que sí que ho fan són els cinc països amb
dret de veto en el Consell de Seguretat. Ells, els
cinc principals fabricants d’armes, vetllen per la
nostra pau.
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Premi “Mestres 68”
Isabel Juanola

ArXiU DIGITAL
de l’AgEnda LLatinoamericana

Girona, Catalunya

L’Agenda Llatinoamericana ha estat
distingida el novembre del 2005 amb el
premi “Mestres 68”, en la seva XIª edició,
en reconeixement a la tasca pedagògica
que ha realitzat al llarg dels anys en el món
de l’educació. El premi l’atorga l’Associació
“Mestres 68”, de reconeguts pedagogs catalans,
amb seu a Girona.
De les diferents modalitats que inclou el
guardó, l’Agenda Llatinoamericana ha rebut el
“Premi Internacional”. De forma especíﬁca fa
menció del bisbe Per Casaldàliga i de José María
Vigil, com a promotors i coordinadors de la
publicació.
El lliurament dels premis es va realitzar el
28 de novembre del 2005 a la sala d’actes de
la Facultat de Pedagogia de la Universitat de
Girona amb una nombrosa assistència de públic
procedent del sector escolar i educatiu de
Girona.
En nom de l’Associació “Mestres 68” va
lliurar el premi la professora Dolors Reig, la
qual recollint el lema de l’any 1992, va parlar
de l’Agenda com a instrument de formació i
transformació social. Va recordar que fa 15 anys
que s’edita a Catalunya i va destacar el seu
paper educador, no només a les aules sinó en
un sentit social.
El premi el va recollir personalment José
María Vigil, que el va agrair en nom de tots els
col·laboradors de la publicació. Va destacar
la vocació pedagògica de l’Agenda, i la seva
utilitat com a eina per l’educació popular.
“Mestres 68” va premiar en l’apartat
individual el mestre Frederic Corominas Planella,
i com a Premi Institucional la revista de
pedagogia, “Perspectiva escolar”.

Ofereix els materials que l’Agenda ha publicat
al llarg dels seus 16 anys d’existència (textos,
documents, reﬂexions, propostes...) i els posa
a internet, al servei públic, especialment
pels educadors populars, animadors juvenils,
professors, mestres... i persones que animen
activitats de reﬂexió i concienciació.
Els materials es poden cercar per temes, any
de publicació, autor o títol, i es poden obtenir
en el format més convenient per l’activitat que
es vulgui realitzar:
-html (per llegir-lo o replicar-lo a la vostra
web),
-rtf (per reelaborar-lo i imprimir-lo per al
vostre treball pedagògic),
-pdf (si es vol tenir la pàgina de l’Agenda
exactament tal i com es va publicar, com un
facsímil); i, possiblement, en el futur, també en
-“format ràdio”: audios mp3 amb lectures
o dramatització del text, per escoltar-lo en el
grup, o per transmetre’l per ràdio...
L’arxiu ja funciona, tot i que necessitarà d’un
temps ﬁns que aconsegueixi tenir-hi disponibles
tots els materials publicats.
De moment en dos idiomes, castellà i català.
Més endavant en poden venir d’altres.
Estem feliços per poder posar altre cop
al servei dels educadors les pàgines que hem
elaborat tots aquests anys passats, com un
“arxiu de recursos” que puguin donar suport
a una educació popular conscientitzadora en
l’esperit de la Pàtria Gran i la Pàtria Mundial.
A qualsevol d’aquestes adreces:
http://latinoamericana.org/archivo
http://agenda.latinoamericana.org/archivo
http://servicioskoinonia.org/agenda/
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22 ServEIs Koinonía
patrocinaTs pEr l’Agenda LLatinoamericana

http://servicioskoinonia.org
1) Revista Electrònica Llatinoamericana de Teologia
(RELaT):
http://servicioskoinonia.org/relat
Primera revista de teologia a internet. Inspirada en
les grans opcions llatinoamericanes. Fonamentalment de
teologia, però també és interdisciplinar. Publica entre 2
i 4 articles cada mes, sense periodicitat ﬁxa. Els articles
queden «col·leccionats» i disponibles. Especialitzada
en teologia de l’alliberament, i darrerament també en
teologia del pluralisme.

de les lectures bíbliques), tenint en compte a més les
peculiaritats pròpies de l’ordenació litúrgica vigent al
vostre país.

2) Servei Bíblic Llatinoamericà:
http://servicioskoinonia.org/biblico
Amb una freqüència setmanal, ofereix un comentari
bíblic-teològic a les lectures de la litúrgia catòlica,
d’unes 800 paraules els diumenges, i unes 300
els altres dies. Per a la celebració comunitària, la
meditació personal i/o la prèdica. El text és original i
està redactat per biblistes i teòlegs llatinoamericans,
i es pot distribuir o reproduir lliurement, donant el
crèdit corresponent. Inclou el dibuix d’en Cerezo sobre
l’evangeli de cada diumenge, l’enllaça amb el capítol
d’”Un tal Jesús”, l’enllaç a l’homilia que Mons. Romero
va fer sobre els mateixos textos...
Hi ha traduccions d’aquest servei Bíblic:
en portuguès: http://www.claretianos.com.br/port/
servico_p.htm
italià: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
Els comentaris bíblics es poden rebre per correu-e,
cada setmana. Subscripcions: veieu el núm. 19.

5) La columna setmanal de Leonardo Boff
http://servicioskoinonia.org/boff
Cada setmana, els divendres, un breu article d’en
Leonardo, àgil, periodístic, sobre temes d’actualitat.

3) Calendari litúrgic 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/cl
L’únic calendari litúrgic a internet que realment
és un programa telemàtic automàtic, no pas un càlcul
manual. Introduïu la xifra de l’any litúrgic del qual en
desitgeu les cites bíbliques, i en uns segons rebreu en
el seu repertori complet (les cites numèriques de les 3
lectures més el salm, amb o sense els mateixos textos
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4) Pàgines Neobíbliques
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Els millors textos presentats al Concurs del mateix
nom de l’Agenda Llatinoamericana. Intenten una
relectura d’escenes, personatges, temes... de la Bíblia.
Pel treball d’educació bíblica, celebracions...

6) Curs de teologia popular
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
Aquí s’hi va posar i distribuir el «Curs de Teologia del
Pluralisme Religiós», que va rebre 25.000 visites.
Aquí s’hi posaran els nous cursos. De nivell mitjà,
accessibles, per capgirar la nostra manera de creure.
7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Amb quatre «sales»: general, teològica, bíblica
i pastoral, amb un fàcil i eﬁcient procediment de
recerca per secció, per número i per nom de l’autor. La
seva secció bíblica conté un bon nombre de fulletons
populars dels grans biblistes llatinoamericans. Òbviament
tot és de franc.
8) LOGOS
http://servicioskoinonia.org/logos
Articles breus, de perﬁl periodístic, comentaris
d’opinió de ﬁrmes llatinoamericanes acreditades...
9) Martirologi Llatinoamericà
http://servicioskoinonia.org/martirologio

Per consultar-hi quins màrtirs recordem cada dia, o
consultar les Jornades i efemèrides afroindollatinoameric
anes... Totalment renovat (versió 2.0)

del Sud, des de l’opció pels pobres, des d’un compromís
cristià –o simplement humà- coherent, dialogant i
pluralista.

10) La Pàgina de Monsenyor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Les homilies que Mons. Romero va predicar sobre
textos bíblics iguals als que avui nosaltres escoltem.

18) Servei de «Novetats Koinonía»:
servicioskoinonia.org/informacion/index.
html#novedades
Subscriviu-vos-hi, de franc. Us avisaran de qualsevol
novetat a Koinonía o a l’Agenda cada setmana o
quinzenalment, amb un missatge sense pes.

11) La Pàgina d’en Pere Casaldàliga
http://servicioskoinonia.org/pedro
Els seus articles, poesia, cartes circulars, llibres, el
repertori de les seves obres completes... i algunes més
que s’han posat en línia els darrers mesos...
12) La Pàgina de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibuix de cada diumenge, i altres de l’autor...
13) La Galeria de dibuixos pastorals
Com a recursos gràﬁcs al servei de l’evangelització:
http://servicioskoinomia.org/galeria
14) Un servei de pòsters per a la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters
Sèrie de pòsters, principalment sobre el tema interreligiós. Amb prou resolució per imprimir-los en plotter,
a tot color i en grans mides.
15)Pàgina de l’Agenda Llatinoamericana
http://latinoamericana.org o
http://agenda.latinoamericana.org o
http://servicioskoinonia.org/agenda
16)Arxiu de l’Agenda Llatinoamericana
http://latinoamericana.org/archivo
http://agenda.latinoamericana.org/archivo
Aquí hi ha a disposició pública els materials
pedagògics publicats per l’Agenda en els 16 anys
passats, ara es poden trobar per tema, títol, autor i any.
Ja hi ha disponible bona part del material, en castellà i
català. De mica en mica s’hi anirà completant la càrrega
de tots els materials. Veieu la pàgina 239.
17) TAMBO:
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de llista per “xerrar-hi a gust” en
l’ambient d’una comunitat compromesa amb els valors
i les opcions que solem anomenar «llatinoamericans»
(dins de la «geograﬁa espiritual»): la visió del món des

19) Servidors de llista
Alguns dels nostres serveis (el servei bíblic
setmanal, TAMBO i «Novetats Koinonía») tenen
servidors de llista, pels quals es distribueixen; la seva
subscripció (sempre de franc) i cancel·lació es fan per
un procediment automatitzat, a la pàgina d’informació:
http://servicioskoinonia.org/informacion
20) La Comunitat Cristiana Virtual, CCV
o «Parròquia Virtual», és una altra iniciativa també
germana, que recomanem encaridament a tothom que,
per no tenir comunitat o estar-ne allunyat desitgi formar
part activa d’una comunitat cristiana en el Ciberespai.
També pels que tenint-ne ja una de «física», vulguin
enriquir-la amb l’experiència d’aquesta comunitat
virtual. Veieu:
http://comunidadvirtual.net
o directament des del nostre portal
21) Informació en línia
Tota la informació necessària sobre Koinonía:
http://servicioskoinonia.org/informacion
22) Col·lecció «Temps axial»
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
Patrocinada per l’Agenda Llatinoamericana, una
col·lecció teològica de frontera que afronta el casament
fecund entre la teologia de l’alliberament i la teologia
del pluralisme religiós. Veieu a la vostra pàgina de la
xarxa els índexs dels llibres, els seus pròlegs, les seves
portades.
Per contactar-nos:
-informació i subscripcions:
contacto@servicioskoinonia.org
-sobre continguts:
koinonia@servicioskoinonia.org
-pel servei bíblic:
contacto@biblico.org

❑
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Punt de TROBADA
Molt estimat Maximino Cerezo: Agraeixo l’esforç
de posar en dibuixos tots els textos de l’evangeli de
cada diumenge. Els estem usant pel fullet dominical
que fem en llengua tsetsal, com a part d’una tasca per
ajudar a consolidar l’Església Autòctona a la diòcesi de
San Cristóbal de las Casas. A més d’il·lustrar el fullet
dominical, imprimim i fotocopiem els teus dibuixos en
mida carta per donar-los a les dones i persones grans que
no saben llegir ni escriure, i que amb aquests dibuixos
s’animen a comentar una mica més l’evangeli, després
d’haver-lo escoltat. Gràcies!
Felipe J. Ali Modad Aguilar sj, fali@sjsocial.org
Sóc estudiant de Teologia a l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB). Us felicito per
la vostra immensa i valuosa feina. Tot el que rebo “via
digital” de vosaltres em produeix un gran plaer.
Concepción Rueda, concepcionrueda@auna.com
He trobat l’Agenda a Torreón, Coahuila, Mèxic.
Treballo a la Universitat Iberoamericana, a la Revista
“Vínculos”... M’agradaria publicar en aquesta revista un
article de la vostra Agenda... Sóc admiradora de la seva
feina a favor d’un món més d’acord amb el Projecte de
Déu.
Ana María Negrete, Anameria.negrete@lag.uia.mx
Felicitats per arribar als 2.000.000 de visites a
Koinonía. M’interessa el llibre 5 per treballar-lo amb
grups i potser integrar-lo a l’escola teològica popular
que implementem a Ciudad Quetzal, Guatemala. Us dic
com arribem a apreciar el vostre servei... Els comentaris
bíblics dels diumenges ens serveixen pels delegats de la
Paraula. Un suggeriment: ens ajudaria molt un servei de
música popular llatinoamericana en MP3 (cants com els
de la missa salvadorenca o nicaragüenca)...
Juan-Luis Genoud, jlggg15@yahoo.com.mx
Enhorabona pels dos milions de visites. La vostra es
una de les pàgines més treballades i completes per a la
comunió eclesiàstica... per totes les ofertes formatives
que ofereix. Us conec des del principi i en percebo
l’esforç per millorar. Seguiu en aquest compromís amb
tanta il·lusió i conﬁança com ﬁns ara. Abraços.
Manuela, garciamm4@hotmail.com
Juntament amb el meu espòs i altres germans en la
Fe, coordinem el “Moviment de Laics” de la Congregació
de Germanes de Sant Antoni de Pàdua. L’objectiu del qual
és “Compartir la Missió i la Formació permanent”, i el
nostre Carisma és “Viure la misericòrdia de Crist amb els
més necessitats: els pobres, els malalts i els abandonats”.
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Per això és molt important per nosaltres, tot el que feu.
Difonem molts dels vostres articles en el nostre Butlletí i
també els usem com a material de reﬂexió.
Ben just estem donant els primers passos com a
moviment, i a vegades se’ns fa difícil, per la diferència
de criteris respecte del signiﬁcat de la Missió i de la
Formació. Volem trobar la manera de viure la nostra Fe
en la Història concreta que ens toca compartir, però
se’ns fa difícil quan al nostre voltant i ha gent a qui
les paraules “canvi”, “nova eclesialitat” o tot allò que
signiﬁqui “nou” els segueixen espantant. Però no ens
desanimem pas, i vosaltres hi contribuïu enormement.
Gràcies!... Moltes gràcies!
María Felisa Etchave, erbojo@escape.com.ar
Estimats amics i amigues de Koinonía. Molta alegria
perquè celebrem aquests dos milions de visitants (parlo
en plural perquè tots ens sentim també creadors d’aquest
mitjà). No sabeu pas com aquesta pàgina ha arribat a ser
un mitjà indispensable per renovar el pensament cristià
i en especial la Teologia de l’Alliberament i l’Església que
opta per la Vida. Ànims i seguiu endavant, per alegria de
tots i totes.
Pablo Richard, ssee@correo.co.cr
Constantment estic agraint a Déu que vosaltres
alimenteu el nostre esperit i ens doneu milers de raons
perquè la nostra petita aportació tingui molt de sentit
unida als milers de petites aportacions llatinoamericanes.
Agraïm molt el vostre servei sempre atent i
fraternosororal. És meravellós tenir accés a Koinonía.
Pel Centre Dones Tonantzin, A. C. De Ciutat Juárez,
Chihuahua, Mèxic,
Aurora Isabel Ramírez, tonatzi1@prodigy.net.mx
De tant en tant, tradueixo algun text de Koinonía
per treballar amb la gent en la formació de liderats.
Darrerament he traduït al portuguès un article que us
envio; potser us sembli útil posar-ho com a alternativa
pels lectors que no comprenen bé el castellà. Que Déu
us beneeixi per continuar endavant amb una línia clara
i alternativa a la teologia del centre (euro-eclesial, com
deia Mn. Rahner), una teologia de frontera que ens ajuda
a situar on som i cap on estem anant... Una abraçadota.
Marco Antonio de Oliveira sj, marco@jesuitas.org.br
He estat cercant per internet, en els arxius de
l’Agenda un conte curt que no sé si és a l’Agenda del
1994 o 1995... i no l’he pogut trobar. Voldria saber si
hi ha alguna manera d’aconseguir-lo. M’estic als EUA.
Actualment vivim dies molt intensos per aconseguir

alguna cosa digna per a nosaltres els immigrants i aquest
Conte Curt ens vindria molt bé per les jornades que
estem vivint.
Luis Alberto, porchiniguerrero@msn.com
Us envio aquesta “Pàgina Neobíblica”, pel concurs
convocat per l’Agenda. Moltes gràcies per la vostra
atenció, però també per aquesta convocatòria que
m’ha mobilitzat, i ens mobilitza a trobar-nos, des de la
història, amb la Paraula de Déu.
Fernando Ubal, fjubal@montevideo.com.uy
Gràcies per fer disponible a la xarxa l’art d’en Cerezo
Barredo. Fa temps que l’estic usant, per a les lectures
del cicle A, a la nostra RCIA, a la St. Norbert’s Church, a
Orange, Califòrnia. Mil gràcies.
Mrs. Mary Derschan, MDerschan@aol.com
Sóc docent en el Carmen de Bolívar, Bolívar
(Colòmbia), zona fustigada per les injustícies i
l’ofensiva del neoliberalisme i el projecte paramilitar
que avui s’imposa a Colòmbia. Des del 1994 em
va arribar l’Agenda, com un preciós tresor, com a
companya de viatges i utopies. Gràcies a ella i a la
secció “punt de trobada” tinc noves amistats belles,
ﬁdels i esperançadores, després que la meva referència
aparegués a l’edició de 1995. Gràcies a això he conreat la
poesia (aquell mateix any es va publicar un poema meu)
i és així com el 2004 vaig publicar el meu primer llibre
de poesia i el 2005 el segon, ambdós amb molt d’esforç
i assumint-ne totes les despeses... Però amb la gran
satisfacció de dur missatges d’esperança i justícia. Avui
vull participar amb dues “pàgines neobíbliques”...
Una abraçada llatinoamericana de
Jorge Elías Salas, jorgearcangel2003@yahoo.com
Nosaltres, membres del departament d’espiritualitat
de la Unidad Educativa Bilingüe Nuevo Mundo, desitgem
adquirir la col·lecció de Pluralisme Religiós i preguntar
si hi ha alguna guia d’estudi que ens permeti presentar
els temes continguts en la sèrie als nostres estudiants.
També desitgem saber si vosaltres teniu programat pel
present any algun seminari sobre aquests temes tan
interessants pels que no tenim aquestes inquietuds, del
pluralisme religiós. Ens agradaria que ens informéssiu per
veure de quina manera podem enviar algun menbre la
nostra unitat educativa o, en el seu defecte, sol·licitar
la vostra col·laboració perquè ens puguin donar una
capacitació aquí a Guayaquil. Agraïda, em reitero,
Sonya Rendón Blanco, srendon@nuevomundo.k12.ec
Estimats germans i germanes en el Senyor: Rebeu
els meus més sincers agraïments per la vostra gestió. Els
vostres comentaris són una aportació real exegètica i
espiritual per les nostres comunitats de fe.

Voldria saber si disposeu de missatges orientats
a moments de dol, especialment per funerals.
Ocasionalment he de realitzar aquests serveis. Us estaria
profundament agraït. Atentament
Vicari Església Evangèlica Luterana a Xile
Carlos Caamaño, carlos_ace71@yahoo.es
Des del 2004 no he deixat mai d’adquirir
l’agenda però enguany, els temes m’han interessat de
sobremanera, ja que treballo a l’àrea de sistemes amb
alumnes de 17 a 20 anys, en programació i disseny.
Considero que la meva tasca no és només oferir-los
coneixements pràctics sinó també fer consciència sobre
allò que poden crear o sobre l’ús de les tecnologies. El
material que presenteu em sembla ideal, per això us
sol·licito que em proporcioneu els arxius rtf o pdf, per
poder-los treballar amb els meus alumnes...
Carlos Sil, Guatemala, sirilingt@gmail.com
Em dic Miguel Cardozo, sacerdot de San Luis Potosí,
Mèxic. Estudio teologia a la gregoriana de Roma. Vull fer
una tesina de llicència sobre l’Hêlder Camara... Per això
em dirigeixo a vosaltres. No vull fer un treball abstracte,
només de reﬂexió, sinó un treball “llatinoamericà”. Conec
la vostra pàgina des de fa anys, cada cop que necessito
res que valgui la pena compartir, per donar classes de
Bíblia o altres cursos. Moltes gràcies.
Miguel Cardozo, miguelc@priest.com
Sóc estudiant de Teologia, de l’Església Luterana.
Us vull agrair l’enorme servei que realitzeu pels que ens
volem lliurar a un ensenyament de l’Escriptura que sigui
més coherent amb els nostres temps i conforme a la
nostra espiritualitat cristiana. Que Déu us guardi en la
seva gràcia. Atentament.
Carlos Caamaño Espinoza, Concepción, Xile
Salutacions entusiastes, companys llatinoamericans.
Sóc músic. Fa anys que sóc fan de l’agenda
llatinoamericana. Us vull felicitar per la feina realitzada
i dir que, com els textos, vosaltres feu una òptima
tasca de reﬂexió, conscientització i debats de valors
humanitaris. També m’hi he inspirat per alguns treballs
amb alumnes i d’altres publicats a diaris de Piracicaba.
Sóc una llavor més que s’ajunta a aquest projecte
solidari, altruista, alliberador i humà anomenat “Agenda
Llatinoamericana”.
Una forta abraçada musical (ben estreta, ben viscuda,
sonora), i ﬁns aviat.
Hermes Petrini, www.hermespetrini.com
Em passo les hores veient la vostra pàgina... Mil
gràcies.
Tirso, Xalapa, Veracruz, Mèxic, tilima@yahoo.com
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Qui és qui
entre ELS AUTORS D’AQUESTA AGENDA
Només alguns; els altres no necessiten cap presentació per als nostres lectors…

Amina AL-JERRAHI (Edlín Ortiz Graham), portoriquenya (Ponce 1979), psicòloga clínica, periodista,
actualment és la líder espiritual (Sheija) de l’Orde
Sufí Halveti Jerrahi de la Ciutat de Mèxic i de la
Comunitat de la mateixa tariqa a Honolulú, Hawai.
El 1995 va rebre del jalifat permís per transmetre
la llum com a representant de l’Orde Halveti Jerrahi
i cap de comunitat de dervitxos. El 1992 va fundar
el primer Consell Interreligiós de líders religiosos a
Mèxic. Fundadora de l’Institut Interreligiós “Luz sobre
luz”, seu regional de Peacemaker Circle International
(peacemakercircle.org).
Atilio BORÓN. Professor regular Titular de
Teoria Política i Social, Facultat de Ciències Socials,
Universitat de Buenos Aires des de 1986. Investigador
principal del CONICET. Secretari Executiu del Consell
Llatinoamericà de Ciències Socials / CALCSO. Entre els
seus llibres: “Nueva Hegemonía Mundial Alternativas de
cambio y movimientos sociales” (CLACSO, Buenos Aires,
2004).
Jaume BOTEY, professor d’història de moviments
socials de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Membre de “Cristians pel socialisme” (www.nodo50.
org/cps). Fa poc que ha publicat “Fonaments teològics
de la política de George W. Bush” editat per l’Institut
Superior de Ciències Religioses, Vic.
Horacio M. CARVALHO, 66, nascut a Santos, SP,
Brasil. Va estudiar agronomia a Rio de Janeiro. El 1973
va ser pres polític com a militant del PCdoB en la lluita
contra la dictadura militar. Amnistiat el 1979. Assessor
de moviments i organitzacions socials del camp.
Assessor del Moviment de Petits Agricultors i amic
militant de Vía Campesina, amb consultories davant
d’organismes governamentals i internacionals. Consultor
de l’MST de Rio Grande do Sul, Brasil. Viu a Curitiba.
Gustavo CODAS. 1959, Asunción, Paraguai. Va
treballar com a periodista i va ser dirigent sindical
del seu gremi. Des del 1983 resideix al Brasil, on
ha treballat com a periodista, educador popular i
economista en el moviment sindical. Des del 1992 és
assessor (de política sindical, primer, i internacional,
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després) de la Central Única de Treballadors (CUT) de
Brasil, a la qual representa en el Consell Internacional
del Fòrum Social Mundial.
Wim DIERCKXSENS, Holanda, 1946. estudis
a Nimega i París. A Amèrica Central des del 1971.
Funcionari de l’ONU, consultor del govern dels Països
Baixos, director d’un Postgrau d’Economia a Hondures i
fundador de la Mestria en Política Econòmica de la UNA
de Costa Rica. Consultor del moviment cooperatiu de
Centre Amèrica. Investigador del DEI a Costa Rica i pel
Fòrum Mundial d’Alternatives.
Gregorio DIONIS és president i fundador de
l’equip Nizkor (derechos.org/nizkor), organització de
drets humans especialitzada en l’aplicació del dret
internacional dels drets humans i en l’ús de noves
tecnologies en la socialització de documentació sobre
violacions greus dels drets humans. És fundador i
director de Ràdio Nizkor (radionizkor.org), la primera
ràdio a internet sobre drets humans.
María Cecilia DOMECI: ha estat agent de pastoral,
convivint amb les comunitats de base de la perifèria
urbana, realitzant una tasca d’assessorament de les
CEBs de l’Estat de São Paulo. Dóna classes de teologia.
Es va apassionar amb la línia de la CEHILA, i intenta fer
la seva aportació per la recuperació de la memòria dels
nostres pobles sotmesos.
Sergio FERRARI. Periodista argentí, llicenciat en
història. Antic voluntari a l’Amèrica Central, treballa
com a periodista de mitjans suïssos i europeus (Le
Courrier, Chevere Cotmec/Info, Swissinfo, Maíz-Italia,
etc.). També és corresponsal per Suïssa i Europa de El
Nuevo Diario i Radio La Primerísima (Nicaragua), Acción
(Argentina), Brecha (Uruguai), Pachacamac (Equador),
etc. A més és responsable del Servei de premsa ECHANGER (ONG suïssa de voluntariat) i membre de la
Commission Médias d’UNITE.
FUNDALATIN, Fundació llatinoamericana pels
drets humans i el desenvolupament social. Sense afany
de lucre, amb seu a Caracas, d’inspiració cristiana
ecumènica amb base en la teologia, espiritualitat i
Església alliberadora, es dedica a la defensa de la pau,

els drets humans socials, polítics i culturals, fundada el
1978. El 1987 va rebre de l’ONU el premi Missatger de la
Pau. www.fundalatin.org / fundalatin@cantv.net
Eduardo GALEANO va néixer a Montevideo, Uruguai,
el 1940. Va ser cap de redacció del setmanari Marcha
i director del diari Época. A Buenos Aires va fundar i
dirigir la revista Crisis. Va viure exiliat a l’Argentina i
Espanya. A principis de 1985, va tornar a l’Uruguai.
És autor de diversos llibres, traduïts a més de vint
llengües, i d’una extensa obra periodística.
Ivone GEBARA. Nascuda a São Paulo, Brasil,
membre de la congregació de les Germanes Canonges
de Sant Agustí, doctora en ﬁlosoﬁa per la Pontiﬁcia
Universitat Catòlica de São Paulo i doctora en ciències
religioses per la Universitat Catòlica de Lovaina.
Alfredo J. GONÇALVES, Illa de Madeira, Portugal,
1953. religiós escalabrinià, el seu carisma és treballar
amb els immigrants i refugiats d’arreu del món. Al Brasil
des de 1969. Ha treballat sempre a la pastoral social:
a la perifèria i les faveles de São Paulo, amb els sense
sostre, amb els treballadors de la canya. Va ser assessor
de la CNBB per a la Pastoral Social. Ara viu i treballa a
Ciudad del Este, Paraguai, amb un projecte de treball
amb immigrants a la regió de les tres fronteres.
Paul KNITTER és un dels màxims representants
a nivell mundial, de la teologia del pluralisme
religiós, i també un dels més propers a la teologia
llatinoamericana de l’alliberament. Professor emèrit
de la Universitat de Xavier de Cincinnati, EUA, va
saltar a la fama amb el seu llibre “No Other Name?”,
amb el qual, preguntant-se si efectivament només hi
ha un camí de salvació per l’ésser humà, convidava
els cristians a autocomprendre la seva fe d’una altra
manera. Acaba de prologar el llibre IV de la col·lecció
Temps Axial.
Osvaldo LEÓN, equatorià, mestre en Ciències de la
Comunicació per la Universitat de Montreal, Canadà, i
doctor en Psicologia Industrial per la Universitat Central
de l’Equador, és President de l’Agència Llatinoamericana
d’Informació (ALAI) i assessor de vàries organitzacions
i xarxes socials i ciutadanes, com ara la Coordinadora
Llatinoamericana d’Organitzacions del Camp / Vía
Campesina. Coautor de “Comunicación en Movimiento”
(2005), “Se cayó el sistema: enredos en la Sociedad de
la Información” (2004) i “Movimientos Sociales en la
Red” (2003), entre d’altres publicacions.
Giuseppe de MARZO, Bari, 1973. Funda i dirigeix el
moviment estudiantil ecologista italià, a Bari. Promotor
de manifestacions de protesta a Itàlia i Europa.

Portaveu del Comitè Internacional de suport al poble
indígena U’wa. Treballa en col·laboració constant amb
organitzacions de Colòmbia, Equador, Mèxic, Bolívia,
Veneçuela, Argentina... Escriu per diversos diaris i
revistes, i ha publicat diversos llibres. El març del 2003
va fundar “A SUD” www.asud.net de la qual n’és el
portaveu. L’associació promou campanyes internacionals
d’informació i porta endavant projectes de cooperació
internacional encaminats a recolzar les necessitats
essencials de les poblacions dels països del sud.
MIRE. Moviment juvenil començat al Brasil
fa tot just uns quants anys, per Frei Betto. Hereu
de les experiències i moviments revolucionaris
llatinoamericans, intenta unir, com diu el seu nom,
“Mística i Revolució”, lluita i contemplació, recollir i
actualitzar la millor tradició militant i mística cristiana
en la situació actual del món. Actualment s’està
consolidant al Brasil i començant a estendre’s a Amèrica
Llatina. Contactes: mirebrasil@uol.com.br
Andrés TORRES QUEIRUGA, 1940, Aguió-Ribeira,
A Coruña. Doctor en Filosoﬁa (Universitat de Santiago
de Compostel·la) i Teologia (Universitat Gregoriana).
Va ensenyar Teologia Fonamental a l’Institut Teològic
Compostel·là (1968-1987) i actualment és professor de
Filosoﬁa de la Religió a la Universitat de Santiago. Ha
impartit cursos a Mèxic i al Brasil.
Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centre
Audiovisual de Comunicació i Educació, a Guatemala.
Tota una vida dedicada a la militància de la
comunicació alliberadora. El seu audiovisual “La Isla”
passarà deﬁnitivament a la història com el símbol de la
pedagogia popular audiovisual de tota una època.
Alex ZANOTELLI, Trento, Itàlia, 1938, missioner
colombià. Durant molts anys ha treballat al Sudan, i
després a la perifèria de Korogocho, Nairobi, Kènia,
amb els més pobres d’entre els pobres, els més exclosos
d’entre els exclosos. De 1978 a 1987 va ser director de
la revista italiana “Nigrizzia”, destapant els escàndols
de corrupció a la solidaritat italiana i en el comerç
d’armes.
Jean ZIEGLER, advocat, doctor en ciències
polítiques, exdiputat del Parlament Suís, membre de
la Internacional Socialista, professor de sociologia
a la Universitat de Ginebra, és Relator de l’ONU
per a l’Alimentació. La seva investigació sobre el
pagament dels bancs suïssos a Hitler va aixecar un
escàndol mundial el 1977 i li va valer cinc demandes
internacionals. Ha posat en marxa una campanya contra
el secret bancari.
❑
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ADRECES
DE CONTACTE
DELS COMITÈS
CRISTIANS DE SOLIDARITAT
COR A CORUÑA
Rúa Fonseca, 8
15004 -A Coruña
Tel: (34) 981 216 096
corunia@comitesromero.org

COR PAMPLONA/IRUÑEA
Apartado 1104
31080 - Pamplona/Iruñea
Tel: (34) 948 241 439
pamplona@comitesromero.org

COR MADRID
C/ Argumosa, 1, 6º B
28012 - Madrid
Tel/Fax: (34) 915 398 759
madrid@comitesromero.org

COR BARCELONA
Paseo Fabra y Puig, 260 2º 2ª
08016 - Barcelona
Tel: (34) 933 498 803
barcelona@comitesromero.org

COR ALBACETE
C/ Pedro Coca, 7
02004 - Albacete
Tel/Fax: (34) 967 228 093
albacete@comitesromero.org

COR PUERTO DE STA. MARIA
Avda. de las Américas, 27
11500 - Puerto de Santa María (Cádiz)
Tel/Fax: (34) 956 851 956
puertodesantamaria@
comitesromero.org

COR MURCIA
Avda. Juan de Borbón, 16, 2º E
30007 - Murcia
Tel: (34) 968 235 011
murcia@comitesromero.org
COR ALMERIA
Comité de Solidaridad con Centroamérica
C/ Largo Caballero, 107, 3º, 3
04008 - Almería
Tel:(34) 950 268 416
Fax: (34) 950 265 830
almeria@comitesromero.org
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COR BURGOS
C/ Molinillo, 1
09002 - Burgos
Tel: (34) 947 278 113
Fax: (34) 947 201 7 50
burgos@comitesromero.org
COR PUERTO REAL
Plaza de Grazalema, 4, 2º B
11510 - Puerto Real (Cádiz)
Tel: (34) 956 832 866
puertoreal@comitesromero.org

COR CACERES
Apartado 1019
10080 - Cáceres
Tel: (34) 927 223 676
caceres@comitesromero.org

COR TORREJÓN
C/ Duque, 76
28850 - Torrejón de Ardoz
Tel: (34) 916 560 505
torrejon@comitesromero.org

COR ASTURIAS
COR STA. MARGARIDA DE MONTBUI
C/ Cabrales, 37
C/ Tossa, 12
33205 - Gijón
08710 - Sta. Margarida de Montbui
Tel: (34) 985 091 400
Tel: (34) 938 039 262
Fax: (34) 985 276 188
stamargarida@comitesromero.org
asturias@comitesromero.org
COR CADIZ
COR VALENCIA
Apartado 2440
Monestir de Poblet, 14, 11 è
11080 - Cádiz
46015 Valencia
Tel: (34) 956 275 504
Tel: (34) 963 474 016
cadiz@comitesromero.org
COR TARRAGONA
Amposta, bloque 26 baixos A,
Torreforte
43006 -- Tarragona
Tel/Fax: (34) 977 544 328
tarragona@comitesromero.org
COR CARTAGENA
C/ Angel Bruna, 46, 8º C
30203 - Cartagena
Tel: (34) 968 120 447
cartagena@comitesromero.org

COR GIRONA
C/ Santa Eugènia de Ter, 17
17005 GIRONA
Tel. 972 219 916
Fax 972 220 679
solidaries@solidaries.org
girona@comitesromero.org
COR VALLADOLID
C/ Simón Aranda, 13 1º, of.5
47002 - Valladolid
Tel/Fax: (34) 983 296 524
valladolid@comitesromero.org

COR LINARES
C/ Pintor R. de Torres 15, 3ºE
23700 - Linares (Jaén)
Tel: 667 452 228 / 607 693 965
Fax: 953 693 300
linares@comitesromero.org
COR VIGO
Parroquia Cristo da Victoria
R/ Baiona, 9 - B Polígono de Coya
36209 - Vigo (Pontevedra)
Tel: (34) 986 213 453
Fax: 986 21 41 10
vigo@comitesromero.org
COR LLEIDA
Apartado 796
25080 - Lleida
Tel:(34) 973 260 862
lleida@comitesromero.org

COR ZARAGOZA
C/ José Paricio Frontiñán, s/n
50004 - Zaragoza
Tel: (34) 976 432 391
Fax:(34) 976 392 677
zaragoza@comitesromero.org

COR TERRASSA
Parroquia de San Lorenzo
Plaza de la Inmaculada, 12
08226 - Terrassa (Barcelona)
Tel: (34) 937 830 599
Fax: (34) 937 834 475
terrassa@comitesromero.org
COR GIPUZKOA
Posta Kutxa 1789
20080 - Donostia
Tel: (34) 943 461 165
Fax: (34) 943 450 758
donostia@comitesromero.org

La direcció de correu electrònic de Coordinació i Secretaría Estatal
dels Comitès Oscar Romero és: secretaria@comitesromero.org
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