Llatinoamericana
mundial 2010
El llibre llatinoamericà
més difós cada any
dins i fora del Continent.
Signe de comunió continental i mundial
entre les persones i comunitats que vibren
i es comprometen amb les Grans Causes de la Pàtria Gran.
Un anuari de l’esperança dels pobres del món
des de la perspectiva llatinoamericana.
Un manual de companya per anar creant «l’altra mundialitat».
Un recull de memòria històrica de la militància.
Una antologia de solidaritat i creativitat.
Una eina pedagògica per a l’educació,
la comunicació i l’acció social populars.
Des de la Pàtria Gran cap a la Pàtria Major.

La nostra Portada: «Salvem-nos amb el planeta», de Maximino CEREZO BARREDO
Només fa 40 anys que es va deixar veure per primera vegada,
des
d de fora, des de l’espai, i la seva imatge no només ens va deixar
a
atònits,
enlluernats per la seva bellesa, sinó que va produir una
t
transformació
de consciència en la Humanitat. La imatge del planeta,
q valia més que un milió de paraules i de reflexions, ens feia
que
e
evident
que estem embarcats en una mateixa i única nau espacial,
p
penjats
d’ella i units al seu destí...
Però han passat només uns anys i aquella bellesa s’ha transformat
e angoixa, davant d’un planeta amb signes creixents d’escalfament,
en
d cansament, d’incapacitat per absorbir el nostre impacte creixent, i
de
d catàstrofes «naturals» cada dia més nombroses...
de
Hem arribat a temps per incorporar-nos d’una manera responsable
a co-pilotar aquesta nau? Aquesta Agenda del 2010 ens vol proposar
a
aquest
tema urgent, inajornable, i molt exigent.

Enguany...
Publiquem en paper reciclat. És un paper menys vistós. No té la blancor artificial del paper ordinari
-aconseguida amb químics, i a base de fusta nova-, però, a canvi, no contamina, recicla, reutilitza,
i salva arbres, que tanta falta fan en el planeta. Ens hem d’acostumar a aquesta mena de paper més
«natural», i afavorir-lo i fins i tot «exigir-lo» allà on puguem. El paper normal, que ens surt una mica més
barat a nosaltres, li surt molt car al planeta.
Posem l’accent en la visió, en la mentalitat, en la consciència, en l’educació... Òbviament, apuntem
a la pràctica, però el nostre «carisma» és provocar les transformacions de consciència necessàries per tal
que apareguin pràctiques radicals noves, des d’una altra visió sistèmica, no només reformes, o pedaços...
Volem aliar-nos amb tots els que busquen aquesta mateixa transformació de consciència. Ens posem al
seu servei. Aquesta Agenda vol ser, com sempre i més que altres vegades, una caixa de materials i eines
per a l’educació popular. Consulteu també «servicioskoinonia.org/teologiapopular», on solem publicar els
nostres «cursos de teologia popular».
L’Arxiu telemàtic de l’Agenda Llatinoamericana continua en línia, oferint els materials que l’Agenda
ha produït en els seus divuit anys d’existència. Els animadors de comunitats, mestres, professors, agents
de pastoral... hi trobaran un arxiu de recursos per a les seves activitats de formació, reflexió, debat...
podent-los buscar per tema, títol, autor, any d’edició... (servicioskoinonia.org/agenda/archivo). Per
celebrar els nostres 20 anys, posarem en línia tots els arxius possibles.
latinoamericana.org/2010/info és la pàgina que habilitem a la xarxa per oferir i vehicular més
materials, idees, recursos pedagògics... dels que caben físicament en aquest llibre de paper. Continuem
doncs amb la complementarietat entre paper i telemàtica que sempre busquem.
L’Agenda en altres idiomes. En anglès i en francès, la nostra agenda es publica com a edició digital,
imprimible a la vostra copisteria local, o llegible al vostre ordinador. Recolliu-la a: latinoamericana.org
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Dades personals
Nom: ......................................................................................................
...............................................................................................
Domicili:.................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ciutat: ....................................................................................................
Comarca i País: ........................................................................................
☎ a casa: ................................................................................................
☎ a la feina: ...........................................................................................
Correu-e: ................................................................................................
DNI núm.: ...............................................................................................
Passaport núm.:.....................................................Grup sanguini i RH:......
En cas de pèrdua aviseu: ..........................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En cas d’urgència o accident aviseu: ..........................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

http://latinoamericana.org
http://agenda.latinoamericana.org
És el «portal» de l’Agenda, la seva «seu» a internet. Adreceu-vos-hi per saber de l’Agenda més enllà de la seva
publicació en paper una vegada a l’any. Hi podreu torbar les convocatòries dels concursos, la publicació dels seus
resultats, la temàtica de l’any vinent, i qualsevol novetat sobre l’Agenda.
Usant l’entrada a «l’arxiu telemàtic de l’Agenda» també podreu llegir o copiar els mateixos textos de
l’Agenda, tant de l’any en curs (a partir del mes de febrer) com d’anys anteriors.
Més: si voleu que us avisin de qualsevol novetat (material nou, campanya militant, novetat bibliogràfica important en la línia de les Causes de l’Agenda...) que poguéssim fer disponible a la Pàgina de l’Agenda, subscriviuvos-hi (gratuïtament) a «Novedades Koinonía», que, en breus correus quinzenals o trisetmanals, us comunicarà
les novetats (sense enviar-les, només avisant, sense carregar la vostra bústia).
Subscriviu-vos-hi a: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; allà mateix també us hi
podreu donar de baixar qualsevol moment. Si teniu dificultats, escriviu a l’adreça que apareix en el portal.
Trobareu més informació de la campanya i dels materials que la Comissió de l’Agenda i els COR fan a
Catalunya i Llatinoamèrica a: http://www.llatinoamericana.org llatinoamericana@solidaries.org
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Visió de conjunt de l’Agenda
Llatinoamericana-mundial'2010
Cada any aquesta Agenda intenta auscultar l’hora
històrica i descobrir la conjuntura de l’esperança
utòpica Llatinoamericana. Aquest any 2010 ens
volem confrontar amb una “emergència” de tota la
Pàtria Gran planetària: tal com anem, si no canviem
pas profundament els nostres estils de vida, ens
encaminem cap a un desastre ecològic que posa en
perill la nostra pròpia supervivència com a espècie.
Pot sonar a dramatisme, o a exageració retòrica,
però és rigorosament cert. Des del IV Panell
Internacional d’Experts sobre el Canvi Climàtic, és
tingut per cert pels científics del planeta amb un 90%
de seguretat. Allò que fins fa uns anys era un bon
tema per una pel·lícula de ficció, avui és una notícia
real i confirmada: estem vivint un procés de canvi
climàtic a gran escala, d’escalfament planetari, que en
principi ha de produir una extinció massiva d’espècies,
una destrucció inquantificable de la civilització
humana, i tal vegada la mateixa desaparició de
l’espècie. Confirmat. Ja està en marxa. La única cosa
que podem fer és –si ens poséssim a actuar immediata
i intensament- disminuir la dimensió de la catàstrofe,
però no pas evitar-la.
Aquest fenomen no és pas “natural”, sinó induït
per nosaltres mateixos. Ara ens n’adonem. Portem
diversos segles canviant l’atmosfera, pensant que
ho podia absorbir tot... I, de cop, ens assabentem
que hem apujat la temperatura 0,7º i que si seguim
com anem, la podem pujar fins a 5º, fet que seria
senzillament letal.
Emergència, doncs, per a la Pàtria Gran Planetària.
Per mundial, és un tema també llatinoamericà,
però en el que Amèrica Llatina encara no destaca pel
seu compromís. Cal una crida urgent d’atenció, per
posar-nos en primera fila, amb tots aquells que ja
estan treballant fort en aquest front de transformació
del món.
És urgent, perquè anem endarrerits, i perquè
el temps hàbil s’està acabant. El 2012, una cimera
mundial, a Copenhaguen, marcarà el nou programa
per “salvar el Planeta” i salvar-nos tots. Però no
serà pas una cimera eficaç si abans no hem canviat
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de mentalitat i no hi ha prou pressió al carrer per
adoptar el canvi radical necessari.
De cares a l’eficàcia i la radicalitat del canvi, allò
més urgent no és pas la simple acció concreta, sinó
una “pràctica teòrica” educativa i radical: és urgent
que canviem les nostres velles idees, que ens han
dut a aquesta situació, i substituir-les per una nova
visió, un “nou paradigma”, l’ecològic. Només amb
idees noves, amb imatges noves, només amb una nova
visió, la Humanitat podrà recuperar la seva aliança
amb el planeta, i passar de ser un inquilí inconscient,
a ser un majordom intel·ligent i responsable. Potser
així es compleixi el sentit de l’evolució còsmica, que
en el nostre cas sembla cridada a tornar sobre ella
mateixa (reflexió) i obrir una nova era del planeta,
l’”ecozoica” (Berry), copilotada per la natura i la
intel·ligència.
Aquesta Agenda’2010 parteix d’aquesta nova visió,
obeeix a una convençuda opció pedagògica, i convoca
tothom a aquesta tasca d’autoeducació popular, per
canviar el món sembrant idees carregades de pràctica.
Oferim aquestes pàgines com un instrument de
transformació, pròpia i aliena, per canviar les nostres
idees, i les dels demés. Com una eina pels obrers de la
construcció de la consciència social, els treballadors
de les idees, els forjadors d’opinió, els educadors
populars, els que opten per una “pràctica teòrica”,
convençuts que no es frenarà el deteriorament del
planeta, ni es reduirà el desastre que se’ns tira a
sobre, si no canviem de mentalitat.
Els més decidits, aquesta agenda d’urgència els
convida a desenvolupar activitats de formació popular
ecològica per a les comunitats, grups, barris... (pàg.
16-21, 240).
En realitat, no anem pas a “salvar el planeta”,
perquè ell no està pas en risc... Senzillament esta
essent alterat, per la nostra acció. Malgrat que per
ell es tracti d’una variació petita, acceptable, a
nosaltres ens hi va la supervivència. El planeta en
qualsevol cas seguirà, amb o sense nosaltres. No som
pas imprescindibles... Creiem no obstant que podem
aportar molt, i volem que no es frustri la possibilitat

còsmica evolutiva que representem. Per això volem
esmenar les darreres pàgines –mal escrites- de la
nostra història recent.
Dient “Salvem-nos amb el planeta”, volem
expressar la convicció que el nostre futur –el nostre,
i allò que puguem aportar de futur al cosmos- només
vindrà per la via d’una aliança amb el planeta, amb la
natura, tornant-hi com a la llar de la que ens n’hem
exiliat, reconeixent-la com el nostre nínxol ecològic,
el nostre avantpassat desconegut, i compassant el
nostre ritme cordial amb el del planeta.
El 2010 també és l’any del Bicentenari de la
independència nacional de 22 països del Continent.

Des de Mèxic, que a més celebra el centenari de la
seva revolució, ens recorden i comenten el significat
actualitzat d’aquesta efemèride tan llatinoamericana
(pàg. 192).
El 2011 aquesta Agenda completarà 20 anys. Per
aquesta ocasió estem pensant en afrontar un altre
“canvi paradigmàtic” que actualment va prenent
força, el de la religió, fins avui encara mai tractat
explícitament per aquesta Agenda. El lema-tema
l’entreveiem així: “Déu? Quin Déu? I quina religió?”.
Esperem els vostres comentaris, suggeriment i fins i
tot les vostres crítiques. Gràcies, des d’ara mateix,.
Fraternalment,
José María VIGIL

Ús pedagògic de l’agenda
A més de ser per a ús personal,
aquesta Agenda està pensada com un
instrument pedagògic per a comunicadors, educadors populars, agents
de pastoral, animadors de grups,
militants...
Els textos són sempre breus i
àgils, presentats sota el concepte
pedagògic de la “pàgina-cartell”,
pensada i diagramada de manera que,
fotocopiada directament, es pugui
repartir com a “material de treball”
a l’escola, a la reunió de grup, a
l’alfabetització d’adults... o exposada
en el taulell d’anuncis. També, perquè
aquests textos es puguin transcriure
al butlletí de l’associació o a la revista del lloc.
La presentació dels textos es
regeix per un criteri “econòmic”
que sacrifica una possible estètica
d’espais blancs i il·lustracions 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 es regeix per
un “ecumenisme de suma”, no “de
resta”. Per això no elimina allò propi
dels catòlics ni el que és específic
dels protestants, sinó que ho reuneix.
Així, en el “santoral” les commemoracions protestants s’han “sumat” a les
catòliques. Quan no coincideixen, la
protestant és en cursiva. Per exemple,
l’apòstol Pere l’Església catòlica el
celebra el 22 de febrer (“la càtedra
de Pere”), i les Esglésies protestants
ho fan el 18 de gener (“la confessió
de Pere”); les diferències es poden
distingir tipogràficament.
Gentilment, el bisbe luterà Kent
Mahler ens va presentar en aquestes
pàgines, en una edició anterior, els
“sants protestants”.
L’Agenda és aconfessional i, sobretot, macroecumènica: s’emmarca
en aquest món de referències, creences, valors i utopies comú als Pobles i
homes i dones de bona voluntat, que
els cristians anomenem “Regne”, però
que compartim amb tothom en una
recerca fraterna i humilment servicial.
Una obra no lucrativa
A molts països aquesta Agenda
l’editen organismes i entitats populars, institucions sense ànims de
lucre, que destinen els beneficis que

obtenen de la venda de l’Agenda
enda als
seus objectius de servei popular o de
solidaritat. Aquests centres fan constar el caràcter no lucratiu a l’edició
corresponent.
En qualsevol cas, l’Agenda
Llatinoamericana com a tal, en la
seva coordinació central, també és
una iniciativa no lucrativa, que va
néixer i es va desenvolupar sense
l’ajuda de cap agència. Els ingressos
generats per l’Agenda, després de
retribuir adequadament l’esforç de les
firmes que hi escriuen, es dediquen a
obres de comunicació popular alternativa i de solidaritat internacional.
Els “Serveis 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.
Deu la seva existència i la seva xarxa a la col·laboració generosa d’un
sens nombre d’entusiastes. Per això
ha recorregut aquest camí i avui és
el que és. I vol continuar essent...
una “obra col·lectiva, un patrimoni
comunitari, un anuari antològic de la
memòria i l’esperança del Continent
espiritual...”.
❑
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Com a introducció fraterna

Salvem-nos amb el planeta
20 anys enrere l’ecologia la tractaven ben poques persones, titllades fins i tot de bucòliques o
derrotistes. No era pas un tema seriós ni per a la política, ni per a l’educació, ni per a la religió. Es podia
venerar Francesc d’Assís com a sant de les flors i els ocells, però sense més compromís.
Ara, i vés a saber si ja molt tard, el món sencer s’està sensibilitzant, atuït per les notícies i les imatges
de cataclismes actuals i de previsions pessimistes que omplen els nostres telenotícies. I ja són molts
els congressos i els programes que ventilen com un tema vital l’ecologia, despullant les causes i urgint
propostes concretes sobre el medi ambient. Fins i tot els nens en saben ara d’ecologia...
El tema és nou, doncs, i desesperadament urgent. Acabem de descobrir la Terra, el nostre Planeta, com
la casa comuna, l’única que tenim, i estem descobrint que som una unitat indissoluble de relacions i de
futur.
Davant les despeses astronòmiques en els espais siderals, davant l’assassí negoci de l’armamentisme,
davant el consumisme i luxe d’una privilegiada parcel·la de la Humanitat, ara anem sabent que el repte
és tenir cura d’aquest Planeta. La darrera gran crisi, filla del capitalisme neoliberal, embrutit en la usura
i el balafiament, que ha ignorat cínicament tant el patiment dels pobres com les limitacions reals de la
Terra, ens està ajudant a obrir els ulls i esperem que també el cor. Leonardo Boff defineix ‘El crit de la
Terra’ com ‘el crit dels pobres’ i James Lovelock ens avisa sobre ‘La revenja de la Terra, -la teoria de Gaia i
el futur de la Humanitat-‘. “Durant milers d’anys la Humanitat ha explotat la Terra sense tenir en compte
les conseqüències. Ara que l’escalfament global i el canvi climàtic són evidents per a qualsevol observador
imparcial, la Terra comença a revenjar-se”, afirma Lovelock. Estem tractant la Terra com un afer ben just
econòmic i li exigim a la Terra molts de deures i ignorem els drets de la Terra.
Certs especialistes i certes institucions internacionals ens han estat mentint. La mà invisible del mercat
no resolia el desastre mundial. Com més lliure era el comerç, més real era la fam. Segons la FAO, el 2007
hi havia 860 milions de famolencs; el gener del 2009 ja eren 109 milions més. La meitat de la població
africana subsahariana, per citar un exemple d’aquesta Àfrica crucificada, malviu en extrema pobresa. La
lletania de violència i desgràcies provocades no s’acaba. Al Congo hi ha 30.000 nens soldats disposats a
matar i a morir a canvi de menjar; el 17% de la forest amazònica es va destruir en cinc anys, entre el 2000
i el 2005; la despesa de Llatinoamèrica i el Carib en defensa va créixer un 91% entre el 2003 i el 2008; una
desena d’empreses multinacionals controlen el mercat de llavors arreu del món. Els Objectius del Mil·lenni
s’han evaporat en la retòrica i en les seves reunions elitistes els països més rics han dit de manera covarda
que no poden fer més per revertir el quadre.
És tradició de la nostra Agenda abordar cada any un tema major, d’actualitat calenta. No podíem,
lògicament, deixar de banda aquest tema volcànic.
El tema és ampli i complex. Som nosaltres o és el planeta qui està en crisi mortal? Apostàvem per
tres títols per aquesta Agenda 2010 que apunten possibles enfocaments. “Salvar el Planeta”, “Salvarem
el Planeta?”, “Salvem-nos amb el Planeta”. Vam optar pel darrer títol, perquè tècnics i profetes ens vénen
recordant que nosaltres també som el Planeta; som Gaia, estem despertant per a una visió més holística,
10

més integral; estem descobrint, finalment, que el Planeta Terra també és el Planeta Aigua. Un llibre infantil
recent es titula precisament “Ajudo el meu Planeta”. La salvació del Planeta és la nostra salvació i no
manquen especialistes que afirmin que el Planeta se salvarà seguint el curs de l’Univers i, mentrestant, la
vida humana i totes les vides del Planeta seran una ombra del passat.
L’Agenda no vol pas ser pessimista, no ho pot ser. Vol ser realista, comprometre’s amb la realitat i
abraçar vitalment les causes que promouen una ecologia esperançada i esperençadora.
Aquesta ecologia profunda, integral, ha d’incloure tots els aspectes de la nostra vida personal, familiar,
social, política, cultural, religiosa... I “el salvament del Planeta” ha de ser part fonamental del programa
de totes les institucions polítiques i socials, a nivell local, nacional i internacional. Rebutjant i superant
l’actual democràcia de baixa intensitat, urgeix implantar una democràcia d’intensitat màxima i, més
explícitament, una “biocràcia còsmica”. Urgeix crear, estimular, potenciar en totes les religions i en tots els
humanismes una espiritualitat “profunda i total” de signe positiu, d’actitud profètica en l’alliberament de
qualsevol mena d’esclavitud; vivint mililitant per una nova valoració de tota vida, de la matèria, del cos, de
l’eros. L’ecofemisme surt a la recerca d’un repte fonamental, Gaia és femenina. S’imposa una nova relació
amb la natura, naturalitzant-nos com a natura que som, i humanitzant la natura en la qual vivim i de la
qual depenem. Jo sóc jo, diria el filòsof, i la natura que m’envolta.
El millor que té la Terra és la Humanitat, malgrat totes les bogeries que hem comès i seguim cometent,
veritables genocidis i veritables suïcidis col·lectius.
Afavorint aquest canvi radical que se’ns postula i proclamant que una altra ecologia en una societat
humana és possible, ens fem nostres aquests dos punts del Manifest de l’Ecologia Profunda: “El canvi
ideològic consisteix principalment a valorar la qualitat de la vida –de viure en situacions de valor
intrínseques- més que no pas en tractar sense parar d’aconseguir un nivell de vida més elevat. S’haurà
de produir una presa de consciència profunda de la diferència que hi ha entre creixement material i el
creixement personal independent de l’acumulació de béns tangibles”. I el Manifest afegeix: “Els que
subscriuen els punts que s’enuncien en el Manifest, tenen l’obligació directa o indirecta de treballar per
tal que aquests canvis es produeixin, necessaris per la supervivència de totes les espècies del Planeta”,
incloent “la santa i pecadora” espècie humana.
Militants i intel·lectuals compromesos amb les grans causes estan preparant una Declaració Universal
del Bé Comú Planetari que s’expressa a través de quatre pactes: 1) El Pacte ecològic natural, responsable de
protegir la Terra. 2) El Pacte ecològic social, responsable d’unir totes les esperances i voluntats. 3) El Pacte
ecològic cultural, que s’ha de basar en la promoció del pluralisme, de la tolerància i de la trobada de la
Humanitat amb els ecosistemes, els biomes, la vida del Planeta. 4) El Pacte ecològic ètic espiritual, fundat
en la dimensió de la cura, la compassió, la responsabilitat de tots amb tot.
Hem d’escoltar allò que ens diuen simultàniament les noves ciències i les noves teologies. Volem viure
aquest kairós ecològic de militància i de mística amb el Déu de tots els noms i totes les utopies.
Amb Jesús de Natzaret molts de llibertaris, profetes i màrtirs a la Nostra Amèrica ens precedeixen i ens
acompanyen en aquesta marxa pel desert cap a la “Terra sense Mals”.
És una utopia absurda? Només utòpicament ens salvarem. L’arrogància dels poders, el lucre desenfrenat,
la prepotència, les claudicacions ens vénen a desanimar; però nosaltres ens neguem al desànim, a la
corrupció, a la resignació. La Pacha Mama i Gaia són vives, són vivificadores. Cap estructura de mort podrà
vèncer la Vida.

Pere CASALDàLIGA
11

Aniversaris Majors de 2010
Martirologi Llatinoamericà
1970: 40 anys
15.1: Leonel Rugama, cau en combat revolucionari contra la
dictadura de Somoza a Nicaragua.
8.10: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitari, màrtir de
l’alliberament del seu poble bolivià.
18.11: Gil Tablada, assassinat per oposar-se a l’acaparament
de terra, La Cruz, Costa Rica.
28.11: Nicolás Rodríguez, primer sacerdot assassinat a El
Salvador, màrtir de l’entrega als seus germans.
1975: 35 anys
4.1: José Patricio León «Pato», animador de la JEC i
militant polític, desaparegut Xile.
25.6: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt, colombià,
Miguel «Casimiro», sacerdots, i set companys camperols
hondurenys, màrtirs.
30.6: Dionisio Frías, líder camperol, màrtir de les lluites per
la terra a la República Dominicana.
1.8: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, màrtir de la revolució
nicaragüenca.
¿?.9: Nelio Rougier, Germanet de l’Evangeli, detingut a
Córdoba (Argentina) el setembre de 1975. Desaparegut.
20.10: Raimundo Hermann, nord-americà, capellà entre els
indis quítxues, Bolívia.
25.10: Wladimir Herzog, periodista, assassinat per la
dictadura militar a São Paulo.
21.11: Matança de camperols a La Unión, Hondures, per
mercenaris dels latifundistes.
¿?.12: José Serapio Palacios, dirigent de la JOC d’El Palomar
(Buenos Aires), segrestat el desembre.
15.12: Daniel Bombara, de la JUC de Bahía Blanca,
Argentina. Torturat i assassinat.
1980: 30 anys
29.1: María Ercilia Martínez i Ana Coralia Martínez,
estudiantes, catequistes, màrtirs a El Salvador.
31.1: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya
a Guatemala. María Ramírez, Gaspar Viví i Vicente
Menchú, màrtirs a El Quiché.
22.3: Lluís Espinal, sacerdot i periodista, màrtir de les
lluites del poble bolivià.
24.3: Oscar Arnulfo Romero, «San Romero d’Amèrica»,
arquebisbe de San Salvador, profeta i màrtir.
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18.4: Elvira Hernández, catequista, de 14 anys, cau metrallada, juntament amb un altre company. El Salvador.
19.4: Juana Tun, i el seu fill Patrocinio, família indígena de
catequistes, màrtirs d’El Quiché.
20.4: Moisés Medrano, líder camperol, massacrat juntament
amb més de vint companys.
20.4: Màrtirs indígenes de l’organització popular a Veracruz,
Mèxic.
1.5: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo Cifuentes,
catequista, segrestats i morts, Guatemala.
5.5: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legió
de Maria, màrtir a El Salvador.
12.5: Walter Voodeckers, missioner belga, compromès amb
els pobres, màrtir a Escuintla, Guatemala.
14.5: Matança del riu Sumpul, El Salvador, més de 600
persones, nens i adults, a mans de l’exèrcit.
14.5: Juan Ccaccya Chipana, obrer, militant, víctima de la
repressió policial al Perú.
29.5: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», camperol,
sindicalista, màrtir a Conceição do Araguaia MT, Brasil.
4.6: José María Gran, sacerdot missioner, i Domingo Batz,
sagristà, mártirs a El Quiché, Guatemala.
6.6: José Ribeiro, líder de la nació indígena Apurinya,
assassinat, Brasil.
9.6: Ismael Enrique Pineda i companys, promotor de Càrites
a San Salvador, desapareguts, El Salvador.
14.6: Cosme Spessoto, sacerdot italià, capellà, màrtir de la
caritat a El Salvador.
21.6: 27 dirigents de la Central Nacional de Treballadors de
Guatemala, segrestats i desapareguts.
10.7: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, capellà, màrtir
del poble quiché, Guatemala.
21.7: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, lluitador pels
pobres, assassinat a Brasiléia (AC), Brasil.
22.7: Jorge Oscar Adur [del MSTM], sacerdot
assumpcionista, expresident de JEC, Raúl Rodríguez
i Carlos Di Pietro, seminaristes, desapareguts a
l’Argentina.
25.7: José Othomaro Cáceres, seminarista, i els seus 13
companys, màrtirs a El Salvador.
28.7: Matança de 70 camperols a San Juan Cotzal,
Guatemala.
3.8: Matança de miners bolivians a Caracoles, Bolívia,
després d’un cop d’Estat: 500 morts.
15.8: José Francisco dos Santos, president del Sindicat dels
Treballadors Rurals a Corrientes (PB), Brasil. Assassinat.

1985: 25 anys
10.1: Ernesto Fernández Espino, pastor de l’Església
luterana, màrtir dels refugiats salvadorencs.
9.2: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels
pobres, Guatemala.
21.2: Camperols crucificats a Xeatzan, enmig de la passió
del poble guatemalenc.
28.2: Guillermo Céspedes Siabato, de Cristians pel
Socialisme i las CEBs. Assassinat. Colòmbia.
28.3: Héctor Gómez Calito, defensor de DDHH, capturat,
torturat i brutalment assassinat, Guatemala.
30.3: José Manuel Parada, sociòleg de la Vicaria de la
Solidaritat, Santiago de Xile.
30.3: Santiago Natino, estudiant de dibuix, Xile.
30.3: Manuel Guerrero, líder sindical, Xile.
4.4: Rosario Godoy, el seu espòs Carlos Cuevas, el seu fillet
Augusto i el seu germà Mainor, màrtirs, El Salvador.

10.4: Daniel Hubert Guillard, belga, capellà a Cali,
Colòmbia, assassinat per l’exèrcit.
24.4: Laurita López, catequista, màrtir salvadorenca.
28.4: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina missionera,
assassinada, Prefectura Apostòlica de Lábrea, Brasil.
10.5: Irne García, sacerdot, i Gustavo Chamorro, militant,
màrtirs de la justícia, Guanabanal, Colòmbia.
24.7: Ezequiel Ramim, combonià, de CPT, màrtir de la terra,
Cacoal, Rondônia, Brasil. Assassinat.
7.8: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir de la fe i
la solidaritat a El Salvador.
14.8: Màrtirs camperols d’Accomarca, departament
d’Ayacucho, Perú.
26.10: Hubert Luis Guillard, sacerdot belga, capellà a Cali,
Colòmbia.
17.11: Luis Che, celebrador de la paraula, màrtir de la fe a
Guatemala.
18.12: João Canuto i fills, líder sindical al Brasil.
1990: 20 anys
1.1: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religioses
assassinades a Nicaragua en acte de servei pastoral.
11.2: Matança a Guancorita, El Salvador, aldea de retornats,
ara comunitat d’Ignacio Ellacuría.
22.2: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú.
4.3: Nahamán Carmona, nen del carrer, Guatemala.
17.3: María Mejía, quiché, membre d’Acció Catòlica,
assassinada a Sacapulas, El Quiché, Guatemala.
17.4: Tiberio Fernández, sacerdot, i companys laics, màrtirs
de la promoció humana, Trujillo, Colòmbia.
31.5: Clotario Blest, profeta cristià en el món sindical xilè.
7.6: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les favelas, Nova
Iguaçú, assassinada.
9.9: Hildegard Feldman, religiosa, i Ramón Rojas,
catequista, màrtirs de la fe i el servei, colombians.
11.9: Myrna Mack, antropòloga, assassinada pel seu
compromís amb els drets humans, a Guatemala.
27.9: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon Pastor,
màrtir a La Florida, Perú.
28.9: Pedro Martínez i Jorge Euceda, militants i periodistes,
màrtirs de la veritat a El Salvador.
2.12: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala.
1995: 15 anys
5.10: Onze camperols assassinats per l’exèrcit guatemalenc
a la comunitat «Aurora 8 de octubre».
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24.8: 17 dirigents sindicals de la Confederación de Unidad
Sindical, desapareguts, Escuintla, Guatemala.
17.9: Augusto Cotto, baptista salvadorenc, involucrat en les
lluites populars del seu poble.
3.10: María Magdalena Enríquez, baptista, Secretària de
Premsa de la Comissió de DDHH d’El Salvador.
7.10: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir de l’entrega als
pobres, a El Salvador.
25.10: Ramón Valladares, secretari administratiu de la
Comissió de DDHH a El Salvador, assassinat.
5.11: Fanny Abanto, mestra, líder d’ensenyants, animadora
de comunitats cristianes de Lima.
10.11: Policiano Albeño López, pastor protestant, i Raúl
Albeño Martínez, màrtirs de la fe, El Salvador.
12.11: Nicolás Tum Quixtán, catequista i ministre de
l’eucaristia, assassinat, a Chicamán, Guatemala.
19.11: Santos Jiménez i Jerónimo, «Don Chomo», pastors
protestants camperols, màrtirs, Guatemala.
22.11: Trinidad Jiménez, catequista i animador d’una CEB,
assassinat per la policia, El Salvador.
23.11: Ernesto Abrego, capellà, desaparegut amb quatre
dels seus germans a El Salvador.
27.11: Juan Chacón i companys dirigents del Frente
Democrático Revolucionario, màrtirs en El Salvador.
27.11: Enrique Alvarez Córdoba i companys, militants, El
Salvador.
28.11: Marcial Serrano, capellà, màrtir de los camperols d’El
Salvador.
2.12: Ita Ford, Maura Clarke, Jean Donovan (Maryknoll) i
Dorothy Kasel (ursulina), assassinades, El Salvador.
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Premis atorgats en els certàmens...

• El Premi de Conte Curt Llatinoamèrica (500
euros), l’han guanyat, a parts iguals, José ARREOLA,
mexicà (grafdar@yahoo.com), amb «De cara al sol», i
Cecilia COURTOISIE NIN, uruguaiana resident a Buenos
Aires (cecourtoisie@gmail.com), amb «Almas con olor a
cebolla». Els publiquem ambdós en aquesta mateixa edició
de l’Agenda (pàg. 234-235).
Per l’any vinent convoquem la XVIa edició del Concurs.
Veieu la pàg. 17.
Una àmplia antologia de «Contes curts llatinoamericans» -més de setanta, ja-, no només els guanyadors,
sinó els millors d’entre tots els que es presenten a concurs,
s’està posant en línia com una secció dels Serveis Koinonia, amb els millors contes rebuts en tots aquests anys. A:
servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El premi del Concurs de Pàgines Neobíbliques,
dotat amb 500 euros, s’ha concedit a Francisco MURRAY,
argentí resident a Indonèsia (franciscojmurray@gmail.
com), per la seva pàgina neobíblica «Esta agua es nuestra, compartámosla», actualització de Gn 26,19-22. En
aquesta edició publiquem el text guanyador. Veieu la pàg.
236. El jurat atorga una menció honorífica als treballs de
José Manuel FAJARDO SALINAS i de Bernardo GUÍZAR.
Felicitacions a tots...
Convoquem la XVIa edició d’aquest Concurs en aquesta
Agenda Llatinoamericana’2010. Veieu la pàg. 17.
Una extensa antologia de «Pàgines Neobíbliques»
(més d’un centenar, ja)rebudes pel concurs enguany i
altres anys, es continua publicant com una secció dels
Serveis Koinonia: servicioskoinonia.org/neobiblicas
• El jurat del Concurs de Gènere sobre el tema «Perspectiva de gènere en el desenvolupament social», patrocinat pel Centro de Comunicación y Educación CANTERA,
de Managua, Nicaragua, ha atorgat el premi, de 500 US$,
a Maite PÉREZ MILLET, de Santiago de Cuba (mmillet@
csh.uo.edu.cu), pel seu treball «Ensayo por un cambio»
(el publiquem a la pàgina 238).
Amb les mateixes bases sota un nou enfocament,
queda convocat el certamen per l’any vinent, amb el tema
de «Perspectiva de gènere i ecologia». Veieu la pàg. 17.
• En el Certamen de Novetats Ecoteològiques, convocat pel Grup d’investigació «Ecoteología» de la Facultat

de Teologia de la Universitat Javeriana de Bogotà, n’ha
resultat guanyador, en la modalitat “b”, Joan Enric
REVERTÉ SIMÓ, «Pare Jony», d’Amposta, Catalunya, pel
videoclip «El dinero no se puede comer» (www.padrejony.
com/multimedia.htm) i el material que l’acompanya. La
modalitat “a” ha quedat deserta. Amb nou tema i les mateixes bases, queda convocat pel 2010. Veieu la pàg. 20.
• En el Certamen «Emergència ecològica planetària i missió cristiana», convocat per l’Institut Missio
d’Aquisgrà i l’Agenda Llatinoamericana, el jurat ha
atorgat un accèssit, de 100 euros, a Juan Antonio MEJÍA
GUERRA, d’El Progreso, Hondures, deixant desert el primer
premi.
Amb les mateixes bases, nova dotació i nova temàtica,
es convoca la IXa edició del Certamen. Cf. pàg. 19.
• El Col·lectiu Ronda d’Advocats, de Barcelona, ha
concedit el Premi sobre «Protecció del medi ambient.
Creixement sostenible» al Col·lectiu COA (elcolectivocoa@gmail.com)», de Guadalajara (Jalisco, Mèxic), pel
seu treball en la defensa jurídica integral del territori i
medi ambient dels pobles de Temacapulín, Acasico i Palmarejo, als alts de Jalisco. En concret per la seva tasca en
la defensa dels pobles i comunitats amenaçades d’El Zapotillo, i la defensa jurídica de la seva sobirania alimentària
mitjançant el reforçament d’assemblees comunitàries i la
consulta pública, entre d’altres mitjans. Així mateix, pels
procediments jurídics iniciats contra la construcció d’una
resclosa i l’articulació d’un grup de juristes per la defensa
jurídica de la sobirania alimentària, amb un enfocament
integral.
El concurs es convoca per l’any vinent, en la seva ja
VIIIa edició. Veieu la pàg. 18.
• La Revista Alternativas i la Fundación Verapaz
han atorgat el Premi Antonio Montesinos, en la seva
XIIIa edició, a Francisco OLIVA sj, conegut popularment
com a Pa’í Oliva, en honor als mèrits de tota una vida
que ha encarnat i prolongat en l’actualitat el gest profètic
d’Antonio Montesinos en defensa de la dignitat humana.
Veieu la pàg. 15.
Recordem que per aquest Premi es poden presentar
candidats per a la consideració del Jurat; veieu la convocatòria, renovada de la seva XVa edició, a la pàg. 17.

Aquests són els premis concedits en els certàmens convocats per l’Agenda’2009; veieu-los també a:
http://latinoamericana.org/2009/premios
Les convocatòries d’aquesta Agenda’2010, pel 2011, veieu-les també a: http://latinoamericana.org/2010/convocatorias
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FELICITACIONS a tots els premiats, i el nostre AGRAïMENT a tots els que hi heu participat. Us esperem un any
més...
Cada any, els premis dels concursos de l’Agenda Llatinoamericana es publiquen en l’edició següent, i també, el
primer de novembre, a la seva seu virtual: http://latinoamericana.org
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• En el concurs Independència i Unió, convocat pel
Grup de Reflexió «Converses a sa serena», el Jurat,
després d’una molt laboriosa decisió, ha atorgat el primer
a Juan BURGOS, pel seu treball «Congruencia radical:
soñando y actuando con la Utopía». Però ha decidit fer
també dues «mencions honorífiques»,en favor de María
Fernanda RANFLA INIESTRA i de Beatriz CASAL ENRÍQUEZ, pels seus respectius treballs. El premi està dotat
amb 800 euros. Felicitacions...
Amb un tema nou, el premi es convoca pel 2010, en la
seva ja IIIa edició. Veieu la pàg. 16.
• El concurs sobre «Salvem el Planeta», per a microvídeo, convocat per la Fundació ECODES (ecodes.org),
s’ha declarat desert.
Amb una temàtica nova i nova dotació, es convoca pel
2010. Veieu la pàg. 21.
• El resultat del concurs sobre la «Difusió dels
principis del decreixement», convocat per la «Comissió
Agenda Llatinoamericana», de Girona, s’ha fet públic
el dia primer de novembre de 2009, quan aquesta agenda
s’estava imprimint; els resultats es poden veure a: llatinoamericana.org i a: latinoamericana.org/2010/premios
Felicitacions als guanyadors. El concurs es torna a
convocar en una nova edició; veieu la pàg. 21.
• El concurs en memòria de Mons. Antulio Parrila
Bonilla, el «Las Casas del segle XX a Puerto Rico», convocat per «Redes de Solidaridad y esperanza», ha premiat
l’aportació de Miguel SANTIAGO SANTANA, de San Juan,
Puerto Rico, que rebrà el premi de 500 US$ i el diploma
corresponent. «Redes» torna a convocar el concurs amb
una temàtica nova en la seva ja Va edició. Veieu la pàg.
16.
• A la pàg. 229 presentem una convocatòria especial
de la Coordinadora Continental Llatinoamericana de Comunitats Eclesiàstiques de Base -que també contempla el
tema de l’ecologia- sobre el «rellançament de les CEBs».

Re

...convocats el 2009 pel 2010

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 XIVa edició, a:

Francisco de Paula OLIVA ALONSO sj
per la seva trajectòria vital, que constitueix un veritable referent, sobretot per als joves, i demostra
que la lluita per la justícia no té fronteres
Múltiples mèrits concorren en la seva persona:
• Una dilatada biografia, nodrida d’episodis singulars que permeten apropar-se a moments històrics
fonamentals en la història recent del Continent (la
dictadura de Stroessner al Paraguai, el cop d’estat
i la dictadura argentina dels anys 70, la revolució
sandinista dels 80 o els fets del «Març paraguaià» el
1999).
• Una inclinació vocacional i un treball molt
ampli i divers en l’àmbit dels mitjans de comunicació
(jove director de Ràdio Popular a Espanya, fundador
de la Facultat de Comunicació a Asunción, impulsor
de la revista Envío a Nicaragua...); tot això com a
conseqüència del seu personal convenciment de la
importància dels mitjans de comunicació en les
transformacions socials.
• Una dedicació constant a favor dels pobres (joves, immigrants, camperols, dones, barraquistes...) al
Paraguai, l’Argentina, l’Equador, Nicaragua, Espanya, i
finalment altre cop Paraguai, on resideix actualment.
Manté una intensa activitat periodística, social i
política; dirigeix el projecte de «Parlament Jove» i
diferents personalitats i organitzacions socials l’han
presentat com a candidat al Premi Nobel de la Pau.
Veieu: Pa’í Oliva. Una vida en dos orillas, Voces
del Sur, Huelva, Espanya 2008, 108 pp, disponible
com a llibre digital a la seu dels autors: dosorillas.
org.
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CONCURS: «socioecologia Urbana»
IIIa Edició

Prohibeixo als mercaders alabar massa les seves mercaderies. Perquè aviat es converteixen en pedagogs i t’ensenyen
com a finalitat allò que per essència és un mitjà, i en enganyar-te així sobre el camí a seguir, et degraden; perquè si la
seva música és vulgar, et fabriquen, per vendre-te-la, una ànima vulgar. Així doncs, està bé que els objectes es creïn per
servir els homes; seria monstruós que els homes fossin creats per servir de caixa de residus als objectes. (Saint-Exupéry)

En la convocatòria del 2009, varem somiar per descobrir el camí cap a la UTOPIA d’un món feliç. Aquest any 2010,
sense deixar de somiar, intentarem orientar d’itinerari per aquest camí, partint de la col·lectivitat, del nostre poble, de
la nostra vila, de la nostra ciutat. El tema de l’Agenda, l’Ecologia, ens marca el rumb.
Quantes coses podem fer cadascun de nosaltres individualment i com a col·lectivitat! I quantes se’n podrien
arribar a fer des de l’ajuntament...!
• Les contaminacions: aire, aigua, la terra, el subsòl –aqüífers-, contaminació acústica, visual... Estalvi d’energia,
recerca d’energies no contaminants...
• Residus: reduir-los al mínim, classificar-los a casa per fer la recollida selectiva, reutilització i reciclatge d’allò
que es pugui aprofitar, compostatge... Al teu poble, vila, ciutat existeix la recollida selectiva de residus? Hi ha prou
punts verds?
• Habitabilitat: els barris, estan dissenyats per afavorir la convivència ciutadana? Existeix un sistema de transport
urbà públic no contaminant i econòmic? Hi ha parcs verds per jugar-hi els nens, passejar i descansar els ancians? Etc.
No es pretén pas que amb l’espai del qual disposes per al teu escrit donis resposta detallada a aquests temes i a
tants d’altres que ni mencionem, però que existeixen. Es valoraran bàsicament dos aspectes:
1. Una visió de conjunt de com hauríem d’actuar els ciutadans i l’ajuntament per crear una consciència col·lectiva,
partint sempre d’una col·laboració entusiasta i una transparència informativa.
2. La solució «genial» o algun dels aspectes de la socioecologia urbana. I recorda, allò genial sempre és senzill,
però mai fàcil.
Extensió: de 5 a 8 pàgines, o de 10.000 a 16.000 polsacions (caràcters més espais).
Gènere: assaig.
Idioma: es pot utilitzar qualsevol idioma, sempre que s’inclogui una traducció a una de les llengües en les quals es
publica l’Agenda (català, castellà, portuguès, italià, francès o anglès.)
Primer premi: 800 euros. El jurat podrà atorgar un o dos premis més, de 200 euros.
Enviar abans del 31 de març de 2010 a: conversescanserena@yahoo.es (Envia-ho també al teu ajuntament, potser
t’ho agrairan).
Convoca: Grup de reflexió «Converses a sa serena» i l’Agenda Llatinoamericana.

Concurs
Supervivència dels pobres o cura de l’ambient?
Va Edició
Encara que en teoria no siguin objectius contraris, en molts de casos s’enfronten a la pràctica: els pobres,
per sobreviure es veuen obligats a deteriorar l’ambient, la inversió en matèria ambiental es resta a la solidaritat
amb els pobres, la urgència de salvar el planeta sembla aplaçar la defensa dels pobres...
Són realment contràries la lluita contra la pobresa i la defensa del medi ambient, la lluita per la justícia i la
lluita per l’ecologia? O bé són Causes que es poden comptabilitzar, que se sumen i es poden reforçar mútuament?
Per què? Com?
REDES, «Red de Esperanza y Solidaridad» (antiga «Guerra contra la fam»), de Caguas, Puerto Rico, convoca
tothom a pensar sobre aquest dilema inevitable en la nostra solidaritat. Envieu la vostra reflexió, personal o
col·lectiva (amb la vostra comunitat, els/ les vostres alumnes, els vostres veïns, el vostre grup d’amics/gues...),
abans del 31 de març de 2010, a: redesperanza@prmail.net El premi està dotat amb 500 dòlars i un diploma.
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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 2010 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premi: 350 euros i la seva publicació a l’Agenda
del 2011. La decisió del jurat es farà pública l’1 de
novembre del 2010 a http://latinoamericana.org/2011/
premios

Concurs «Gènere i compromís polític», XVa edició
El Centre d’Educació i Comunicació Popular CANTERA
i l’Agenda Llatinoamericana convoquen la XV edició del
seu concurs “Perspectiva de gènere en el desenvolupament
social”. Les bases són:
1. Temàtica: “L’ecologia vista des de la perspectiva de
gènere». Són dues perspectives que «es sumen», o que es
complementen connectant en allò profund? Es tracta només
de tenir cura de la terra, o de replantejar radicalment la
nostra relació amb la natura? En estil d’assaig.
2. Extensió i idioma: No podrà passar de mil paraules o

pulsacions. S’hi pot concursar en castellà o portuguès
portuguès,
66.000
000 pulsacions
i en qualsevol altre idioma, sempre que s’adjunti una traducció al castellà.
3. Els treballs hauran d’arribar abans del 15 de març
de l’any 2010 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, XVa edició
La Revista “Alternativas” i la Fundació Verapaz
convoquen la quinzena 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-hi candidats, raonant-ne els motius i acompanyantlos amb firmes si ho creu oportú, abans del 31 de març
del 2010 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», XVIa edició
L’Agenda Llatinoamericana convoca aquesta setzena
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 interpret-

ació d’aquesta hora històrica
històrica...
4. Els textos hauran d’arribar abans del 31 de març
del 2010 a: agenda@latinoamericana.org
5. El conte guanyador es premiarà amb 350 euros, i
es publicarà a l’Agenda Llatinoamericana 2011 (en uns 18
països). La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre del 2010 a http://latinoamericana.org/2010/premios
6. El jurat podrà declarar el premi desert, però també
podrà concedir accèssits de 100 euros.
17
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L’Agenda Llatinoamericana convoca la XV edició del
Concurs de “Pàgines Neobíbliques”:
1. Temàtica: basant-se en alguna figura, situació o
missatge bíblic, tant de l’Antic com el Nou Testament, els
textos intentaran una “relectura” des de l’actual situació
llatinoamericana i mundial.
2. Els textos no podran passar de 9.000 pulsacions.
En castellà, portuguès o català, en prosa o poesia, tenint
en compte que, donant per suposada una qualitat bàsica
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Concurs de «Pàgines Neobíbliques», XVa edició

r ia
nv
oc
at
ò
Co

Premi
«Col·lectiu Ronda d’advocats»
VIII Edició

AMBIENT SOSTENIBLE
CONTRA CATàSTrOFE ECOLòGICA
El Col·lectiu Ronda, de Barcelona, com a assessoria jurídica laboral econòmica i social, al
servei de las classes populars, ha estat convocant el premi Ronda d’Advocats des de l’any 2003.
Aquest any 2010 convoca una nova edició, el vuitè Premi, sobre una temàtica que varem abordar
parcialment l’any 2009: la defensa jurídica dels pobres i de la natura.
Al concurs que convoquem l’any 2010 li volem donar un enfocament més ampli i profund.
Es tracta de la nostra relació amb el medi natural, amb una primera finalitat: evitar la imminent
catàstrofe ecològica si es segueix amb el model de vida de producció i de consum actual, els
primers però importants efectes de la qual ja estem patint.
Malalties produïdes per un ambient contaminat i intoxicat, desaparició de multitud
d’espècies, fenòmens de la natura exacerbats, no tan sols són alertes que arrasen amb vides
humanes, especialment dels més pobres i exclosos, i que produeixen enormes danys materials.
Són el preludi del que li passarà a la humanitat si no canviem profundament la nostra relació
amb la natura.
El concurs de l’any 2010 es dirigeix a reconèixer els treballs, que tracten d’impedir un major
deteriorament del medi natural, però especialment aquells projectes o activitats relacionats amb
el món dels drets de les persones i els pobles que tractin del respecte i la convivència amb la
natura en un entramat de relacions en el que l’ecologia, en el sentit més ampli i profund del
terme, presideixi les nostres relacions de convivència de forma harmònica i sostenible.
El Col·lectiu Ronda d’Advocats,
CONVOCA:
les entitats que s’especialitzen en aquesta mena de defensa dels pobres a participar en un
concurs, amb les següents bases:
BASES:
Informe a presentar: es demana un informe clar, concret i precís, i no massa extens, sobre
l’experiència: el context jurídic de la societat en la qual s’inscriu, les activitats realitzades,
l’avaluació dels resultats obtinguts.
Idioma: castellà, portuguès o català, o qualsevol altre en els quals es publica l’Agenda,
acompanyat d’una traducció a qualsevol dels esmentats.
Enviament i termini: S’haurà d’enviar, abans del 31 de març del 2010, a agenda@
latinoamericana.org i a jpujol@cronda.coop
Premi: 1500 (mil cinc-cents) euros, a més de la seva publicació a la Xarxa. Es podrà declarar
desert, també es podrà concedir algun accèssit.

❑
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Certamen
Agenda/MissiÓ Institut
IX edició

Concepció
ó cristiana de l’ésser humà
i l’antropocentrisme
Plantejament.
Fa unes quantes dècades, el 1967, Lynn White va escriure a la revista Science un article titulat «Arrels
històriques de la nostra crisi ecològica”, en què aventurava la hipòtesi que era la ideologia de l’herència
judeocristiana, i concretament el seu radical antropocentrisme, la causa principal de l’actitud depredadora de la civilització occidental respecte a la natura i de la crisi ambiental en la qual estem immersos.
L’article, que afirmava a més que el cristianisme era la religió més antropocèntrica de la història, es va
convertir de seguida en un punt de referència pels estudis d’antropologia cultural posteriors.
La teologia encara té pendent abordar de cara aquesta acusació d’una manera serena, i sobretot amb
un esperit disposat a la correcció.
L’actualitat efervescent de la consciència ecològica en la societat actual sembla indicar que ha arribat
el moment de fer una revisió crítica d’aquesta tradició religiosa, en la seva variant dominant, així com
d’examinar les seves possibilitats de correcció des de les seves tradicions marginades i el diàleg amb les
noves ciències i les altres cultures i religions.
Forma part d’allò cristià essencial l’antropocentrisme? És inseparable de la revelació divina? Què hi ha
de mite, i/o de contingut indiscutible, l’antropocentrisme i la Bíblia? És acceptable l’antropocentrisme des
de la perspectiva de la nova cosmologia? És l’abandonament de l’antropocentrisme el proper «centrisme»
al qual hem de renunciar? És imaginable un «Pla de Déu» no antropocèntric? És viable el «biocentrisme»
i «l’ecocentrisme» com a noves coordenades per a una religió acceptable avui? Quins antropomorfismes
caurien juntament amb l’antropocentrisme? Quines conseqüències tindria tota aquesta transformació sobre
la identitat del cristianisme?
L’Agenda Llatinoamericana, en la novena edició d’aquest certamen,
C O N V O C A els teòlegs i teòlogues,
i els convida a elaborar teològicament aquesta temàtica, sobre les següents
Bases.
-Poden participar teòlegs/es 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: 15 pàgines (30.000 pulsacions).
-Els treballs, que han de ser inèdits i originals, es presentaran en castellà, portuguès o català.
-Lliurament: abans del 31 de març del 2010, per correu-e, a l’Agenda Llatinoamericana (agenda@
latinoamericana.org), amb còpia a raul.fornet@mwi-aachen.org
-El premi, patrocinat pel MWI, Missionswissenschaftliches Institut d’Aachen (Aquisgrà, Alemanya),
consistirà en 1.000 (mil) euros.
-En participar, els concursants atorguen als convocants el dret a publicar els textos guanyadors, en
qualsevol mitjà, tant de paper com telemàtic.

❑
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CONCURS

d’Imaginaris sobre Déu:
Diàlegs entre ecologia profunda i teologia
VIa Edició

L’equip d’investigació «ECOTEOLOGIA», Facultat de Teologia, Pontifícia Universitat Javeriana (Bogotà,
Colòmbia), convoca el concurs «IMAGINARIS SOBRE DÉU: Diàlegs sobre ecologia profunda i teologia».Les
bases del qual són:
1. Participants.
El certamen té un enfocament macroecumènic. Per tant hi poden participar, sense cap mena de restricció, totes les persones, comunitats i institucions que sintonitzin amb les Causes de la Pàtria Gran.
2. Temàtica.
Donat l’enfocament general de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2010, cada treball haurà de plantejar,
intuir, suggerir, buscar imatges de Déu (representacions mentals, models, metàfores, etc.) des de la perspectiva de l’ecologia profunda, superant la visió «teista» clàssica d’un «theos-Zeus» transcendent, exterior,
‘allà-dalt’, ‘allà-fora’... Una Divinitat trobada més aviat aquí-sota, dintre, en la mateixa interioritat de la
matèria-energia, en relació amb l’evolució de l’Univers o el caràcter immanent-transcendent-transparent del
Déu Creador en relació amb la seva Creació.
3. Pautes.
Els treballs es classificaran en tres modalitats: a) Aquells que facin una anàlisi sistemàtica de les
representacions mentals, imaginàries o models sobre Déu que sorgeixen del diàleg entre l’ecologia profunda
i l’ecològica. b) Aquells que emprin llenguatges alternatius (narracions, poesies, cançons, entre d’altres)
en què es facin explícits continguts ecoteològics que aportin a entrellucar altres formes de comprendre
Déu a partir del diàleg entre ecologia profunda i teologia; i c) Aquells que utilitzin dibuixos o expressions
gràfiques que a manera de caricatures reflecteixin noves comprensions de Déu que sorgeixen del diàleg
entre ecologia profunda i teologia.
L’extensió màxima del document complet és de 10 fulls mida carta (o 20.000 caràcters) per a les modalitats a i b, en castellà o portuguès (si el treball és en un altre idioma, s’ha d’incloure una traducció al castellà). També és viable annexar materials d’altra mena impresos ( fotogràfics, audiovisuals, informàtics...)
que contribueixin a precisar l’enfocament ecoteològic del treball.
4. Termini i enviament.
Els textos, que han de ser inèdits i originals, hauran d’arribar abans del 31 de març del 2010 a ecoteologia@gmail.com amb còpia a acaceres@javeriana.edu.co o a: Carrera 5 núm. 39-00, Pis 2 Edifici Arrupe,
«Equipo Ecoteología», Facultat de Teologia, Pontifícia Universitat Javeriana, Bogotà D.C., Colòmbia.
5. Incentius.
El text guanyador, en cadascuna de les modalitats, es premiarà amb 100 US$ i un paquet de materials ecopedagògics. El jurat podrà declarar desert el premi, així com concedir un o més accèssits. Així
mateix, els millors treballs es divulgaran a través de la pàgina de la Universitat Javeriana, des de l’enllaç
d’Ecoteologia. L’Agenda Llatinoamericana Mundial podrà publicar aquells treballs que millor contribueixin a
impulsar el diàleg ecologia – teologia en el nostre «Oikos»: la Creació.
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Premi a la difusió dels

La «Comissió Agenda Llatinoamericana», de Girona, Catalunya,
C O N V O C A aquest concurs, amb les següents bases:
Temàtica: El «decreixement», com a alternativa al «creixement il·limitat» i forma de «salvar-nos
amb el planeta».
Contingut i format: Es premiarà la persona, comunitat o entitat que, mitjançant treballs escrits,
organització de cursos o conferències, treballs d’investigació, realització de material
audiovisual, creació de material pedagògic per a adults o escolars, execució d’accions
directes, etc. faci una millor difusió dels principis del «decreixement».
Termini i enviament: Els treballs o memòries dels actes organitzats hauran d’arribar abans del 31
de març del 2010 a: Comissió Agenda Llatinoamericana, carrer Santa Eugènia 17, 17005Girona. Tel.: + 34 - 972 219916. Correu-e: llatinoamericana@solidaries.org
Idioma: En qualsevol dels que es publica aquesta Agenda: català, castellà, portuguès, anglès o
italià.
Premi: 5OO euros. El jurat el podrà declarar desert, però també podrà concedir un o més accèssits
de 100 euros. La decisió del jurat es farà pública l’1 de novembre de 2009 a: latinoamericana.org/2011/premios
❑

CONCURS
d’Instruments per al canvi de consciència ambiental
IIIa Edició

ECODES, Fundació Ecologia i el Desenvolupament, i l’Agenda Llatinoamericana,
C O N V O QUE N aquest concurs, amb les següents bases.
Objectiu: Estimular la creació d’«instruments pedagògics» destinats a provocar un canvi de consciència davant la situació ecològica ambiental, que puguin ser utilitzats en alguns d’aquests
mitjans o públics: barri popular, comunitat de base, escola, grup de docents, educació
d’adults, universitat...
Format: Lliure; pot ser cartilla de educació popular, fulletó, llibre, carpeta de materials, curs a distància, etc. S’haurà de presentar al concurs digitalment. Es valorarà especialment
tant la seva facilitat d’aplicació i el sentit pedagògic, com la qualitat dels seus continguts.
Idioma: En qualsevol dels que es publica aquesta Agenda: català, castellà, portuguès, anglès o italià.
Presentació de treballs: Els treballs s’hauran d’enviar, abans del 31 d’agost del 2010, a: agenda@
latinoamericana.org
Primer premi: 3OO euros.
Publicació: Els millors treballs podran estar disponibles gratuïtament a la xarxa.

❑

Veieu la convocatòria de la Coordinadora Continental Llatinoamericana de CEBs, a la pàg. 229

21

VE
UR
E
I.

Déu i la natura

Durant la major part de la seva existència, durant
gairebé dos milions d’anys, la humanitat ha trobat
la divinitat a la natura. Ha sacralitzat la natura i ha
venerat animals, plantes, arbres, pedres, muntanyes,
rius... Hi trobava la força que dirigia l’univers.
Fa només 4.000 anys que va aparèixer un Déu
diferent, un Déu sense nom, sense qualificatius, totalment diferent a la natura, un Déu que va prohibir que
li’n fessin imatges perquè no s’assemblava a cap de
les coses conegudes. Va ser el començament del poble
d’Israel. La nova concepció, proclamada pels profetes,
va trobar sempre resistència dins del mateix poble
d’Israel. No podia o no volia desfer-se del seu culte
tradicional, que trobava la divinitat en els elements de
la natura. La història d’Israel va ser una lluita contra
la idolatria, o sigui, contra la divinització de la natura.
S’ha d’entendre. La natura, els animals, els arbres,
les pedres... no volen la justícia, ni la compassió.
Porten la humanitat en els seus cercles vitals amb
indiferència. El Déu sense nom que es revela a Israel
és Déu de justícia i de compassió. Els seus seguidors
hauran de lluitar perquè hi hagi justícia i compassió.
Els profetes varen entendre que apartar-se del Déu
sense nom era abandonar la causa de la justícia i la
compassió: era abandonar els pobres a la seva condició. Per això, varen denunciar les “idolatries” i varen
proclamar el Déu del qual Israel n’era herald.
Aquesta lluita contra la divinització de la natura
va continuar en la història de la cristiandat fins fa ben
pocs anys. Durant la cristiandat, l’Església ha trobat
un compromís amb els pobles per aconseguir la seva
adhesió al cristianisme: ha atribuït un sant a cadascuna de les diverses manifestacions del politeisme pagà.
S’ha creat així un politeisme cristià que satisfà les
masses populars.
En el segle XVI els protestants varen protestar
contra aquest politeisme, i encara avui ho fan, com
a mínim les denominacions més populars. Els protestants varen ser molt més radicals contra la idolatria en
general, i, de manera particular contra la que en deien
idolatria catòlica, que era una forma cristianitzada
de culte a les divinitats de la natura. Tan sols els darrers anys les Esglésies històriques es varen desarmar,
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perquè varen entrar en una època de diàleg, de macroecumenisme. Ho varen poder fer perquè els cultes
tradicionals ja no tenen poder, es consideren inofensius, i no constitueixen una amenaça per a les Esglésies. Els mateixos catòlics varen perdre molt del seu
entusiasme pels sants, a causa del secularisme, però
encara subsisteixen fenòmens importants de sants més
independents de la natura. Llavors, les Esglésies, en
certa manera, es varen quedar sense paraula davant la
natura. No podien reconèixer que el culte als sants es
dirigia a la natura, no podien reconèixer l’anomenada
idolatria catòlica. No tenien res més a dir.
Molts de cristians han entrat sense resistència en
una concepció secularitzada de la natura. Quan es va
demostrar que la Terra girava al voltant del Sol, va
sonar com una blasfèmia. El Sol i la Lluna varen perdre
el que els quedava de divinitat. Varen quedar reduïts
a objectes errants per l’espai. Quan es va realitzat la
dissecció de cadàvers, al segle XVI, va ser un escàndol:
el cos perdia la seva sacralitat misteriosa. El darrer cop
va ser l’arribada dels éssers humans a la Lluna: molts
no s’ho varen creure; varen pensar que es tractava d’un
muntatge cinematogràfic. I la Lluna va perdre el que li
quedava de sagrat.
Amb les noves tecnologies, que permeten demolir
muntanyes, tallar boscos, canviar el curs dels rius,
mutar genèticament les plantes o els animals..., la
natura ha quedat transformada en un objecte que la
humanitat pot manipular. El naixement de la ciència
de l’economia i les teories capitalistes han estimulat l’explotació intensiva dels recursos de la natura:
recursos com els sòls, els minerals, les plantes, els
animals...
Aquest moviment no ha trobat resistència de part
de les Esglésies –entre els protestants menys que entre
els catòlics-, i per això els països protestants es varen
desenvolupar abans i encara avui estan al capdavant
de l’economia mundial.
Fins fa ben poc temps, va ser unànime la convicció
que els recursos naturals eren il·limitats. Era possible
explotar tota la natura perquè els seus recursos eren
inacabables. Les selves tenien una extensió infinita,
els rius donaven una aigua inesgotable, els recursos

del sòl eren infinits: carbó, petroli, minerals... Amb la
idea que el nombre era infinit, el segle XIX es varen
matar milions de balenes que proporcionaven greix per
a la il·luminació...; si no s’hagués descobert el petroli, la balena hauria desaparegut fa un segle.
De fet, fins a finals del segle XIX, la població
humana del planeta era molt menor. Es calcula que
el 1900 hi havia 1.600 milions d’habitants. Ara som
6.700 milions...
El desenvolupament tecnològic ha fet possible
que el consum humà semblés que podia augmentar
indefinidament. Però avui ja tenim la certesa que seria
impossible donar a tota la humanitat el nivell de vida
que actualment tenen els EUA. Per això faria falta tenir
9 planetes, segons afirma el darrer informe del PNUD.
L’augment de la població ha canviat les percepcions,
encara que molts es resisteixin a acceptar la realitat,
per exemple les classes dirigents del món sencer, seguint l’exemple de la classe dirigent dels EUA.
Aquestes classes dirigents volen augmentar sense
límits la seva riquesa. Per això, defensen i mantenen una economia de creixement permanent, forçant
aquest creixement. Com que els recursos ja manifesten
que són limitats, aquestes elits pressionaran per tal
que el creixement de l’economia es faci en els sectors
que els permetin tenir majors rendiments, per augmentar encara més el seu nivell de consum, en detriment
del nivell de vida de les masses.
Allò tràgic no és pas només que els recursos siguin
limitats i que la Terra ja no aguanti l’explotació actual. El drama és que les classes dirigents, els caps de
l’economia, vulguin una explotació encara més intensa
i un esgotament dels recursos naturals encara més
ràpid. Volen l’escalfament planetari i les pertorbacions
climàtiques, perquè no volen canviar l’estructura de
l’economia. El drama l’estan dirigint criminals que
dominen els anomenats governs, que en realitat no
governen res. Tots aquests reptes són ben coneguts.
Actualment tot apareix no només com a limitat,
sinó també com a contaminat. Diuen que la contaminació ja és irreparable, que només es pot limitar la
seva expansió: l’aire està contaminat, i també el mar,
els rius, la terra... Els animals i les plantes estan amenaçats. Moltes espècies ja han desaparegut, i milers
d’altres poden fer-ho en els propers anys... La mateixa
alimentació aviat podrà passar a ser un problema agut,
perquè les elits socials van acaparant tot allò que hi
ha disponible. Avui els camps serveixen per plantar-hi

canya de sucre per tal que els automòbils puguin circular als EUA amb un cost mínim...
Com ho miraríem des de la perspectiva de les religions? Naturalment que aquestes no tenen capacitat
per inventar ni per dur a terme les transformacions
necessàries. Es tracta d’un immens problema polític,
que només es pot resoldre a nivell mundial. Però les
religions poden actuar a la ment dels éssers humans,
poden despertar les consciències i fer que la gent
actuï.
Aquesta podria ser l’oportunitat històrica per revisar la relació entre Déu i la natura. La lluita contra el
politeisme i el panteisme, que el va acompanyar moltes vegades o se’n va derivar, va ocupar tota l’atenció
de la religió nascuda de la Bíblia i va dur a entendre
Déu com a radicalment separat, distant, diferent de
la natura com a conjunt de la creació. Es va projectar Déu fora d’aquest món, com un amo o un senyor.
Inconscientment, la imatge d’amo, de dominador, de
senyor, ha penetrat la imaginació, i consegüentment el
llenguatge. Prevalen els adjectius que denoten poder.
En la mateixa litúrgia cristiana s’exalta el “Déu totpoderós”. La litúrgia romana, com les litúrgies orientals
–inspirades probablement no només pels profetes, sinó
també pel sistema imperial que tanta influència va
tenir en l’organització de l’Església cristiana- és celebració del poder.
Els camperols cristians sempre descobrien Déu
en els seus camps, en els boscos, en la natura que
els envoltava. Sempre hi va haver també místics que
el descobrien en la creació. Però la doctrina oficial,
recolzada per una teologia que era teologia oficial,
va exaltar el poder d’un Déu per damunt de les criatures, com un rei o un jutge. La tendència era rebaixar
les criatures per exaltar el Creador. Els teòlegs, com
a jerarquia, vivien a les ciutats, que eren símbol del
poder; no convivien pas amb la natura.
Ara seria el moment de revisar l’imaginari del clergat i de la jerarquia, així com de la jerarquia oficial.
Déu no està pas fora de l’abast de les criatures, no és
a dalt, en un cel inassolible, no es troba pas fora de la
vida que anima la terra i tots els éssers que l’habiten.
És a dins de cadascuna de les seves criatures, com a
font permanent de vida. És la força que permet que
totes les seves criatures es puguin moure, créixer,
actuar. Cada pas en aquesta terra revela un nou aspecte de la seva presència activa. Destruir la natura
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és destruir allò que rep vida de Déu, és menysprear la
bondat del Creador. Embellir la natura és retre culte al
seu Creador. El nostre contacte amb tots els éssers de
la Terra és un contacte amb Déu. Déu no és pas lluny
de nosaltres. És al nostre voltant i dins de nosaltres.
Acollir la vida que Ell crea en nosaltres i en els éssers
que ens envolten és retre culte a Déu, alabar i agrair.
El “senyoriu” de Déu consisteix a donar vida, a infondre vida en tot moment.
Això no és pas cap novetat, perquè els cristians
que vivien en contacte permanent amb la natura
sempre ho varen sentir així. Aquests sempre varen
ser sospitos de politeisme i d’idolatria. Pot ser que
els teòlegs antics i la jerarquia, duts per un prejudici
envers els pobres, interpretaven de manera equivocada
el comportament i la religió dels camperols. Podria
molt ben ser que aquests reconeguessin l’existència
d’un Creador universal, però reconeixent alhora la
seva presència en les criatures. Els gestos i els ritus es
podrien haver malinterpretat. Les classes altes sempre
sospiten dels pobres i interpreten malament la seva
conducta.
Qui sap si el politeisme dels camperols no era res
més que una forma d’expressar, no pas una multiplicitat de déus, sinó una multiplicitat de manifestacions
d’un Déu únic, sentit com a distant de les preocupacions de cada dia. El politeisme pot ser més proper del
que es creu del culte als Sants.
En aquest començament del tercer mil·lenni tenim
molts de motius per revalorar la Creació. Ja ens han
alertat amb molta insistència. La Terra s’està morint
perquè l’estan explotant d’una manera que no aconsegueix recuperar-se. Això constitueix un repte nou
en la història de la humanitat. Mai havíem sentit tan
vivament que els recursos de la Terra fossin limitats. I,
no obstant això, encara avui, la major part de la humanitat no ho veu clar, no es creu les advertències que
han fet tants de científics.
Desgraciadament, la civilització occidental està
contaminant la humanitat sencera. Ella és un estímul
constant per produir més, consumir més, i per tant,
per destruir més la Terra. La mentalitat del capitalisme, reforçada per tecnologies que aconsegueixen
accelerar la destrucció del planeta, està triomfant, precisament en aquest moment que hauria d’haver quedat
superada.
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Per la seva part, les religions i les filosofies tradicionals estan desprestigiades. A Occident, les Esglésies entren dins la mentalitat consumista. Triomfa
el màrqueting catòlic. Les Esglésies prediquen tot el
contrari de la moderació, el contrari de l’austeritat de
vida que ensenyaven quan la situació d’amenaça no
existia. Varen predicar l’austeritat quan el consumisme
hagués estat inofensiu, i ara el prediquen, ara que és
catastròfic.¿ Però és que les Esglésies cristianes encara
tenen espiritualitat?
Des de sempre, allò que més desitjaven els pares
era entregar als seus fills un món millor, amb millors
condicions de vida, més oportunitats. Ara sabem
–encara que la majoria no s’ho cregui encara- que
els pares entregaran als seus fills un món pitjor, amb
condicions de vida indubtablement pitjors.
Com a mínim els pares tenen el deure de frenar el
deteriorament de la Terra. No poden pretendre consumir com més millor, deixant una Terra pitjor per
als seus fills. Seria un immens egoisme per part dels
adults, un menyspreu envers els fills. Cal recordar als
adults que tenen una responsabilitat envers els fills.
Passa que els amos de l’economia volen produir
cada vegada més, o sigui deteriorar la natura tant com
sigui possible. I no canviaran pas tan fàcilment. La
crisi financera actual no canviarà els seus comportaments.
Els governs no tenen llibertat. Estan dominats pels
amos de l’economia, i no poden fer res. Els governs
ara tenen per missió obligar els ciutadans a acceptar
l’organització de l’economia que dicta un grup de
senyors, encara que sàpiguen que allò és un suïcidi
col·lectiu. Per cert, els amos del món aconsegueixen
convèncer molts de governants.
Els telespectadors es deixen convèncer i arriben a
pensar que els problemes ecològics només afectaran
els altres, però que ells se n’escaparan.
L’única sortida és l’educació dels nens. Els nens
poden aprendre actituds de respecte, de cura, d’estima
envers les plantes i els animals, actituds que els adults
difícilment adquiriran ja. L’adult només pregunta: quin
preu té?
Si la religió comença acollint la presència de Déu
en totes les criatures, pot desenvolupar un paper decisiu, per salvar el planeta i salvar-nos a tots.
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El canvi climàtic ja ha començat
Ell 2008 ha estat un del més devastadors de la
història pel que fa a pèrdues humanes i econòmiques
degudes a desastres naturals. Concretament, ocupa el
tercer lloc en el rànquing de costos econòmics, només
darrera del 1995, quan es va produir el terratrèmol de
Kobe (Japó), i el 2005, any de l’huracà Katrina (EUA),
segons l’informe anual de la segona reasseguradora del
món, Munich Re, que cita la BBC. Tot i que el 2008 hi
va haver menys fenòmens meteorològics extrems que el
2007, el seu impacte va ser més gran. Més de 220.000
persones van morir per ciclons, terratrèmols i inundacions, el nombre més elevat de víctimes des del 2004,
l’any del tsunami del sud-est asiàtic.
Les pèrdues econòmiques el 2007 van ser de 200
bilions de dòlars, un 50% més que el 2007. Àsia va ser
el continent més castigat. El cicló Nargis, a Burma,
Birmània, va matar 130.000 persones, mentre que el
terratrèmol de la província xinesa de Sixuan el maig
passat va deixar 70.000 víctimes mortals i milions de
persones sense llar. Segons Munich Re, el sisme de
Sixuan va ser el segon “més car” després del de Kobe.
Tot i que el cicló Nargis i el terratrèmol de Sixuan van
causar els costos més alts en vides humanes, les pèrdues econòmiques per a les companyies asseguradores
no varen ser massa grans, donat que la majoria de les
construccions afectades no estaven assegurades.
El desastre natural que va causar unes pèrdues
econòmiques majors (30 bilions de dòlars) va ser
l’huracà Ike, un dels 5 pitjors huracans de l’any a
l’Atlàntic Nord, que va patir un total de 16 tempestes
tropicals. A més, uns 1.700 tornados van creuar els
EUA.
“El canvi climàtic ja ha començat, i és molt probable que contribueixi a incrementar la freqüència dels
fenòmens meteorològics adversos i les catàstrofes
naturals”, va assenyalar un responsable de Munich Re,
Torsten Jeworrek, per a qui el que va succeir el 2008
confirma una tendència llargament observada.
Munich Re, fent-se ressò de les dades de
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), assenyala
que el 2008 va ser el 10è any més càlid conegut. Els
deu més calorosos corresponen precisament als darrers
12 anys. “La màquina del clima no s’atura, causant
fenòmens ‘naturals’ cada vegada més terribles”.

cada any ja mata
300.000 persones
El canvi climàtic ja està provocant la mort d’unes
315.000 persones cada any, com a conseqüència de la
fam, les malalties i els desastres naturals vinculats al
seu impacte. Aquesta xifra s’incrementarà fins el mig
milió de morts anuals el 2030.
És la conclusió preocupant de l’informe presentat
pel Fòrum Humanitari Global, a Ginebra: Human Impact
Report: Climate Change. The Anatomy af a Silent Crisis.
El canvi climàtic canviarà de manera greu el benestar d’uns 325 milions de persones, i s’espera que aquest
nombre es dupliqui en 20 anys, fins a assolir un 10%
de la població mundial (actualment 6.800 milions).
Les pèrdues econòmiques vinculades al canvi
climàtic superen els 90.000 milions d’euros, i és probable que aquesta xifra augmenti fins als 215.000.
Els països en vies de desenvolupament carreguen
amb més del 90% de les pèrdues econòmiques i les
morts humanes causades, i en canvi produeixen menys
de l’1% de les emissions contaminants que escalfen el
planeta.
La inversió en l’adaptació al canvi climàtic s’ha de
multiplicar per 100 en els països en vies de desenvolupament. Les ajudes dels països rics per a aquesta
adaptació dels països pobres no arriba ni a l’1% del
que caldria.
Actualment, només es destinen 208 milions de
dòlars anuals a prevenir i reduir el canvi climàtic.
Oxfam calcula que, d’ara fins al 2050 s’hauran d’invertir
36.000 milions d’euros.
L’informe també alerta que l’impacte real del canvi
climàtic sobre la població humana probablement serà
molt més gran del que es prediu, perquè es basa en les
prediccions més conservadores. Les darreres investigacions científiques suggereixen que, les conseqüències
seran més ràpides i més greus.
“El canvi climàtic s’està convertint en el major
repte humanitari del nostre temps. A Copenhaguen
(desembre 2009) hem d’aconseguir l’acord internacional més ambiciós dels que s’han realitzat. O tindrem
fams, migracions, i malalties massives” (Kofi Annan en
el pròleg e l’informe).

Reuters | Ginebra, divendres 29/05/2009. Recolliu l’informe a: latinoamericana.org/2010/info
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Dades sobre la situació ambiental
Washington Novaes
São Paulo, Brasil

Kofi Annan, secretari general de l’ONU, va dir: “El problema central de la humanitat avui no és pas
el terrorisme, sinó a) els canvis climàtics en curs, i b) els nivells mundials de producció i consum insostenibles, que estan més enllà de la capacitat de reposició de la biosfera. Aquestes dues qüestions amenacen la pròpia supervivència de l’espècie humana.”
A) ELS CANVIS CLIMÀTICS EN CURS
Previsió del PICC (Panell Intergovernamental del
Canvi Climàtic): “Si les emissions de gasos que intensifiquen l’efecte hivernacle continuen al ritme actual, aquest
segle la temperatura de la Terra pujarà entre 1,4 i 5,8
graus Celsius; el nivell dels oceans creixerà entre 18 i 59
cm; hi haurà més sequeres, inundacions i altres desastres.” Nota: El PICC només fa públiques dades avalades
per consens majoritari, i amb un 90 % de probabilitat
que succeeixin.
La temperatura puja
Últims càlculs del PICC: en qualsevol hipòtesi, fins
al 2050, la temperatura augmentarà dels 0,8º actuals a
2º. Per a evitar més de 2 graus, les emissions s’hauran
de reduir fins llavors en com a mínim el 80 %. Agencia
Internacional d’Energia: l’augment mínim serà de 3º.
Recessió a la vista?
Però les emissions segueixen augmentant. Informe
Stern: “Si les emissions no baixen un 80 %, afrontarem
la pitjor recessió econòmica de tots els temps. Tenim
menys d’una dècada per solucionar-ho, aplicant del 2 al 3
% del producte mundial per any (de 1,2 a 1,8 bilions de
dòlars).”
Balanç dels desastres
El 2008 els “desastres naturals” han afectat 211
milions de persones arreu del món, i han deixat 235.000
morts. Perjudicis de 181.000 milions de dòlars. En 10
anys, 835.000 milions.
Les emissions creixents
El 2007 les emissions de gasos d’efecte hivernacle en
el món van ser de més de 25.000 milions de Tm (tones
mètriques). Als Estats Units li correspon prop del 21 %
del total. La Xina ja s’ha convertit en la major emissora,
amb el 24 %. El Brasil és el quart major emissor: més de
mil milions de T de CO2 (dades de 1994) i més de trenta
milions de T de metà.
El paper de cada país
Les nacions del G8 varen emetre el 2007 prop de 14,3
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mil milions de Tm, un 2 % més que el 2000, un 0,7 %
per sobre del 1990 (quan haurien d’estar un 5,2 % per
sota). Els Estats Units varen emetre un 16,3 % més que
el 1990, i un 1,6 % més que el 2000. Només Alemanya,
Anglaterra i França varen reduir les seves emissions.
Sir Nicholas Stern: “Brasil ja està generant d’11 a 12
Tm anuals per habitant. Això significaria més de 2,2 mil
milions de Tm/any. El que es va prometre per al 2008 va
quedar per al 2009.”
Desforestació i clima
Gairebé el 75 % de les emissions brasileres es deuen
a canvis en l’ús del sòl, desforestació i cremes, principalment a l’Amazònia. Del 2000 cap aquí, el Brasil ja ha
desforestat més de 150 mil km2.
Les projeccions del consum d’energia
Agència Internacional d’Energia: “El consum d’energia
al món podrà augmentar un 71 % fins al 2030. La temperatura pujarà 3 graus fins al 2050. A la Xina, creixerà
el 33 % en una dècada. A l’Índia, més del 51 % en una
dècada. Els països industrialitzats necessiten reduir les
seves emissions entre un 60 i un 80 % fins al 2020; consumeixen el 51 % del total de l’energia al món. Un habitant d’aquests països consumeix de mitjana onze vegades
més energia que un dels països pobres.”
L’Agència Internacional d’Energia preveu que caldran
inversions en noves fonts d’energia de 45 bilions de
dòlars en els propers quinze anys.
L’esperança de Kyoto
El Protocol de Kyoto, que va reglamentar el 1997 la
Convenció del Clima, del 1992, va establir que els països
industrialitzats redueixin les seves emissions en un 5,2
% entre el 2008 i el 2012. Els Estats Units no es varen
homologar.
La clau de la qüestió
Problema central: no tenim institucions, ni regles
universals, capaces de promoure els canvis necessaris a
escala mundial. Les reunions de convencions de l’ONU
exigeixen consens per a prendre decisions. És dificilíssim,

per interessos contradictoris.
D’on vindrà l’energia
Agència Internacional de l’Energia: “Al ritme actual,
el petroli caurà del 38 % de l’energia total, al 33 % el
2030. El carbó passarà del 24 al 22 %. El gas augmentarà
del 24 al 26 %. Les energies renovables del 8 al 9 % del
total. La nuclear passarà de 2.532 bilions de KWh (2003)
a 3.299 bilions de KWh.”
Esperances en tecnologia
Tecnologies en desenvolupament: 1) segrest i enterrament de carboni al fons del mar o en camps de
petroli esgotats; 2) cèl·lules de combustible; 3) vehicles
híbrids; 4) energies eòlica, solar, de marees, biocombustibles...
Els nous factors
Al Gore: “Avui vivim una emergència planetària.” El
govern d’Obama ha autoritzat que s’estableixin límits de
pol·lució i consum per vincle. El nou Congrés, influenciat
per l’opinió pública, està canviant molt i podrà aprovar
legislacions més positives.
Les dimensions del repte
Rick Samans, president del Fòrum Econòmic de Davos:
“El repte a l’àrea del clima fa basarda. Portem un endarreriment de quinze anys.”
La velocitat de la roda
Carlos Nobre (INPE): “No hi ha com revertir el quadre: la roda ja gira a una velocitat tan alta, que no és
possible aturar-la; només es pot alentir.”
Els riscos de la inacció
Sir Nicholas Stern, execonomista i cap del Banc Mundial, en un informe per al Govern britànic: “Els canvis
climàtics podran submergir l’economia mundial en la
pitjor recessió planetària de la història recent.”
El termini que tenim
Sir Nicholas el 2006: “Els governs necessiten afrontar
el problema reduint emissions de gasos. Tenim menys
d’una dècada per fer-ho.” Sir Nicholas el 2008: “Vaig ser
molt optimista el 2006; no tenim una dècada.”
Millor actuar
Aquestes inversions seran una oportunitat d’arribar a
una matriu energètica amb emissió zero. I serà quelcom
en la direcció oposada a la d’un declivi econòmic. Costarà menys afrontar el problema que pagar el preu de les
conseqüències, si no ho fem.
Senyals d’optimisme
Hi ha diversos senyals optimistes en alguns llocs.
Però també hi ha molts interrogants, per l’actual crisi
economicofinancera. El termini per a un nou acord (post-

Kyoto) era el desembre del 2009, a Copenhaguen. Si no
hi ha acord a Copenhaguen, ens quedarem sense regles
per a després del 2012. Què passarà amb el Mecanisme
del Desenvolupament Net i el mercat de carboni, que
avui mobilitza dotzenes de milers de milions de dòlars
per any?
Avenços als Estats Units, retrocés europeu
12 Estats i més de 300 ciutats dels Estats Units ja
han definit metes per a reduir les emissions o per a augmentar l’eficiència en l’ús d’energia, principalment de
combustibles fòssils. Ara, amb l’autorització d’Obama, les
podran dur a la pràctica.
Europa es va disposar a finançar amb 30 mil milions
d’euros programes de reducció en les emissions dels
països en desenvolupament. Ara, amb la crisi financera,
ha retrocedit.
Alemanya ha definit la seva meta de reducció
d’emissions fins al 2020 en un 40 % sobre el 1990. El
Regne Unit ha fixat la seva reducció d’un 80 % de les
emissions fins al 2050. Europa ha assumit el compromís
de reduir les seves emissions un 20 % el 2020.
Noves preocupacions
L’OTAN alerta que el desglaç a l’Àrtic fins al 2013
podrà causar greus conflictes entre països pel domini de
rutes de navegació i àrees per a l’explotació de petroli.
IUCN alerta que ja s’està amenaçant el 35 % de les
espècies d’ocells, el 52 % dels amfibis i el 71 % dels
coralls.
B) EL NOSTRE ESTIL DE VIDA INSOSTENIBLE
No és pas només el clima allò que amenaça el futur
de la humanitat, sinó el nostre propi excés. Vivim en un
temps nou. No es tracta ja només de protegir el medi
ambient. Ara es tracta de contrarestar els nostres excessos, de no sobrepassar límits que estan posant en risc el
planeta, i amb ell, la nostra vida.
La segona gran qüestió —segons Kofi Annan— rau
en els actuals nivells mundials de producció i consum de
recursos i serveis naturals, ja més enllà de la capacitat de
reposició de la biosfera terrestre.
Nivells de producció i consum
Els informes Planeta Viu i Greenpeace diuen: “Estem
consumint un 30 % més de la capacitat de reposició del
planeta en recursos naturals. L’empremta ecològica de la
humanitat, sobre el planeta, s’ha triplicat des del 1961.”
L’empremta ecològica en el món ja és de 2,7 ha per persona, per sobre de la disponibilitat mitjana, d’1,8 ha.
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Un panorama espantador
Segons previsions de l’ONU: a mitjan segle,
l’exigència humana sobre la natura serà dues vegades
superior a la capacitat de producció de la biosfera.
És probable que s’esgotin els actius ecològics i que
l’ecosistema es col·lapsi.
L’empremta humana
L’empremta ecològica mundial ja és de 14 mil milions
d’hectàrees. Entre els països d’empremta més alta, la dels
Estats Units és de 2.800 milions. La de la Xina, 2.150 milions. L’Índia, 802 milions. Rússia, 631 milions. El Japó,
556 milions. El Brasil, 383 milions. L’empremta ecològica
per capita dels Estats Units és de 9,6 ha. El Brasil, 2,1.
Agreujant el problema, l’Informe del Programa de
l’ONU per al Desenvolupament (PNUD) diu: “Els països
industrialitzats, amb menys del 20 % de la població
mundial, concentren el 80 % de la producció, del consum
i de la renda totals.”
PNUD: si totes les persones consumissin com nordamericans, europeus o japonesos, necessitaríem fins a
nou planetes per a disposar dels recursos i serveis naturals necessaris (Informe PNUD 2007-2008).
Destrucció inèdita
Estem deteriorant els ecosistemes naturals a un ritme
mai vist en la història de la humanitat. Gairebé un terç
de les espècies conegudes s’ha extingit en tres dècades.
La biocapacitat de la Terra constitueix la quantitat d’àrea
biològicament productiva —zona de conreu, pastura,
forest i pesca— disponible per a atendre les necessitats
humanes.
La població d’espècies tropicals ha disminuït un 55
%. La conversió d’àrees per a l’agricultura és el factor
principal de pèrdua de l’hàbitat de les espècies. Els
manglars, bressol del 65 % de les espècies de peixos
tropicals, estan essent degradats a un ritme dues vegades
superior al de les forests tropicals. Més d’un terç de l’àrea
global de manglars es va perdre entre el 1980 i el 2000.
A l’Amèrica del Sud la pèrdua va ser del 50 %.
On és la riquesa
Les tres persones més riques, juntes, tenen actius
superiors al PNB anual dels 48 països més pobres, on
viuen 600 milions de persones.
257 persones, amb actius superiors a 1.000 milions
de dòlars cadascuna, tenen juntes més que la renda anual
conjunta del 45 % de la humanitat, 2.800 milions de
persones.
Avui, els països en desenvolupament paguen més de
mil milions en interessos per dia als bancs internacionals.
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Crisi de civilització
Vivim una crisi de model de civilització. Les nostres
formes de vida són insostenibles, incompatibles amb els
recursos del planeta, fins i tot amb 800 milions de persones passant gana i més de 2.500 milions per sota del
llindar de pobresa (2 dòlars per dia).
Es resol amb més creixement?
Què farem? Seria la solució simplement el creixement
econòmic? Edward Wilson: “Si el PNB mundial, avui sobre
els 60 bilions de dòlars, tingués un creixement moderat,
de 3,5 % a l’any, arribaria al 2050 amb 158 bilions. Però
no hi arribarà: no hi ha recursos ni prou serveis naturals.”
Quant val allò que tenim
Robert Constanza i uns altres tretze científics de la
Universitat de Califòrnia: “si haguéssim de substituir
serveis i recursos naturals, com la fertilitat del sòl, la regulació del clima, el flux hidrològic i d’altres (que no ens
costen res), per accions humanes i tecnologies, això ens
costaria tres vegades el producte brut mundial d’un any.”
Què ha de canviar?
És indispensable canviar d’estil de vida, posar en
pràctica un nou patró de consum que estalviï recursos,
que no els malversi. Les matrius energètiques s’han de
reformular. Els factors i costos “ambientals” s’han de
posar al centre des del principi en totes les polítiques
públiques i totes les empreses privades, per tal d’avaluarlos, aprovar-los o no, i atribuir-los a qui els genera.
I la comunicació i l’educació han de canviar: han
d’informar permanentment la societat sobre les qüestions
en joc i les solucions possibles. Per tal que la societat,
informada, s’organitzi i passi a dur aquests problemes a
les campanyes electorals, i exigeixi als candidats que es
posicionin.
L’aigua en perill
L’alteració i retenció del flux fluvial per a ús industrial, abastament domèstic, irrigació i energia hidroelèctrica fragmentaran més de la meitat dels majors sistemes
fluvials del món, la qual cosa representa el 83 % del seu
flux anual total. El 52 % es veuran afectats de forma
moderada, el 31 % greument.
La quantitat d’aigua emmagatzemada al món en pantans és com a mínim tres vegades més gran que la que hi
ha als rius. Entre el 15 i el 35 % de les captacions per a
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EL DESGLAÇ DELS POLS
JA AFECTA ELS OCEANS

NOMÉS QUEDEN
20 ANYS PER ATURAR-HO

Una investigació, en el marc de l’Any Polar Internacional (API) 2007-2008, aporta noves proves sobre
la generalització dels efectes de l’escalfament global
a les regions polars, segons han anunciat els seus
autors en un comunicat. La neu i el gel estan disminuint en ambdues regions polars, cosa que afecta tant
la vida humana com la vida animal i vegetal local de
l’Àrtic, i a la circulació oceànica i atmosfèrica mundial
i al nivell del mar. Aquests només són alguns dels
resultats que apareixen en el document “Estat de la
Investigació Polar”, publicat per l’Organització Metereològica Mundial (OMM) i el Consell Internacional per
a la Ciència (ICSU).
L’API es va posar en marxa el març del 2007 i
comprèn un període de dos anys que va fins al març
del 2009 per tal de permetre que es puguin realitzar
observacions en ambdues regions polars. Per a Michel
Jarraud, Secretari General de l’OMM, “les noves proves
resultants de la investigació polar consolidaran la
base científica sobre la qual es fonamentaran les activitats del futur”.
El comunicat de premsa assegura que ara queda clar que les capes de gel de Groenlàndia i de
l’Antàrtida estan perdent massa, cosa que contribueix
a elevar el nivell del mar. L’escalfament a l’Antàrtida
està molt més generalitzat del que es creia abans
de l’API i resulta que a Groenlàndia cada vegada hi
ha menys volum de gel. Els investigadors també van
descobrir que a l’Àrtic, durant els estius del 2007 i el
2008, l’extensió mínima del glaç marí durant tot l’any
va disminuir al nivell més baix mai detectat des que
es varen començar a elaborar registres per satèl.lit fa
30 anys.
En les expedicions realitzades, en el marc de
l’API, es va registrar també el ritme sense precedents
de la deriva dels blocs de glaç a l’Àrtic. A causa de
l’escalfament del planeta, varen canviar la mena i
l’abast de la vegetació a l’Àrtic, cosa que va afectar
els animals de pastura i a la cacera. Altres proves són
les obtingudes pels vaixells d’investigació de l’API,
que han confirmat que l’escalfament de l’oceà Austral
està per sobre del que és normal.

Estem
m cada vegada més a prop del límit de
l’atmosfera. Si no es redueixen dràsticament i amb
urgència les emissions de diòxid de carboni, serà
impossible evitar un escalfament de la Terra de 2º C,
límit més enllà del qual la vida perilla. És més, ja hem
gastat la meitat d’un pressupost calculat en 3,7 bilions de tones d’emissions de CO2, frontera invisible a
partir de la qual els dos graus més, són inevitables.
Aquestes són les conclusions de dos estudis que
publica la revista Nature. Això és un toc d’atenció
a la societat, que cada vegada té menys temps per
adaptar-se a un sistema energètic net i abandonar els
combustibles fòssils.
Un equip alemay dirigit per Malte Meinshausen,
de l’Institut d’Investigació del Canvi Climàtic, Postdam, va calcular quant de CO2 s’ha d’emetre per no
arribar a aquests dos graus d’augment, objectiu firmat
per 110 països. Conclusió: no es pot emetre més d’un
bilió de tones de CO2, entre l’any 2000 i el 2050.
El problema és que el món ja ha emès 1/3 d’aquesta
quantitat en els 9 anys transcorreguts des del 2000.
Si continuem així, en 20 anys haurem gastat tot el
nostre pressupost i els 2º seran inevitables.
Segons les seves conclusions, com ja assenyalava el Panell Internacional de Canvi Climàtic (IPCC)
el 2007, s’han de retallar més de la meitat de les
emissions d’aquí al 2050, en relació amb els nivells
de 1990. Si s’aconsegueix, i sembla difícil, el risc de
superar aquests dos fatídics graus d’escalfament es
redueix a un 25%, però no s’elimina pas. Segons els
experts de Postdam, no es poden cremar més d’una
quarta part de les reserves actuals de gas, petroli i
carbó en els propers 40 anys sense provocar un desastre. Cada dia d’endarreriment en la presa de mesures,
consumim una gran part del nostre pressupost, perdent capacitat de maniobra i fent més probables unes
conseqüències catastròfiques.
La contaminació s’ha de reduir abans del 2020.
“Si esperem, els costos econòmics i tecnològics seran
brutals, molt més del que avui es considera políticament factible”, assegura Meinhausen.
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Dades Còsmiques per veure/Contemplar...

NOMBRE DE...
...d’estrelles: Es calcula que avui a l’Univers existeixen uns 100.000 milions de galàxies.
... d’estrelles i de terres: El seu pronòstic és que el
85 % de les estrelles similars al Sol tindrien un planeta
com la Terra, i que algunes en podrien tenir molts més.
Tenint en compte que hi ha 100.000 milions d’estrelles
com el Sol a la nostra galàxia, i 100.000 galàxies a
l’Univers, hi pot haver 10.000 trilions de planetes, que
són bons candidats per albergar vida. Aquesta xifra
s’escriu amb un 1 i 22 zeros.
...d’espècies d’insectes i de bacteris: Avui es calcula
que hi ha més de 750.000 espècies d’insectes i que sumen més que totes les altres espècies d’animals juntes.
...Cada metre cúbic de sòl conté un humus on campen centenars de milers de criatures que representen
centenars d’espècies. Encara és més gran el nombre i
la varietat dels microbis, ja que en un gram de terra,
quelcom molt més petit que un grapat, hi viuen uns
deu mil milions de bacteris pertanyents a sis mil espècies diferents.
...La boca sana dels humans és la llar d’una gran varietat de microbis, entre els quals trobem virus, fongs,
protozous i bacteris. Els bacteris són els més nombrosos, ja que n’hi ha cent milions en cada mil·límetre
de saliva, així com més de 600 espècies diferents a la
boca. Gairebé la meitat encara no tenen nom.
...Biomassa de la humanitat: La nostra biomassa
(del conjunt dels humans) és pràcticament invisible.
Des del punt de vista matemàtic, seria possible apilar
com socs tots els éssers humans del planeta formant un
enorme bloc de quatre quilòmetres cúbics de volum i
després fer-lo desaparèixer en un meandre recòndit del
Grand Canyon del Colorado. No obstant això, el nostre
poder destructiu no té límit. Som la primera espècie
que s’ha convertit en una força geogràfica.
...Massa de l’Univers: Els científics creuen que el
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90 % dels àtoms de l’Univers són àtoms d’hidrogen.
L’altre 10 % correspon als 117 àtoms restants, en diferents proporcions. N’hi ha que són molt poc comuns.
L’hidrogen i l’heli suposen més del 99 % de tot el que
existeix a l’Univers.
...Entre nosaltres i els primers homo sapiens hi ha
5.000 generacions.
SOL
— Una estrella d’una massa similar a la del Sol té
una vida d’uns 10.000 milions d’anys (mda). Es calcula
que el Sol es troba a la meitat de la seva vida.
— El Sol, en el seu continu procés de fissió nuclear
convertint el seu hidrogen en heli, gasta uns 4 milions
de tones d’hidrogen per segon per generar l’energia que
produeix.
— El Sol és una bola ardent d’1,4 milions de quilòmetres de diàmetre i 110 vegades més gran que la Terra. La superfície visible del Sol bull a 5.500 graus, però
el nucli està a 15 milions de graus.
Altres planetes amb vida: El 1996 es va ampliar
l’horitzó de comprensió en descobrir que el sistema
solar no és l’únic sistema: l’estrella 51 Pegasi, de
massa similar al Sol i situada a 45 anys llum, tenia un
planeta. El 1999 es va descobrir que l’estrella Èpsilon
d’Andròmeda, ubicada a 44 anys llum, era un sistema
multiplanetari que contenia tres planetes gasosos. Però
tots els planetes trobats eren molt grans, d’una massa
més gran que Júpiter. El març de 2000 s’havien descobert dos planetes, de menys massa que Saturn, que és
un terç de la de Júpiter. El gener de 2006 es coneixien
149 estrelles amb 180 planetes. Aquestes troballes
incrementen la possibilitat que puguin existir planetes
similars a la Terra en les seves condicions de temperatura, i potser de vida.
Forats negres. Són embornals còsmics. Galàxia
NGC 4696, a 150 mda llum; gran part de la matèria
que cau al seu forat negre es converteix en energia.

Agenda Llatinoamericana, elaboració pròpia.

Allò que actualment està transformant més la consciència de la humanitat són les ciències de la
natura, el nou coneixement que tenim del cosmos i del lloc que hi ocupem. Per això, avui, per a una
visió integral, el “veure” llatinoamericà s’ha de “prolongar per darrere” fins a incloure el mateix relat
de la nostra gènesi evolutiva còsmica, i “ampliar cap als costats i cap a dins” fins que inclogui el
macrocosmos i el microcosmos. Només incloent i contemplant aquesta nostra història còsmica, podem
assolir la “nova visió” en la qual replantejar-ho tot, amb un nou sentit.

Cada galàxia té un enorme forat negre en el seu centre,
encara que no són pas tots iguals. En algunes galàxies
són molt actius i estan devorant matèria constantment
que, a mesura que cau, s’escalfa i emet radiació d’alta
energia.
DISTÀNCIES
— Avui es poden veure galàxies llunyaníssimes, a
uns 12.000 mda llum, que permeten reconèixer com era
l’Univers. N’hi ha d’altres a 5.000 mda llum o menys.
— Andròmeda és la galàxia més propera; igual que
la nostra, és una espiral. La llum tarda uns 150.000
anys a travessar Andròmeda, i 2,5 mda a arribar a la
Terra.
— Amb un diàmetre de 100.000 mda llum, la Via
Làctia i Andròmeda són les reines gravitatòries de les
prop de cinquanta galàxies de l’anomenat Grup Local.
ORÍGENS
Edat de l’univers: 13.700 mda.
La nostra galàxia, la Via Làctia: més de 10.000 mda.
La Terra: 4,4 mda.
Els científics arriben a calcular els valors de la temperatura i de la mida que tenia l’Univers en un temps
tan reduït com el de 10-43 segons després de la seva
aparició —anomenat “temps de Plank”—. Calculen que
al cap d’aquestes milionèsimes de milionèsimes de segon d’existència, la seva temperatura era d’uns 1032°, i
que la seva mida era d’uns 10-33 cm.
TEMPERATURES (Celsius)
Mitjana de la Terra, 15°; més baixa de la Terra:
-89°; més alta de la Terra: 58°.
De la superfície lunar: mitjana diürna, 110°; mitjana nocturna, -150°.
Mitjana de la superfície solar: 5500°; mitjana del
nucli del Sol: 15.000.000°.
Mitjana de l’espai: -270°.
MOVIMENT de tot...
— Nosaltres, els de la Terra, girem al voltant del Sol
a uns 100.800 km/h.
— El Sol es troba en un braç de la Via Làctia, gira
al voltant del seu centre a 780.000 km/h., i triga uns
225 mda en completar una volta.
— La Via Làctia es mou a una velocitat de 600 km/
segon en direcció a la constel·lació del Serpentari. (En
quina direcció es mou? Encara no ho sabem.)
— La Via Làctia gira 160.000 quilòmetres per hora
més ràpid del que es creia. Aquest augment de velocitat
respecte de l’estimació anterior, implica que la seva
massa és un 50 % més gran del que es pensava, i que,

per tant, es més probable que col·lidim amb la nostra
veïna, la galàxia Andròmeda.
— La Via Làctia es mou en la seva òrbita, apropantse a la seva galàxia companya, Andròmeda, a un milió
de km/hora. Amb més precisió, la velocitat de la Via
Làctia a la seva òrbita és de 965.000 km/hora, segons
s’ha aconseguit observar des d’un dels seus racons,
que és on es troba el nostre Sistema Solar, és a dir, a
28.000 anys llum del centre galàctic.
Moviment biològic: Avui es creu que gairebé el 98
% de les espècies que han existit sobre la Terra s’han
extingit...
EL NOSTRE COS
— Tenim: 206 ossos, més de 600 músculs, 15 bilions de cèl·lules, més de 160.000 quilòmetres de vasos
sanguinis, 160 dels quals al ronyó. Cada dona: 250.000
òvuls, ja presents en néixer. Cada gota de sang passa
pel cor cada minut. Cada mes es reemplacen totes les
cèl·lules de la pell. Cada tres anys es reemplacen totes
les cèl·lules dels ossos. Als 70 anys s’ha respirat 600
milions de vegades.
— L’ésser humà es compon en un 90 % d’aigua.
— Neurones al cervell humà: 100.000 milions, tantes com estrelles hi ha a la Via Làctia, i com galàxies a
l’Univers. Es calcula que un centímetre cúbic de cervell
pot tenir uns cinquanta milions de cèl·lules nervioses,
cadascuna comunicada amb milers de neurones.
— El planeta està format per la mateixa matèria,
i són precisament els àtoms d’aquesta matèria els que
s’empren en l’elaboració d’un ésser. Per això, en cada
un de nosaltres hi ha àtoms que abans van ser presents
potser en muntanyes, colibrís, dinosaures, en altres
humans, en invertebrats, en aus que van sobrevolar les
muntanyes i en peixos que van travessar els oceans.
Però ara formen l’originalitat que sóc jo.
— Un autor calcula que cada àtom de carboni s’ha
reciclat unes setze vegades des que va començar la vida
al planeta. Potser els meus àtoms formaran part d’un
peix, d’una planta de blat, d’una sargantana.
— Les llargues cadenes de bases nitrogenades formen uns 26.000 gens en l’ésser humà, que per la seva
part s’agrupen en 23 parells de cromosomes. Es calcula
que l’ADN humà conté uns 4.000 megabits d’informació,
empaquetats en set bilionèsimes de gram.
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contemplant la Nostra «història sagrada» còsmica
15.000 milions d’anys (mda)
L’Univers comença com una formidable energia
Sorgeixen les quatre forces: gravitatòria, nuclear forta,
nuclear dèbil i electromagnètica
Abans que passi una milionèsima de segon, les partícules
s’estabilitzen
Primers nuclis després dels primers pocs minuts
Es formen l’hidrogen i l’heli
Es sembren les galàxies...
10-14.000 mda: Galàxies i supernoves
L’Univers es trenca en núvols de galàxies
Apareixen les estrelles primitives
Es creen els primers elements a les estrelles
Les primeres supernoves donen origen a la segona i tercera
generació d’estrelles
Les galàxies gegants evolucionen i s’empassen les petites
El sistema solar
5.000 mda: un núvol galàctic flota en el braç del costat
d’Orió de la Via Làctia
4.600 mda: Tiamat supernova
4.500 mda: Neix el Sol
4.450 mda: Es formen els seus planetes. La Terra forma la
seva atmosfera, oceans i continents
Vida a la Terra (Eó arcaic)
4.000 mda: Apareix Àries, primera cèl·lula procariota
3.900 mda: Prometeu inventa la fotosíntesi
2.500 mda: S’estabilitzen els continents
2.300 mda: Primera època glacial
2.000 mda: Pròsper s’ambienta a l’oxigen
Eucariotes (Eó proterozoic)
2.000 mda: Vikengla, la primera cèl·lula eucariota
1.000 mda: Cronos es torna heteròtrof
1.000 mda: Safo inventa la reproducció sexual
700 mda: Apareix Argos, el primer animal multicel·lular
570 mda: Extincions del Càmbric: 80-90% d’espècies
Plantes i animals
550 mda: La petxina dels trilobits, cloïsses i cargols
510 mda: Vertebrats
440 mda: Catàstrofe de l’Ordovicià
425 mda: Apareixen els peixos amb mandíbula
425 mda: Capaneu surt de l’aigua cap a la terra
415 mda: Desenvolupament de les aletes
395 mda: Insectes
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380 mda: Apareixen les ganyes en els peixos
370 mda: Catàstrofe del Devònià. Primers arbres. Els vertebrats surten de l’aigua cap a terra. Amfibis
350 mda: Les coníferes desenvolupen les seves llavors
330 mda: Ales en els insectes
313 mda: Apareixen els rèptils, ovípars
256 mda: Teràpsids, rèptils de sang calenta
245 mda: Extincions del Permià: 75-95% d’espècies
Era Mesozoica
235 mda: Apareixen els dinosaures. I les flors.
220 mda: Queda completat Pangea, el supercontinent
216 mda: Primers mamífers
210 mda: Sorgeix l’Oceà Atlàntic, ruptura de Pangea
Juràssic
150 mda: Les aus
125 mda: Mamífers marsupials
114 mda: Mamífers de placenta
70 mda: Apareixen els primats
67 mda: Extincions del Cretaci
Era Cenozoica. Paleocè
55 mda: Primeres balenes, pre-simis i cavalls
37 mda: Catàstrofe de l’Eocè, impacte còsmic
Oligocè
36 mda: Mones
35 mda: Primers gats i gossos
30 mda: Primers simis
25 mda: La balena esdevé el major animal marí
Miocè
24 mda: S’estén l’herba sobre la terra
19 mda: Primers antílops
15 mda: Catàstrofe del Miocè, impacte còsmic
12 mda: Mones d’Àsia
10 mda: Orangutans
9 mda: Goril·les
8 mda: Gats moderns
7 mda: Elefants
6 mda: Gossos moderns
Pliocè
5 mda: Ximpanzés i homínids: Australophitecus afarensis
4’5 mda: Camells, óssos i porcs moderns
3’7 mda: Cavalls moderns
3’5 mda: Bestiar boví modern
3’3 mda: Actual edat glacial

Basat en Brian SWIMME & Thomas BERRY, The Universe Story, HarperSanFrancisco, NY 1992.

La història del temps

Veieu un text més extens a: latinoamericana.org/2010/info

Plistocè
1’5 mda: Caçadors. Homo erectus
1 mda: Punt alt dels mamífers
730.000 anys: Catàstrofe del plistocè
700.000 anys: Óssos marrons
650.000 anys: Llops
300.000 anys: Antic Homo sapiens
150.000 anys: Mamuts
72.000 anys: Óssos polars
Aparició de l’ésser humà. Paleolític inferior
2’6 mda: Homo habilis, eines de pedra
1’5 mda: Homo erectus, caça
500.000 anys: Vestit, destrals, foc
300.000: Antic homo sapiens
100.000: Ritus funeraris
Paleolític superior
40.000: Homo sapiens modern. Llenguatge. Ocupació
d’Austràlia
35.000: Ocupació d’Amèrica
32.000: Instruments musicals
20.000: Llances, arcs i fletxes
18.000: Pintures rupestres
El poblat neolític
12.000: Es domestica el gos
10.700: Ovelles i cabres domesticades a l’ Orient Mitjà
10.600: Assentaments a l’Orient Mitjà. Blat i ordi
10.000: Domesticació del gos a Amèrica del Nord
9.000: Assentaments al Sud-est d’Àsia: domesticació de
l’arròs, del búfal d’aigua, porcs i gallines.
8.800: Domesticació del bestiar boví a l’Orient Mitjà
8.500: Assentaments a Amèrica: conreu del blat de moro,
carbassa, fesols, pebre
8.000: Conreus de regadiu a l’Orient Mitjà
7.500: Cultura Hassuna; conreus agrícoles al nord de la Xina
6.400: Domesticació del cavall a l’Europa de l’Est
5.300: Terrissa als Andes
5.000: Primers assentaments europeus. Carbasses, cotó als
Andes.
4.500: Cacauets als Andes
3.500: La població humana assoleix els 5-10 milions
Civilitzacions clàssiques
3500: Civilització sumèria a Mesopotàmia. La roda. Escriptura cuneïforme
3000: Civilització del Nil a Egipte
2800: Civilització de la Vall de l’Indus
2100: Civilització minoica a Creta
2000: Estructures megalítiques a Europa

1700: Orígens de l’alfabet a la regió palestina. Els arisvèdics entren a l’Índia
1525: Dinastia Shang al Nord de Xina
1200: Assentaments grecs. Èxode d’Israel des d’Egipte.
Monoteisme.
1100: Civilització olmeca a Mesoamèrica
700: Homer
628: Zaratustra
600: Començament de la filosofia grega
560: Confuci a Xina. Buda a l’Índia
550: Imperi persa
509: Fundació de la República Romana
450: Sòcrates, Plató, Aristòtil
327: Alexandre el Gran envaeix la Vall de l’Indus
260: L’Índia unida sota Asoka
221: Xina unida en l’imperi de Qin Shihuang
31: César August a l’imperi romà
4 a.e.c.: Neix Jesús de Natzaret
64 d.e.c.: Budisme a la Xina
100: La població del món assoleix els 300 milions
300: Civilització maia clàssica
410: Caiguda de Roma
650: Imperi Musulmà
732: Expansió musulmana cap a França
800: Renaixement carolingi a Europa
900: Imperi tolteca
925: Nombres aràbics
1000: Ciències islàmiques
1095: Croades
1115: Invenció de la brúixola
1200: Imperi inca
1211: Imperi Mongol amb Genguis Khan
1271: Viatges de Marco Polo
1320: Imperi asteca
1492: Colom arriba a Amèrica
1500: Població mundial de 400-500 milions
1607: Els anglesos s’assenten a l’Amèrica del Nord
1763: Les potències europees es reparteixen el món
1776: Revolució dels EUA
1789: Revolució francesa
1884: Les potències europees es reparteixen Àfrica
1914: Primera Guerra Mundial
1919: Lliga de les Nacions
1939: Segona Guerra Mundial
1945: Bomba atòmica a Hiroshima. La Carta de l’ONU
1982: Carta de l’ONU sobre la Natura
2008: Població humana mundial de 6.800 milions
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Panorama actual dels corrents ecològics
Ecologia: tot un paradigma
Alirio Cáceres Aguirre

Universitat Javeriana, Bogotà, Colòmbia

Per darrere les paraules
Avui en dia abunden expressions com ecosistema,
ecotecnologia, ecoturisme, ecodisseny, ecologisme,
ecofeminisme... crisi ecològica, consciència ecològica,
empremta ecològica, política ecològica, factor ecològic... A què ens referim? El prefix “eco” ve de l’arrel
grega oikos, que vol dir casa, llar. Hi ha lingüistes que
precisen que oikos no és pas només l’estructura física
de la vivenda, sinó les relacions que es produeixen a
l’interior d’una casa i constitueixen la identitat d’una
família. “Logos” per la seva part, es refereix a l’estudi,
tractat o argumentació sobre alguna cosa.
El 1866 Ernst Haeckel, zoòleg alemany, va construir el terme ecologia prenent com a base oikos i
logos, per referir-se al “conjunt de coneixements
referents a l’economia de la natura, la investigació de
totes les relacions de l’animal tant amb el seu medi
inorgànic com amb aquells animals i plantes amb els
quals es relaciona hostilment o amistosament”.

Intentant entendre la crisi ecològica
Són nombrosos els esforços de classificació dels
corrents. Per exemple, Félix Guattari (2000) planteja
tres comprensions d’ecologia: a) Natural, referida a
les relacions amb el medi ambient. b) Social, referida
a les relacions amb la societat. c) Mental, referida
a la subjectivitat de la persona. Leonardo Boff n’hi
afegeix una altra, que anomena Ecologia Integral, i
que comprèn les tres anteriors des d’una perspectiva
de religió, és a dir, de relligament amb el Misteri, la
Divinitat, la font de la Vida.
Roy H. May (2002) parla d’ecologia convencional,
ecologia majordòmica, ecologia social i ecologia profunda, i identifica l’ecofeminisme i l’ecoteologia com
a tendències emergents. L’ecologia convencional es
basa en criteris tecnològics i economicistes considerant la natura en el seu valor instrumental, com a
recurs, com a font de capital. L’ecologia majordòmica
es deriva de l’imaginari bíblic en el qual hi ha un Déu
que delega l’administració de l’oikos a l’ésser humà.
Una “casa” cada vegada més gran
L’ecologia social es fonamenta en la justícia i integra
Aquesta primera definició d’ecologia posava
els problemes socials, econòmics i polítics a la crisi
l’èmfasi en les relacions i interrelacions dels anide l’entorn biofísic. L’ecologia profunda critica els
mals amb el seu entorn. Des d’aleshores, l’oikos de
valors de la modernitat i aposta per un biocentrisme,
l’ecologia, la “casa” a què es refereix, s’ha anat amaixò és un igualitarisme en la valoració de qualsevol
pliant, principalment en aquests tres eixos:
forma de vida. Per la seva part, la integració de les
a) El reconeixement i vinculació de l’ésser humà
en la xarxa de relacions dels organismes vius ha dut a preocupacions ecològiques al moviment feminista i a
comprendre’l com a part activa de la natura, obligant la teoria de l’Alliberament, deriven en el sorgiment de
l’ecofeminisme i l’ecoteologia llatinoamericana.
al diàleg entre ciències naturals i ciències socials.
Aquesta diversitat de comprensions de l’Ecologia
b) El sorgiment d’un pensament inspirat en la
es deu a la munió d’explicacions de la crisi que afronteoria general dels sistemes, i especialment en el
concepte d’ecosistemes, per referir-se a la complexi- ta la humanitat i totes les formes de vida al planeta.
tat i interconnexió dels factors físics que formen allò En la mesura que s’identifiquen causes cada vegada
més profundes, apareixen dimensions i trets d’aquesta
que anomenem ambient, cosa que va introduir en
“nova” Ecologia. Així, a l’explicació tècnica i econòl’ecologia una perspectiva de globalitat sistèmica.
mica, li correspon una ecologia que posa èmfasi en
c) La globalització planetària: de ser la preles solucions tecnològiques. Una ecologia social es
ocupació per les relacions en l’entorn dels animals,
mou més en l’ordre de la crítica a les estructures sol’ecologia ha passat a ser actualment la manera
d’abordar les interrelacions de tots els éssers vivents cials i la mena de civilització. Una ecologia profunda
assumeix el tema dels valors, donant cabuda a persen aquest oikos blau, ple d’aigua, que anomenem
pectives ètiques, morals, espirituals i religioses. Es
planeta Terra.
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percep un trànsit entre el que podríem anomenar una
ecologia exterior vers una ecologia interior.
De l’ecologia ciència a l’ecologia paradigma
D’aquesta manera és possible afirmar que
l’Ecologia és ciència, però alhora es comprèn avui en
dia com a paradigma, enfocament, conjunt de pressupòsits filosòfics que ofereix una mirada i una manera
d’interpretar i comprendre la realitat.
En perspectiva de ciència, l’Ecologia contribueix a
interpretar la realitat, a respondre la pregunta sobre
què està succeint i explicar per què passa allò que
passa. No obstant això, fins i tot en el seu sentit més
restringit i aplicat a les ciències naturals, aquesta
interpretació de la realitat es dóna a través de la
quantificació i experimentació pròpia de les ciències empírico-analítiques en diàleg amb les ciències
socials. En aquest context, és bo de recalcar que
l’Ecologia és interpretació i que fins i tot en termes
d’estadístiques no hi ha una única paraula, es tracta
d’un coneixement en moviment, relatiu i dependent,
com tota la ciència, dels acords intersubjectius.
Els professionals experts en Ecologia fan un gran
servei a la humanitat tractant d’explicar l’estructura,
dinàmica i funcionament dels ecosistemes. Altres
persones i grups empren aquestes dades científiques
per construir nous coneixements que possibilitin la
sostenibilitat de la vida en el planeta. És d’on es
nodreixen els moviments ecologistes (més lligats a
la conservació i preservació de la natura) i els moviments ambientalistes (més propers al debat sobre els
models de desenvolupament i els seus components
econòmics, polítics i culturals).
Una altra cosa és parlar de l’Ecologia com a gran
paradigma, o Paradigma Ecològic, ja que es refereix
a un enfocament per comprendre la vida. En aquest
sentit, s’entén la proposta d’Edgar Morin (2001)
d’ecologitzar el pensament, i l’aportació de Gregory
Bateson (1985) respecte de conrear una ecologia de
la ment.
En el transcurs del III Fòrum Mundial de Teologia
i Alliberament, “aigua, terra, teologia per a un altre
món possible” celebrat a Belém (Brasil), a començaments del 2009, la tendència va ser la d’optar per
l’Ecologia Integral i considerar-la ja no tant com una
ciència aïllada, sinó com un gran paradigma per comprendre les dinàmiques i relacions de la vida.

En resum, l’Ecologia no s’esgota en l’estudi de les
relacions amb això altre, no-humà, que constitueix
l’entorn biofísic i que habitualment s’ha anomenat
natura, sinó que involucra les dinàmiques culturals
(socials, econòmiques, polítiques, religioses), els seus
imaginaris subjacents, les racionalitats que la sostenen i en general, el cúmul de representacions mentals
que descriuen les cosmovisions, les relacions amb un
mateix, amb els altres, amb allò altre i amb Déu (o
amb la imatge que es tingui de transcendència i de
sentit a la vida).
El Paradigma ecològic emergent, reconeix que
la natura és subjecte, és algú (Mare Terra, Germana
Terra, Gaia, etc.) i que tots els éssers humans en formem part. A més, l’apropament creient supera la idea
de concebre allò que existeix com a “recurs natural”
per donar cabuda al valor intrínsec com a Creació i,
per tant, establir el contacte amb el Déu Creador. En
aquest àmbit apareix la contribució de l’Ecoteologia,
un sentir-pensar-actuar sobre la relació de Déu amb la
seva Creació.
Però tant l’ecologia com l’ecoteologia són insuficients per interpretar la crisi i plantejar un gir que
possibiliti alguna mena de solució en el marc de l’altre
món possible. Per aquesta raó, el paradigma ecològic
s’ha de gestar des d’una Eco-Sofia, és a dir, una saviesa (sofia) que permeti conèixer i comprendre els
ritmes de l’oikos, i, així, facilitar la convivència en
aquesta casa. Una saviesa de construir unitat des de
la diversitat de la vida, per tal que la vida perduri.
Aquesta ecosofia conserva reductes en les tradicions indígenes ancestrals, en les cosmovisions orientals i s’entrelluca en els estils de vida que sorgeixen
dels grans mestres espirituals. Per això, la mística
basada en l’austeritat i la no violència, la solidaritat
i el servei, la cura i la compassió, es constitueix en
pilar per cercar confluències i establir plataformes
d’una autèntica ètica ecològica.
En síntesi: l’”Ecologia” expressa moltes de les
recerques existencials contemporànies, es manifesta
en una gran varietat de corrents, i s’ha constituït ja
avui dia en tot un nou paradigma. Una consciència
ecològica “radical” ens durà a allò més profund, a
les “arrels”, ajudant-nos a construir una manera nova
d’interrelacionar-nos amb Tot.
❑
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No hi ha cap altra alternativa

són Efectes acumulats
só

El canvi climàtic està canviant el món per sempre,
i a pitjor, molt pitjor. No hi ha cap dubte.
Allò que hem d’aprendre ara és com “sobreportar”
aquest canvi climàtic, i com evitar aquesta catàstrofe
reduint les nostres emissions. És un fet que, fins i tot
amb l’augment actual de la temperatura –aproximadament 0,7º C des de mitjans del segle XIX fins ara- estem començant a sentir la destrucció per tot arreu.
Estem essent testimonis d’un augment de fenòmens
climàtics inaudits. Sabem que les inundacions han
afectat milions de persones a Àsia, que els ciclons i
tifons han destruït assentaments sencers en zones
costaneres i que les onades de calor han causat la
mort de persones fins i tot en el món desenvolupat, i
la llista continua.
Però el que hem de recordar és que aquests danys
només són el començament. Que vivim un temps prestat. Si aquest és el nivell de destrucció que resulta
de només un augment lleu de temperatura, pensem
què passarà quan la temperatura en pugi 0,7 més,
xifra que els científics consideren resultat inevitable
de les emissions que ja hem enviat a l’atmosfera...
Després pensem en què passarà si encara som més irresponsables, mantenim el nostre estil de vida actual i
les temperatures augmenten en conseqüència 5º. Pensem: és la diferència de temperatura entre la darrera
era glacial i el món que avui coneixem. Reflexionem i
actuem.
Allò més difícil, és reduir dràsticament les nostres
emissions. No hi ha cap altra sortida. Sabem que
les emissions estan vinculades amb el creixement,
i aquest, amb l’estil de vida. Per això, els esforços
per reduir les emissions s’han quedat en retòrica i no
s’han traduït en acció. Això ha de canviar.
Vivim tots en un mateix i únic planeta i hem de
compartir els seus recursos. Encara que el món desenvolupat redueixi la seva empremta ecològica per
desenvolupar-se. És el seu dret. L’única pregunta és
si podem aprendre noves maneres de crear riquesa i
benestar. I l’única resposta és que no tenim cap altra
alternativa.
Sunita Narain
Directora del Centre de Ciències i Medi Ambient.

Les emissions actuals defineixen les acumulacions
futures. Quan s’allibera CO2 a l’atmosfera, hi roman un
temps ben llarg. La meitat de cada tona emesa roman
a l’atmosfera un període d’uns quants segles i uns
quants milers d’anys. Això significa que a l’atmosfera
encara hi ha els rastres del CO2 emès pels primers
motors de vapor alimentats amb carbó, dissenyats
per John Newcomen a principis del segle XVIII. A
l’atmosfera també hi ha els rastres de les emissions
generades per la primera central elèctrica, de carbó,
dissenyada per Thomas Edison i ubicada en el baix
Manhattan el 1882. Avui vivim les conseqüències dels
gasos d’efecte hivernacle emesos per les generacions
anteriors. De la mateixa manera, les generacions
futures viuran les conseqüències de les nostres emissions.
Lamentablement, no tenim pas a la nostra disposició cap botó de “retrocés ràpid” per disminuir
les acumulacions de gasos d’efecte hivernacle. La
gent que visqui a finals del segle XXI no tindrà pas
l’oportunitat de tornar en les seves vides a un món
amb 450 ppm, si nosaltres continuem en el camí de
seguir com sempre”. L’acumulació de gasos d’efecte
hivernacle que heretaran depèn de nosaltres. Mantenir
les emissions en els nivells actuals no reduirà pas les
acumulacions, perquè són superiors a la capacitat
d’absorció dels embornals de carboni de la Terra. Estabilitzar les emissions als nivells del 2000 augmentaria
les acumulacions en més de 200 ppm fins a finals del
segle XXI.
Cap a finals del segle XXI, les accions que
s’emprenguin avui seran el factor que més afectarà
el canvi climàtic. No obstant això, els esforços de
mitigació d’avui no produiran efectes significatius
fins després del 2030. La raó és que el canvi de
direcció de les emissions no produeix una resposta
simultània en els sistemes climàtics. Qualsevol que
sigui l’escenari de mitjà termini, els oceans, que han
absorbit aproximadament un 80% de l’augment de
l’escalfament global, continuaran pujant i les capes de
gel es continuaran desfent.
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Una nova mirada sobre l’UNIVERS
a partir de nous paradigmes científics

Frei Betto

Cfr també: Betto, La obra del Artista. Una visión holística del Universo, Barbarroja, Còrdoba (Argentina) 1998; Trotta, Mardrid 1999.

São Paulo, Brasil
Carlos Mesters subratlla que a l’Antic Testament hi l’àtom i descriu la dansa de les partícules subatòmiques, ens ensenya que tota la matèria, arreu de
ha dos decàlegs: el de l’Aliança i el de la Creació. El
de l’Aliança va sorgir primer, tot i que l’altre ja existia. l’Univers, no és sinó energia condensada. A l’interior de
l’àtom, la nostra lògica no funciona, perquè allà hi preEl que passa és que el poble de Déu, com que no es
prenia seriosament el Decàleg de l’Aliança, no tenia ulls domina el principi d’indeterminació. És a dir: no es pot
per veure el de la Creació. El xoc de l’exili va obrir els preveure amb exactitud el moviment de les partícules
subatòmiques. Aquesta imprevisibilitat només predomiulls del poble de Déu envers el Decàleg de la Creació:
“El ritme de la natura, del sol, de la lluna, de les esta- na en dues circumstàncies de l’Univers: a l’interior de
l’àtom i en la llibertat humana.
cions, de les estrelles, de les plantes, revela el poder
En què modifica la física quàntica la nostra visió de
creador de Déu”, afirma Mesters.
l’Univers? La física quàntica ens deslliura dels concepLa visió que tenim del món interfereix en la que
tes de Newton, del fet que l’Univers és un gran rellotge
tenim de Déu, així com la manera d’entendre Déu
influeix en la nostra visió del món i de la vida. Al llarg muntat pel divi Rellotger, el funcionament del qual
de 1.000 anys va predominar, a Occident, la cosmovisió pot ser ben conegut estudiant cadascuna de les seves
peces. La física quàntica ensenya que no hi ha subjecte
de Ptolomeu, que considerava la Terra com el centre
observador (l’ésser humà) davant d’un objecte observat
de l’Univers. Això va afavorir l’hegemonia espiritual,
cultural i hegemònica de l’Església, vista per la fe com (l’Univers). Tot es troba íntimament lligat entre si.
El batre d’ales d’una papallona al Japó desencadena
a imatge de la Jerusalem celestial.
Amb l’arribada de l’Edat Moderna, gràcies a la nova una tempesta a Amèrica del Sud… La nostra manera
d’examinar les partícules que es mouen a l’interior
cosmovisió de Copèrnic (i completada més endavant
de l’àtom interfereix el seu recorregut… Tot allò que
per Galileu i Newton), es va constatar que la Terra és
existeix coexisteix, subsisteix, preexisteix, i hi ha una
només un petit planeta que, talment una mulata en
una escola de samba, balla entorn de la pròpia cintura inseparable interacció entre l’ésser humà i la natura. El
que li fem a la Terra provoca una reacció per part seva.
(24 hores, nit i nit) i del que mena la dansa, el sol
No estem per damunt d’ella, en formem part i en som
(365 dies, 1 any). El paradigma de la fe va deixar el
el resultat; la Terra és Pacha Mama o, com deien els
seu lloc al de la raó, el de la religió al de la ciència,
antics grecs, Gaia, un ésser viu. Hauríem de mantenir
el de Déu al de l’ésser humà. Es va passar d’una visió
amb ella una relacio intel·ligent de sostenibilitat.
geocèntrica a una d’heliocèntrica, d’una teocèntrica a
Aquest nou paradigma científic ens permet contemuna altra d’antropocèntrica.
plar l’Univers amb nous ulls. No tot és Déu, però Déu es
Actualment, la modernitat ha cedit el lloc a la
revela en tot. La nostra visió religiosa és ara pananpost-modernitat. Un cop més, la nostra visió de
l’Univers pateix canvis radicals. Newton ha deixat pas teista, que no s’ha de confondre amb panteista. El panteisme diu que totes les coses són Déu. El pananteisa Einstein, i l’arribada de l’astrofísica i de la física
me, que Déu és en totes les coses. “En ell vivim, ens
quàntica ens obliguen a veure l’Univers d’una manera
movem i som”, com diu Pau. I Jesús ens ensenya que
diferent i, per tant, també la idea de Déu.
Déu és amor, aquesta energia qua atreu totes les coses,
Si a l’Edat Mitjana Déu habitava “allà dalt”, i a
l’Edat Moderna, “aquí baix”, dins del cor de l’home, ara des de les mol·lècules que estructuren una pedra fins a
les persones que comparteixen un projecte de vida.
coneixem millor el que l’apòstol Pau va voler dir en
Com deia Teilhard de Chardin, en l’amor tot converafirmar: «Ell no és lluny de ningú de nosaltres, ja que
“en ell vivim, ens movem i som”. Així ho han dit alguns geix: des dels àtoms, les mol·lècules i les cèl·lules que
formen els teixits i els òrgans del nostre cos, fins a les
dels nostres poetes: “Perquè nosaltres també som del
galàxies que s’aglomeren, múltiples, en la nostra Casa
seu llinatge.”» (Ac,17,27-28).
Comuna que anomenem no pas Plurivers sinó Univers.❑
La física quàntica, que penetra la intimitat de
37

arrels històriques de la nostra crisi ecològica
Lynn White Jr

1907-1987, Estats Units.

El 1967 Lynn White va escriure a la revista “Science” [155 (1967) 1203-1207] un article que es va
convertir en una referència clàssica. White va dir que els nostres estils de vida i formes de relació amb
la natura depenien del que pensem i creiem col·lectivament, i que, per canviar les nostres formes de
relacionar-nos amb la natura, hem de començar per canviar allò que en pensem i en creiem. White opina
–i tracta de mostrar- que la visió de fons i els axiomes judeocristians subjacents en món occidental són
els culpables de l’actual crisi ecològica mundial. Presentem un extracte del text.
Hauríem d’observar amb certa profunditat histeologia judeocristiana i no se’n pot separar. El fet
tòrica, els supòsits que impliquen la tecnologia i la
que els comunistes ho comparteixin, deixa en evidènciència modernes. La ciència ha estat tradicionalment cia el que es pot demostrar en moltes altres àrees:
aristocràtica, especulativa, intel·lectual en el seu
que el marxisme i l’islam són heretgies judeocristiapropòsit; la tecnologia s’atribueix a les classes baixes, nes. Avui continuem vivint, com ho hem fet durant
és empírica i orientada envers l’acció. La sobtada fu- 1.700 anys, en un context format en la seva major
sió d’aquestes dues àrees cap a la meitat del segle XIX part per axiomes cristians.
veritablement està relacionada amb les revolucions
Què va dir el cristianisme al poble sobre les seves
democràtiques contemporànies i una mica anteriors
relacions amb l’ambient? El cristianisme va heretar
que, reduint les barreres socials, tendien a sustentar
del judaisme una concepció del temps no repetitiva
una unitat funcional entre el cervell i la mà. La nostra i lineal, i una notable història de la creació. Un Déu
crisi ecològica és el producte d’una cultura democràti- amorós i totpoderós havia creat la llum i la foscor,
ca emergent, completament nova. El punt rau en si un els cossos celestials, la terra i totes les seves plantes,
món democratitzat pot sobreviure a les seves pròpies animals, aus i peixos. Finalment, Déu va crear Adam
implicacions. Presumiblement no podem, a menys que i, després d’una reflexió, Eva per evitar que l’home
reconsiderem els nostres axiomes.
estigués sol. L’home va anomenar tots els animals,
La visió medieval de l’ésser humà i de la natura.
establint així el seu domini sobre ells. Déu va planiEl que les persones facin amb la seva ecologia
ficar tot això, explícitament en benefici i domini de
depèn del que pensen sobre ells mateixos en relal’home sota la regla: cap element físic de la creació
ció al món que els envolta. L’ecologia humana està
tenia cap més propòsit que el de servir els de l’home.
profundament condicionada per les creences sobre la I encara que el cos de l’home es creés d’argila, ell no
nostra naturalesa i destí, és a dir, per la religió. Pels és senzillament part de la natura: va ser creat a imatoccidentals això és evident a l’Índia o Ceilan. Això és ge i semblança de Déu.
igualment cert per nosaltres i pels nostres avantpasEl cristianisme és la religió més antropocèntrica
sats medievals.
que el món ha conegut, especialment en la seva forma
La victòria del cristianisme sobre el paganisme
occidental. El cristianisme, en contrast absolut amb el
va ser la major revolució psíquica en la història de
paganisme antic i les religions asiàtiques (exceptuant,
la nostra cultura. Avui s’ha posat de moda dir que ,
potser, el zoroastrisme), no només va establir un
per a bé o per a mal, vivim en l’”era postcristiana”.
dualisme entre l’home i la natura, sinó que també va
És cert que les formes del nostre llenguatge i peninsistir que era la voluntat de Déu que l’home explotés
sament han deixat de ser cristianes però, en opinió
la natura per al seu propi benefici.
meva, l’essència roman sorprenentment semblant a la
A nivell de la gent comuna, aquest concepte va
del passat. Els nostres hàbits quotidians d’acció, per
tenir un resultat interessant. En l’antiguitat, cada
exemple, estan dominats per una fe implícita en un
arbre, cada vessant, cada riera, cada muntanya tenia
progrés perpetu, desconeguda tant per l’antiguitat
el seu propi esperit guardià. Abans que algú tallés
grecoromana com per Orient. Això està arrelat en la
un arbre, explotés una mina o malmetés una riera,
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nador electe de Califòrnia, creient com jo però menys
preocupat que jo, va donar una prova de la tradició
cristiana quan va dir (segons s’afirma): “quan has vist
un pi gegant de Califòrnia, els has vist tots”. Per un
cristià, un arbre no pot representar res més que un
fet físic. El concepte de bosc sagrat és completament
sagrat per al cristianisme i per a l’ethos d’Occident.
Durant gairebé dos mil·lennis els missioners cristians
han estat tallant boscos sagrats que consideraven
objectes d’idolatria perquè suposaven un esperit en la
natura.
Allò que fem per l’ecologia depèn de les nostres
idees sobre la relació home-natura. Més ciència i més
tecnologia no ens lliuraran de l’actual crisi ecològica
fins que trobem una nova religió o repensem la nostra
religió antiga.
L’actual i creixent pertorbació de l’ambient
planetari és el producte d’una tecnologia i una
ciència dinàmiques, originades en el món medieval d’Occident, contra el qual Sant Francesc es va
rebel·lar de manera tan original. El seu desenvolupament no es pot pas comprendre històricament sense
considerar una història d’actituds envers la natura,
clares i profundament arrelades en el dogma cristià. El
fet que la majoria de la gent no cregui que aquestes
actituds siguin cristianes, és irrellevant. La nostra
societat no ha acceptat cap nou sistema de valors per
desplaçar els del cristianisme. Per tant, continuarem
agreujant la crisi ecològica fins que rebutgem l’axioma
cristià que la natura no té cap altra raó de ser que la
de servir l’home.
El més gran revolucionari espiritual de la història
d’Occident, Sant Francesc, va proposar el que al seu
parer era una visió cristiana alternativa de la natura
i la seva relació amb l’home: va intentar substituir la
idea de l’autoritat humana sense límits sobre la creació per la idea de la igualtat entre totes les criatures,
l’home inclòs. Sant Francesc va fracassar. Tant la nostra ciència com la nostra tecnologia actuals estan tan
penetrades per l’arrogància cristiana ortodoxa envers
la natura, que no es pot esperar que puguin solucionar la nostra crisi ecològica. Com que l’arrel del nostre
conflicte és tan profundament religiosa, el remei ha
de ser també essencialment religiós, l’anomenem així
o no. Hem de repensar i ressentir la nostra natura i el
nostre destí.

Preneu el text complet de White a la nostra pàgina de documentació complementaria: latinoamericana.org/2010/info

era important apaivagar l’esperit encarregat d’aquella
situació particular i se l’havia de mantenir aplacat.
Destruint l’animisme pagà, el cristianisme va fer possible l’explotació de la natura amb total indiferència
envers els sentiments dels objectes naturals.
Es diu que l’Església va substituir l’animisme pel
culte als sants. És veritat, però el culte als sants és
funcionalment bastant diferent de l’animisme. El sant
no és a tots els objectes naturals: habita en el cel. A
més, un sant és completament humà: es pot abordar
en temes humans. Els esperits en els objectes naturals, que en un principi havien protegit la natura de
l’acció de l’home, van desaparèixer. El monopoli efectiu de l’home sobre l’esperit en aquest món es va confirmar i les antigues inhibicions per explotar la natura
varen desaparèixer.
Una visió cristiana alternativa
Podria semblar que ens hem encaminat cap a conclusions irritants per a molts cristians. A causa que
tant la ciència com la tecnologia són paraules beneïdes en el nostre vocabulari contemporani, n’hi ha que
poden estar feliços amb les nocions que, primer, des
d’una perspectiva històrica, la ciència moderna és una
extrapolació de la teologia natural i, segon, que la
tecnologia moderna es pot explicar, com a mínim en
part, com una expressió del dogma cristià occidental
voluntarista sobre la transcendència de l’home sobre
la natura i del seu legítim domini sobre seu. Però,
com reconeixem actualment, fa poc més d’un segle la
ciència i la tecnologia –fins aleshores activitats bastant separades- es varen unir per donar a la humanitat poders que estan fora de control, si jutgem molts
dels seus efectes ecològics. Si és així, el cristianisme
comporta una immensa càrrega de culpa.
Personalment dubto que el desastrós impacte
ecològic es pugui evitar senzillament aplicant més
ciència i més tecnologia als nostres problemes. La
nostra ciència i la nostra tecnologia han nascut de
l’actitud cristiana respecte de la relació de l’home amb
la natura, que és gairebé universalment sostinguda no
tan sols per cristians i neocristians, sinó també pels
que es consideren postcristians. Malgrat Copèrnic,
tot el cosmos gira al voltant del nostre petit planeta.
Malgrat Darwin, nosaltres no som pas, en els nostres
cors, part del procés natural. Som superiors a la natura, la mensypreem i estem disposats a emprar-la per
als nostres capricis més mínims. El recentment gover-

❑
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Una mirada a l’«any còsmic»

El món és vellíssim, i l’ésser humà ben jove. Els
esdeveniments rellevants de les nostres vides es
mesuren en anys, o fraccions de temps encara més
petites. Una vida humana es redueix a uns pocs decennis, una nissaga familiar a uns quants segles, i
els fets que registra la història a uns pocs mil·lennis.
Tanmateix, a la nostra esquena s’estén un fantàstic
panorama temporal que es perd en un passat remotíssim, del qual amb prou feines en sabem res.¿ Quan va
començar a existir la realitat?
Posar data a l’origen del món
La curiositat per l’origen del nostre món és ben
antiga. Eusebi de Cesàrea, historiador eclesiàstic del
segle IV, consultant les cronologies bíbliques, va afirmar que entre Adam i Abraham havien passat 3.184
anys. Més tard, en el mateix segle IV, sant Agustí va
calcular l’antiguitat del món en uns 5.500 anys.
Però Kepler –parlem ja d’un científic alemany del
segle XVII- va fer un càlcul no gaire diferent: el món
hauria començat l’any 3993 abans de Crist. I Newton,
figura major de la ciència moderna, pocs anys més
tard, va calcular una data semblant a la de Kepler. (El
súmmum de la precisió el va aconseguir en el mateix
segle XVII el bisbe anglicà, James Ussher, que va afirmar sense dubtar ben gens: “El començament del món
es va produir a les 9 del matí del dia 23 d’octubre
de l’any 4004 aC”, un dia que era divendres, naturalment...).
El 1997, el telescopi Hubble va situar l’edat de
l’univers al voltant dels 15.000 milions d’anys. El
2002, mesures més rigoroses del mateix telescopi, van
donar la xifra de 14.000 milions d’anys. El projecte
WMAP, una sonda de la NASA, el març del 2006 va
publicar les que poden ser les mesures més aproximades, avui per avui: 13.700 milions d’anys, amb una
incertesa de 200 milions d’anys.
És a dir, pràcticament fins “ahir”, hem viscut en
una total ignorància de les dimensions i els elements
del cosmos que ens envolten, molt equivocats sobre
els orígens del planeta on habitem.
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Per la seva part, gairebé totes les religions han localitzat les “històries sagrades” primordials a les quals
es remeten sobre 3000/4000 anys enrere. Més enllà
d’aquestes dates, ja no reconeixen res de significatiu
per a la Humanitat, de manera que hi tenen un “punt
cec” envers l’evolució biocòsmica i l’ecologia.
La nostra “història sagrada” ancestral
Superada avui dia la visió mecanicista i materialista de la ciència, aquella que considerava que tot es
reduïa a matèria inerta i morta, les ciències modernes
del cosmos i de la natura avui són els millors aliats
per despertar espiritualment la consciència de la
humanitat. Allò que aquestes ciències ens diuen avui
sobre el cosmos, la matèria, l’energia, el món subatòmic... ho percebem clarament referit a nosaltres mateixos. Aquest projecte evolutiu universal és la nostra
prehistòria, la nostra “història sagrada”, les nostres
arrels còsmiques, que floreixen en nosaltres.
Per imaginar-nos-ho més concretament
Per fer-nos nostra i tenir una visió de conjunt
d’aquesta cronologia còsmica tan extensa, és útil
considerar els 13.700 milions d’anys que s’atribueixen
a l’Univers, comprimits o reduïts a l’interval d’un sol
any. En aquest “any còsmic”, cada mil milions d’anys
de la història equivaldrien a uns 27 dies, i un segon
d’aquest any equivaldria a 435 anys d’història del
cosmos...
A la pàgina següent, presentem la cronologia
d’aquest any, agrupada en tres blocs: una sèrie significativa de dates anteriors al mes de desembre, un calendari del mes de desembre, i una visió més detallada
del darrer dia de l’any, el 31 de desembre.
L’admiració i l’estudi d’aquesta cronologia ens
dóna una nova perspectiva, i ens porta a mirar-nos a
nosaltres mateixos, els éssers humans, amb uns altres
ulls, amb humilitat ecològica. Així, resulta desconcertant, per exemple, que l’aparició de la Terra com a
producte de la condensació de la matèria interestel.
lar no es produeixi en aquest any còsmic fins a pri-
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Agenda Llatinoamericana

1 gener: la gran explosió (big bang)
1 maig: origen de la galàxia Via Làctia
9 setembre: origen del sistema solar
14 setembre: formació de la Terra
25 setembre: origen de la vida a la Terra
2 octubre: formació de les roques més antigues
9 octubre: bactèries i algues verdes i blaves
1 novembre: diferenciació sexual en microorganismes
12 novembre: plantes fotosintètiques més antigues
15 novembre: primeres cèl·lules eucariotes (amb
nucli)
Desembre:
1: formació d’una atmosfera d’oxigen a la Terra
5: formació extensiva de masses volcàniques a Mart
16: primers cucs
17: fi del Precàmbric. Inici de l’era Paleozoica i del
Càmbric. Apareixen els invertebrats
18: primer plàncton marí. Apareixen els taurons
19: període Ordovicià. Primers peixos i vertebrats
20: període silúric. Primeres plantes vasculars. La
vegetació cobreix el sòl terrestre.
21: començament del període Devonià. Primers insectes. Els animals cobreixen la Terra.
22: primers amfibis. Primers insectes alats
23: període carbonífer. Primera flora arbòria.
Apareixen els rèptils
24: període Permià. Primers dinosaures
25: fi de l’era paleozoica. Comença el Mesozoic
26: període Triàsic. Apareixen els mamífers
27: període Juràssic. Aparició de les aus
28: període Cretàci. Primeres flors. Fi dels dinosaures.
29: era Mesozoica. Comença l’era Cenozoica i el
Terciari. Primers cetacis i primats
30: primera evolució dels lòbuls frontals del cervell
dels primats. Apareixen els primers homínids.
Aparició dels grans mamífers
31: fi del Pliocè. Període quaternari (Pleistozè i
Holocè). Aparició de l’ésser humà

31 de desembre:
13’30 h.: origen del Procònsol i del Ramapithecus,
probables ascendents del simi i de l’humà
22’30 h: aparició del primer ésser humà
23’00 h: ús generalitzat dels estris de pedra
23’46 h: els humans de Pequín conquereixen el foc
23’56 h: comença el darrer període glacial
23’58 h: pobles navegants colonitzen Austràlia
23’59 h: floreix l’art rupestre arreu d’Europa
23.59.20: invenció de l’agricultura
23.59.35: cultura neolítica. Primers poblats
23.59.50: primers imperis a Sumer, Ebla, Egipte.
Avenços de l’astronomia
23.59.52: invenció de l’alfabet. Imperi accadi.
Babilònia. Imperi Mig d’Egipte
23.59.53: bronze. Cultura micènica. Guerra de Troia,
Cultura olmeca. La brúixola
23.59.54: ferro. Primer imperi assiri. Israel. Fenicis
funden Cartago
23.59.55: l’Índia d’Asoka. Xina: dinastia Qin. Atenes
de Pèricles. Neix Buda
23.59.56: Geometria euclidiana. Física d’Arquímedes.
Astronomia de Ptolomeu. Imperi de Roma. Neix
Jesús de Natzaret
23.59.57: l’aritmètica índia introdueix el zero i els
decimals. Caiguda de Roma. Expansió de l’Islam
23.59.58: civilització maia. Xina: dinastia Song.
Imperi bizantí. Invasió mongòlica. Les Croades
23.59.59: Renaixement europeu. Ciència i mètode
empíric. Viatges de descobriment dels europeus
i de la dinastia dels Ming
Ara: formidable expansió de la ciència i de la tecnologia. Moderns mitjans de comunicació i
telecomunicació. Universalització de la cultura.
Adquisició dels mitjans d’autodestrucció de
l’espècie humana. Primers passos a l’espai i
recerca de vida fora de la Terra.

Cerqueu a YouTube «Calendario cósmico», de Carl Sagan.

Més: la història escrita només ocupa els darrers
deu segons del 31 de desembre... i l’espai transcorregut des de l’edat mitjana fins avui és d’un segon. De
la mateixa manera, els vertiginosos desenvolupaments
de la ciència, els descobriments, invencions i noves
tecnologies dels darrers cent anys només representen
el darrer segon del 31 de desembre, final d’any...
Contemplem/reflexionem aquest “any còsmic”:

Pres de Carl SAGAN, Los dragones del Edén, Crítica, Barcelona 1993, pàg. 21s.

mers de setembre; o que a la Terra no hi hagi una
atmosfera d’oxigen apta per al desenvolupament de la
vida fins a primers de desembre; que els dinosaures no
apareguin fins a la vigília de Nadal; que les flors no
brotin fins al dia dels Innocents; que l’ésser humà no
faci acte de presència fins a les 22’30 de la vigília de
Cap d’Any, o que l’agricultura tot just hagi començat
el darrer minut de l’any...

❑
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Salvar la biodiversitat per salvar la humanitat
Dani BOix i Masafret
Saus, Empordà, Països Catalans

Els efectes de l’activitat de la nostra espècie es
poden percebre a quasi tots els racons del planeta.
A més, desperta preocupació la naturalesa d’aquests
efectes. Un d’ells és el ritme actual de desaparició
d’espècies. La comunitat científica anomena sisena
extinció al període que es va iniciar fa uns 100.000
anys amb la primera gran dispersió dels humans pel
planeta. El terme “sisena extinció” fa referència a que
la taxa de desaparició d’espècies en aquest període
és comparable, o fins i tot major, als cinc episodis
d’extincions massives detectats en el registre fòssil.
De tots ells el darrer, a finals del Cretaci, és el més
conegut ja que va comportar l’extinció dels dinosaures, si bé l’episodi del Pèrmic es considera el de
major magnitud (s’estima que es van extingir el 70%
de les espècies terrestres i el 95% de les marines).
Les causes de les extincions massives d’aquests
cinc episodis van ser canvis climàtics severs, alguns
dels quals s’han relacionat amb el moviment de
plaques tectòniques o col·lisions de meteorits amb
la Terra (la col·lisió del Cretaci va generar tsunamis,
pluges àcides i el fons marí va quedar enterrat per
enormes quantitats de matèria orgànica). En canvi,
l’actual episodi d’extincions massives està causat
bàsicament per l’acció d’una única espècie, Homo
sapiens: els efectes de la humanitat sobre les altres
formes de vida del planeta són comparables als que
va generar la col·lisió d’un meteorit sobre el planeta!
La sisena extinció es caracteritza per una desaparició cada cop més alarmant de biodiversitat en el
planeta. Així, fa uns 10.000 anys amb l’aparició de
la agricultura es va incrementar considerablement la
taxa d’extinció. L’agricultura per una banda va transformar els ecosistemes naturals en sistemes agrícoles
i, per l’altra, va permetre a la nostra espècie obtenir
recursos addicionals que van fer possible un major
creixement demogràfic. La destrucció i/o degradació dels ecosistemes i la superpoblació humana
són dues de les principals causes de l’actual episodi
d’extincions. Altres causes són la sobreexplotació
dels recursos naturals, la contaminació i l’efecte de
les espècies invasores. Totes aquestes causes han
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vist com s’incrementaven els seus efectes de forma
exponencial amb la globalització del model econòmic
occidental. Aquest es basa en una ciència-tecnologia
amb una capacitat, cada cop més poderosa, de transformació dels ecosistemes, i en una cultura on els
humans no es perceben com a part dels ecosistemes,
sinó com els seus gestors o beneficiaris (per no dir
els seus amos), com va exposar el 1967 l’historiador
Lynn White.
S’ha quantificat la magnitud de la pèrdua de
biodiversitat? Les dades més acceptades situen
l’increment de la taxa d’extinció entre 100 i 1.000
vegades superior respecte al valor estimat abans de
l’aparició dels humans. A més, si totes les espècies
catalogades “en perill d’extinció” desapareixen al
llarg d’aquest segle, la taxa s’incrementarà encara
10 vegades més. Els valors de desaparició d’espècies
en l’actualitat són d’unes 47 espècies de fauna i
flora cada dia (2 espècies cada hora). Però, quantes
espècies existeixen en el planeta? Pot sorprendre
que en el segle XXI, i després de més de 250 anys
d’investigació sobre les formes de vida en el planeta,
encara no tinguem una resposta clara per aquesta
pregunta. S’han descrit uns 2 milions d’espècies,
però sabem que aquest valor és clarament inferior al
real. No tots els grups d’organismes són igualment
coneguts, ni tots els ecosistemes estan igualment estudiats. Si s’extrapolen les dades dels grups
d’organismes i dels ecosistemes ben estudiats, el
nombre d’espècies en el planeta s’eleva a uns 5
milions. Tot i així, sabem que estem subestimant el
valor real del nombre d’espècies, ja que els grups més
coneguts i els ecosistemes més estudiats no són els
que contenen major biodiversitat. Existeixen aproximacions indirectes al nombre d’espècies que viuen
en el planeta que amplien considerablement aquest
valor. Un exemple seria un estudi dels coleòpters que
viuen en les capçades forestals; es va estimar en 30
milions el nombre d’insectes associats als arbres de
selves tropicals. Si utilitzem el valor conservador de
10 milions d’espècies habitant el planeta, i considerem que cada any es descriuen unes 13.000 espècies,

necessitarem uns 770 anys per conèixer les espècies
que conviuen amb nosaltres. Aquest fet contrasta
amb l’actual ritme de desaparició d’espècies, unes
17.000 cada any. L’entomòleg Xavier Bellés ha descrit
aquesta situació amb una amarga ironia: si en els
pròxims segles no disminuïm la taxa d’extinció, es
podrà obtenir l’inventari complet de les formes de
vida del planeta, ja que només serà necessari esperar
que la majoria desapareguin.
Per què és necessària la conservació de la biodiversitat? Agrupo en tres blocs els arguments:
Arguments utilitaristes: les plantes i els animals proporcionen a la humanitat materials (p.e.
fusta per a la construcció i fibres vegetals per a la
roba), aliments, medicaments i recursos energètics.
Cada espècie que perdem podria ser la clau per a la
solució d’una malaltia, o una alternativa a la crisi
alimentària. Poden servir d’exemple el cas de les
plantes Catharanthus roseus i Orbignya phalerata.
La primera proporciona alcaloides que són eficients
per la curació de determinats càncers (els medicaments elaborats a partir d’aquesta espècie generen
uns beneficis de 100 milions de dòlars anuals). A
Madagascar hi ha 5 espècies més de Catharanthus,
una d’elles en perill d’extinció. La segona produeix
una gran quantitat de d’oli apte per cuinar i altres
usos (500 arbres produeixen 125 barrils d’oli a l’any).
A més dels béns materials, s’oblida massa fàcilment
que la biodiversitat és una font de beneficis lúdics i
emocionals. Quants records personals tenen associat
l’olor i els sons d’un bosc o d’un riu, per no parlar de
la gamma de sensacions que ens desperten els diversos paisatges. Resulta paradoxal que en l’actualitat
realitzem viatges de centenars de quilòmetres a la
recerca de paisatges que ens despertin emocions i, en
canvi, acceptem resignadament que el nostre entorn
diari es degradi. Precisament el títol del llibre de
Rachel Carson, Silent spring, considerat un text pioner
del moviment ecologista, evoca la sensació de buit
que suposaria un passeig pel camp durant la primavera sense escoltar cants d’ocells, degut a l’ús abusiu
dels pesticides.
Arguments de prudència: amb la pèrdua de la
biodiversitat, què més estem perdent? Sabem que el
funcionament ecològic de la biosfera depèn de les entitats que la configuren; no podem predir la magnitud

de les alteracions dels processos ecològics com a conseqüència d’una desaparició generalitzada d’espècies
en el planeta i, concretament, el risc que aquestes
alteracions suposen per a la humanitat. Les característiques del món que ens envolta (la composició
de l’atmosfera, la salinitat del mar, etc.) depenen en
major o menor mesura de l’activitat del éssers vius.
La biodiversitat, en resum, proporciona estabilitat en
el planeta on vivim. La proposta del científic James
Lovelock de considerar tot el planeta com a un únic
organisme, Gaia, posa de relleu la interdependència
entre tots els components. Una idea que ja es troba
en la cosmovisió de moltes cultures, com la Pachamama dels quítxues i d’altres pobles andins.
Arguments ètics: la nostra espècie no només
és intel·ligent, també és racional i per tant té la
prerrogativa de crear sentiments ètics. Aquests ens
condueixen a una reflexió inequívoca: senzillament
no tenim cap dret a eliminar cap forma de vida per
molt insignificant que ens pugui semblar. Ens hauria
de ser terriblement incòmode reconèixer que respectem molt més els vestigis de la nostra història
que l’existència d’altres formes de vida. Atorguem
valor, cultural i històric, als restes de civilitzacions
humanes antigues, com les esglésies romàniques dels
Pirineus o les piràmides maies de la selva del Petén
(d’una antiguitat d’uns quants segles) i, en canvi, no
atorguem valor a espècies que eren presents abans de
la nostra existència (a partir del registre fòssil s’ha
estimat que la vida mitjana d’una espècie és d’uns
11 milions d’anys). Però, una ètica verdaderament
humana no únicament ha d’atorgar valor a les formes
de vida, sinó que ha d’acceptar l’obligació de realitzar
esforços per a la seva conservació.
Segons l’ecòleg Edward O. Wilson, la humanitat
ha de valorar les seves tres grans fonts de riquesa: la
material, la cultural i la natural. Pel nostre bé hem
d’harmonitzar la conservació de les tres. L’actual
civilització que s’exporta des d’Occident, deficitària
en valors, tendeix a apreciar únicament la primera,
encara que això comporti greus repercussions per a
les altres dues. La humanitat difícilment posarà fi a
la vida en el planeta, però si no canvia la seva relació
amb la naturalesa, pot arribar a posar fi a la seva
vida en el planeta.

❑
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El retorn a la Pachamama
racionalitat indígena i Mare Terra
Juan Jacobo Tancara Chambe
Escriptor aimara, Putre, Xile

vament, d’un enfrontament en el qual l’ésser humà
Pacha significa temps, espai, terra; Mama, mare,
procura conquerir-la i instrumentalitzar-la. Això mesusenyora; Pachamama és una paraula per parlar de la
mare Terra, dels braços amants de la Terra; però a més raria el grau de civilització i desenvolupament.
Ben contrari a aquest afany, l’ofrena a la
a més, del cosmos que ens envolta, de l’espai vital,
Pachamama
que fan els aimares i altres pobles oriconcret, material, però també espiritual.
ginaris, l’ús amistós i comunitari mostren una clara
consciència d’una interdependència amb tot el que
1
ens envolta. Potser aquesta manca de “desenvolupaCada vegada són més les persones que estan
prenent consciència que l’ésser humà no és autosufi- ment” que la mentalitat moderna veu en l’indígena
cient, que la seva vida depèn d’una Terra viva i sana. es deu que els pobles originaris són conscients que
Nosaltres podrem viure, si la Terra viu. El mercat capi- una societat basada en la crematística és insostenitalista totalitzat, la reducció de la vida humana i de la ble. Efectivament, és una bogeria pensar que es pot
Terra al càlcul mitjà-finalitat, la inèrcia del sistema... acumular fins a l’infinit, sacrificant la vida real i la
material...
provoquen efectes destructius (intencionals o no) que
Per altra banda, el respecte de l’indígena a la Terra
amenacen la vida al planeta. La vida de la Terra no
no és pas panteisme, ni una mentalitat “retrògrada”;
és pas un mitjà per acumular riqueses, sinó que és la
és l’expressió d’una espiritualitat conscient que l’ésser
condició que dóna la possibilitat de viure.
humà és un ésser necessitat. Per a les persones indíAquesta idea, amb altres termes, sempre ha estat
genes, la fórmula és clara: no hi pot haver desenvolupresent en la mentalitat aimara i indígena. La comupament assassinant la Pachamama.
nitat no fomenta pas una acumulació i un consum
El tracte que donem a la Terra reflecteix el tracte
desenfrenats, sinó allò necessari per viure dignament.
que ens donem personalment i en la societat: exL’ésser humà i la comunitat són parts d’una cosa més
perimentem i veiem injustícia social, insolidaritat,
extensa, part del circuit natural de la vida, pel que
roïnesa, lluites pel poder, crims, exclusió, masclisme...
una acció que destrueixi la Terra és un suïcidi.
; el desequilibri és present en les nostres relacions
La forma de vida, les pràctiques econòmiques,
interpersonals i en les societats humanes. L’ésser
basades en l’agricultura i la ramaderia de moltes cohumà ha perdut el respecte a la Mare Terra, cosa que
munitats aimares són amistoses amb el medi ambient.
significa que també se l’ha perdut a ell mateix.
Viure en equilibri amb la Terra, o en harmonia, signiUn aclariment: ser part del circuit natural de la
fica no explotar-la, no emprar-la com a simple merca- vida, no vol pas dir que estiguem condemnats a noderia, no establir-hi un domini.
més ser naturals; l’ésser humà també vol transcendir,
per això té religió, fa política, construeix paradisos,
2
terres promeses o escriu poemes. Però aquest salt enVivim per gràcia enmig de l’univers. La nostra
vers nosaltres mateixos, que ens va separar d’una devida és fràgil; els nostres sistemes econòmics, socials, pendència directa amb la Terra, ens està destruint. Per
polítics, febles; perquè sense la vida natural no serien això ens falta un segon salt, que ens dugui de tornada
possibles. Som un nus d’una xarxa de major vida. La
als braços de la Pachamama, aquesta vegada amb una
nostra vida no seria viable fora d’aquesta xarxa. Però a consciència clara de la nostra transcendència. Penso
causa de la nostra arrogància, hem perdut una relació que la forma de vida, fonamentalment l’ethos i la redirecta amb la natura i hi hem establert una relació
ligió indígena, mostren que aquest segon salt és posde domini. Per això tenim la idea de l’ésser humà
sible, donat que consisteix en una transcendència que
dóna valor i veritat a la Mare Terra. En altres paraules:
enfrontat amb la natura salvatge; es tracta, efecti44

3
En els ritus dirigits a la Pachamama és la comunitat la que es presenta amb la seva ofrena. En
darrer sentit, és ella qui s’ofrena. No només la vida
de la Pachamama és condició per a la vida de l’ésser
humà, sinó que els éssers humans viuen si estan en
comunitat. No es tracta pas només d’estar vius, sinó
de viure bé, de l’alegria de viure. Així doncs, els ritus
mostren que el que importa no és pas l’afirmació de
la Terra sola, sinó de la comunitat tota. Com veiem,
Pachamama implica tot, i implica la comunitat. Hi ha
una sinèrgia entre la terra, la comunitat i l’individu.
La comunitat no anul·la pas l’individu; ans al contrari, l’individu es reconeix en la comunitat.
4
Moltes esglésies cristianes qüestionen els símbols,
el procediment dels ritus, sobretot la invocació que
es fa dels éssers protectors, que proveeixen de recursos per viure i regulen la convivència entre tots els
éssers vius (illas, ispallas, achachilas, apus, uywiris,
mallkus, etc). Segons aquestes esglésies, però, a qui
s’ha d’invocar és només a Déu, a “Jesucrist”. Els ritus
aimares, abans de fixar-se en un nom, són un culte a
la vida, consciència de reciprocitat: la terra ens dóna
i nosaltres li corresponem. És una relació d’afecte,
d’agraïment, de conviure mútuament. La terra ens
nodreix, es pot dir que la saviesa aimarà apunta directament al fons de l’existència, que és l’afirmació
concreta de la vida. Però no és només material sinó
que des d’allà es teixeix alhora, tota una complexa
espiritualitat, de la bellesa, l’ètica i la raó.
Hi ha elements, valors, costums dels pobles indígenes que poden ser significatius per establir polítiques de desenvolupament integral. Els pobles indígenes no creuen pas que són la salvació, però confien
en el diàleg, en l’intercanvi de sabers, per millorar la
vida de les societats actuals. Per això podem fer una
aportació a un pensament ecològic, no pas antropocèntric ni ecocèntric, sinó un altre que procuri un
❑
equilibri entre ambdós.

VIVIM EN EL Cos
DE LA PACHAMAMA
«La Terra és la carn de la Pachamama, on podem
sembrar.
b
Els turons són el cap de la Pachamama.
Els antigals* són les orelles de la Pachamama on
duem les nostres ofrenes
Les plantes són els vestits de la Pachamama.
Les garrigues, els boscos, són el cabell de la
Pachamama.
El vent és la respiració de la Pachamama.
Les aigües que corren són la sang de la
Pachamama.
Les feines, pensaments i saviesa que nosaltres
generem són les mans de la Pachamama.
Els anys són els peus de la Pachamama.
Les viandes, fruites, blat de moro, patates són
els pits de la Pachamama, perquè d’ella ens
alimentem.
La vida que ella ens regala –i per això estem viusés el ventre de la Pachamama.
Les malalties són les deixalles de la Pachamama.
Les llavors són la fertilitat de la Pachamama, la
seva feminitat.
La mort són les ungles de la Pachamama.
Les setmanes són els dits de les mans de la
Pachamama.
Els mesos són els dits dels peus de la Pachamama.
Els llacs i els mars són la boca de la Pachamama.
Els cims nevats són les dents de la Pachamama.
Les pedres i les roques són els ossos de la
Pachamama.
L’arc de Sant Martí és la wiphala de colors, la
bandera de la Pachamama.
Els animals salvatges són les seves criatures
estimades.
Les aus són les missatgeres de la Pachamama.
Els éssers humans som els fills més estimats de la
Pachamama».
Poema de Carlos Yujra, yatiri aimara, de La
Paz, Bolívia. Recollit a Yavi, Humahuaca, Argentina,
per Manuel Pliego, de boca de Víctor Bascopa,
indígena kolla, en un taller de Espiritualitat Andina.

* Antigal: lloc dels antics, restes arqueològiques dels avantpassats.

no es tracta pas de crear móns espirituals, on viuen
ànimes sense cos, o on hi ha paradisos sense terra;
sinó d’una espiritualitat conscient que som corporals,
que som rius, muntanyes, arbres, pedres.
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Any internacional de l’ONU...
2010: Any internacional de
la biodiversitat biològica
Nacions Unides, Assemblea General
per conscienciar el públic amb mires a assolir els
19 de gener de 2007
objectius del Conveni i la meta relativa a la diversitat
Any Internacional de la Diversitat Biològica, 2010 biològica fixada pel 2010,
1. Declara l’any 2010 Any Internacional de la
L’Assemblea General,
Diversitat Biològica;
Recordant a més el Document Final de la Cimera
2. Convida els Estats Membres a considerar la
Mundial 2005,
possibilitat d’establir comitès nacionals de l’Any
Recordant la necessitat d’accelerar l’aplicació de
Internacional de la Diversitat Biològica;
la Iniciativa Mundial sobre comunicacions, educació
3. Anima els Estats Membres i altres interessats a
i consciència pública del Conveni sobre la Diversitat
aprofitar l’Any Internacional de la Diversitat Biològica
Biològica,
per crear més consciència sobre la importància
Preocupada per la pèrdua contínua de la diversitat de la diversitat biològica mitjançant la promoció
biològica i reconeixent que cal fer un esforç sense
d’activitats a nivell local, regional i internacional;
precedents per aconseguir l’objectiu de reduir
4. Invita els Estats Membres i les organitzacions
significativament pel 2010 el ritme de pèrdua de la
internacionals pertinents a donar suport a
diversitat biològica,
les activitats que organitzaran els països en
Profundament preocupada per les repercussions
desenvolupament, especialment els països menys
socials, econòmiques, ambientals i culturals de la
avançats, els països en desenvolupament sense litoral,
pèrdua de la diversitat biològica, i destacant la
els petits Estats insulars en desenvolupament i els
necessitat d’adoptar mesures concretes per invertir-la, països d’economia en transició.
Conscient de la necessitat d’una educació eficaç
❑

Manifest de l’ecologia profunda
Arne Naess (1912-2009) i George Sassions
1.- El benestar i el floriment de la vida humana i
no humana sobre la terra, són valors per ells mateixos.
Aquests valors són independents de la utilitat del món
no humà per a les finalitats de l’ésser humà.
2.- La riquesa i la diversitat de les formes de vida
contribueixen a la realització d’aquests valors i també
són, en conseqüència, valors per ells mateixos.
3.- Els humans no tenen dret a reduir aquesta riquesa i aquesta diversitat, excepte per satisfer necessitats
vitals.
4.- El floriment de la vida i de la cultura humanes
és compatible amb una reducció substancial de la població humana. Al floriment de la vida no humana li cal
aquest descens.
5.- La intervenció humana en el món no humà és
actualment excessiva. I la situació es va degradant
ràpidament.
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6.- Hem de canviar les nostres orientacions polítiques de forma dràstica en el pla de les estructures
econòmiques, tecnològiques i ideològiques. La situació
resultant serà profundament diferent de l’actual.
7.- El canvi ideològic consisteix principalment en
valorar la qualitat de la vida (de viure en situacions
de valor intrínseques), més que en tractar sense parar d’aconseguir un nivell de vida més elevat. S’haurà
de produir una presa de consciència profunda de la
diferència que hi ha entre el creixement material i el
creixement personal independent de l’acumulació de
béns tangibles.
8.- Els que subscriuen els punts que s’acaben
d’enunciar, tenen l’obligació directa o indirecta d’obrar
per tal que es produeixin aquests canvis, necessaris per
a la supervivència de totes les demés espècies del planeta, incloent-hi la de l’ésser humà.

❑

Nacions Unides, Assemblea General
11 de desembre de 2007
Promoció del diàleg, la comprensió i la cooperació
entre religions i cultures en pro de la pau.
L’Assemblea General,
Reafirmant els propòsits i principis consagrats a la
Carta de les Nacions Unides i la Declaració Universal
de Drets Humans, en particular el dret a la llibertat de
pensament, consciència i religió,
Recordant també la seva resolució 61/221, de
20 de desembre de 2006, relativa a la promoció del
diàleg, la comprensió i la cooperació entre religions i
cultures en pro de la pau,
Reconeixent que la diversitat cultural i el procés
de desenvolupament cultural de tots els pobles i
nacions són font d’enriquiment mutu per a la vida
cultural de la humanitat,
Prenent nota de la valuosa contribució efectuada
per diverses iniciatives de nivell nacional, regional i
internacional a l’augment del diàleg, la comprensió i
la cooperació entre religions, cultures i civilitzacions,
que es reforcen mútuament i es relacionen entre elles,
Afirmant la importància de la continuïtat del
procés de fer intervenir tots els interessats en el
diàleg entre religions, cultures i civilitzacions amb les
iniciatives adequades dels diferents plans,
Reconeixent el compromís de totes les religions
amb la pau,

el respecte universal i l’observança i protecció de
tots els drets humans i les llibertats fonamentals
de tothom, de conformitat amb la Carta de l’ONU,
la Declaració Universal de Drets Humans i altres
instruments relacionats amb els drets humans i el
dret internacional, en ser inqüestionable el caràcter
universal d’aquests drets i llibertats;
(4...)
5. Anima els Estats Membres a estudiar, quan
i com procedeixi, les iniciatives on es determinen
àmbits de tots els sectors i nivells de la societat on
s’hagin d’adoptar mesures pràctiques per promoure
el diàleg, la tolerància, la comprensió i la cooperació
entre religions i cultures seguint, entre d’altres coses,
les idees suggerides durant el diàleg d’alt nivell sobre
la comprensió entre religions i cultures i la cooperació
en pro de la pau;
6. Posa de relleu la necessitat de mantenir l’impuls
generat pel diàleg d’alt nivell sobre la comprensió
entre religions i cultures i la cooperació en pro de
la pau, celebrat els dies 4 i 5 d’octubre de 2007, en
debats posteriors;
7. Anima a promoure el diàleg entre els mitjans
de comunicació de totes les cultures i civilitzacions,
posa de relleu que tota persona té dret a la llibertat
d’expressió i reafirma que l’exercici d’aquest dret
comporta deures i responsabilitats especials i, per
tant, pot estar subjecte a determinades restriccions,
però només a les que estiguin previstes a la llei i
1. Afirma que la comprensió mútua i el diàleg
siguin necessàries per al respecte dels drets o la
entre religions constitueixen dimensions importants reputació d’altres persones i per la protecció de la
del diàleg entre civilitzacions i de la cultura de pau;
seguretat nacional, l’ordre públic o la salut o la moral
2. Pren nota amb reconeixement de la tasca que
públiques;
realitza l’Organització de les Nacions Unides per a
8. Decideix proclamar 2010 Any Internacional de
l’Educació, la Ciència i la Cultura sobre el diàleg entre l’Apropament de les Cultures i recomana que, en el
religions en el context del seu afany per promoure el transcurs de l’any, s’organitzin activitats apropiades
diàleg entre civilitzacions, cultures i pobles, així com relatives al diàleg, la comprensió i la cooperació
de les activitats relacionades amb una cultura de pau, entre religions i cultures en pro de la pau, entre les
celebra que la seva tasca s’orienti envers les mesures quals un diàleg d’alt nivell o audiències interactives
concretes en els plans mundial, regional i subregional oficioses amb la societat civil;
i acull amb satisfacció el seu projecte emblemàtic
9. Demana al Secretari General que la informi,
sobre el foment del diàleg entre religions;
en el seu seixantè tercer període de sessions, sobre
3. Reafirma el solemne compromís de tots els
l’aplicació de la present resolució.
Estats de complir les seves obligacions de promoure

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

2010: Any internacional de
l’apropament de les cultures

❑
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ANY 2010:
Any 6723 del període Julià.
Any 5770 de l’era dels jueus (el 5771 comença el 9 de setembre de 2010).
Any 1431 de l’Hègira (comença el 18 de desembre de 2009;
l’any 1432 comença el 7 de desembre de 2010).
Hi ha un conversor de dates cristiano-islàmic a www.islamicﬁnder.org
Any amazig 2959 (el 2960 comença el 13 de gener de 2010).
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Num 6, 22-27 / Gàl 4, 4-7
1 Jn 2,22-28 / Sal 97
Santa Maria Mare de Déu
Sal 66 / Lc 2, 16-21 Basili el Gran
Jn 1, 19-28
El nom de Jesús
Gregori Naciancè
1508: Comença la colonització de Puerto Rico.
J.K. Wilhelm Loehe
1804: Independència d’Haití. Festa nacional.
1904: Desembarcament de marines a la República
1959: Triomf de la revolució cubana.
Dominicana «per protegir interessos nord1977: Mauricio López, rector de la Universitat de
americans».
Mendoza, Argentina, membre del Consell 1979: Francisco Jentel, defensor d’indis i camperols,
Mundial d’Esglésies, desaparegut.
víctima de la Seguretat Nacional al Brasil.
1990: Maureen Courtney i Teresa Rosales, religio- 1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», camperol,
ses assassinades per la Contra a Nicaragua.
víctima dels «grileiros» de Parà, Brasil.
20 anys.
1994: Daniel Rollano, militant de la vida, evocador
1994: Alçament camperol indígena zapatista a
constant de la memòria dels màrtirs del seu
Mèxic.
poble argentí.
2003: Lula assumeix el poder presidencial al Brasil.
Jornada mundial per la Pau

33

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

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

57

gener

4 Dillluns
4

58

Epifania
Rigobert
1 Jn 3,22-4,6 / Sl 2
Mt 4,12-17.23-25
1975: José Patricio León «Pato», animador de la
JEC i militant polític, desaparegut a Xile.
2005: La Cort Suprema autoritza el processament
de Pinochet per crims de l’Operació Còndor.

55

Dimarts

6 Dimecres
6

1Jn 4,7-10 / Sl 71
1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mc 6,34-44 Melcior, Gaspar, Baltasar
Mc 6,45-52
Telesfor i Emiliana
Kaj Munk
1848: Un decret de Carlos A. López declara els gua1534: Guarocuya «Enriquillo», cacic cristià de La
ranís ciutadans paraguaians.
Española (Rep. Dominicana), primer en rebel·- 1915: Reforma agrària a Mèxic, fruit de la revolució,
lar-se en defensa dels seus germans.
primer repartiment de latifundis a l’A.L.
1785: La Reina Maria I ordena suprimir tota la indús- 1927: Tropes dels EUA ocupen Nicaragua per comtria brasilera excepte la de roba pels esclaus.
batre Sandino. No en sortiran ﬁns al 1933.
2007: † Axel Mencos, heroi de la resistència i la pas- 1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalenca,
toral compromesa, Guatemala.
màrtir dels pobres, desapareguda.
1986: Julio González, bisbe de El Puno, Perú, mort
en un accident sospitós.
1992: Augusto María i Augusto Conte, militants, màrtirs de la solidaritat i els DDHH a l’Argentina.
2006: Mor la comandant Ramona de l’EZLN.

77

Dijous

Minvant: 10h39m a Lliura

10
10

8
8

Divendres

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16
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, condemnat per la
Inquisició. El Vaticà no el rehabilitarà ﬁns tres
segles i mig després (el 30/12/1992).
1850: Juan, líder de la Revolució del Queimado,
Espirito Santo, Brasil, és penjat.
1912: Fundació del Congrés Nacional Africà.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista delegat de la Paraula, camperol, a Rabinal,
Baixa Verapaz, Guatemala.

9
9

Dissabte

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

gener

1Jn 4,19-5,4 / Sl 71
Lc4,14-22a
Ramon de Penyafort
1835: Victoria de Cabanagem, “el moviment popular més notable del Brasil”. Els rebels prenen
Belém i assumeixen el govern de la província.
1981: Sebastião Mearim, líder rural a Parà, Brasil,
assassinat per «grileiros».
1983: Felipe i Mary Barreda, militants cristians revolucionaris assassinats per la Contra a Nicaragua.
1999: Mor Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, bisbe
d’Oaxaca, Mèxic, destacat en l’opció pels pobres i els indígenes.

Baptisme del Senyor
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Lc 3,15-16.21-22

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 a
Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterà, màrtir dels refugiats salvadorencs. 25 anys.
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gener

11
11

60

Dillluns

12 Dimarts
12

13 Dimecres
13

1Sm 1,1-8 / Sl 115
1Sm 1,9-20 / Int. 1Sm 2
1Sm 3,1-20 / Sl 39
Mc 1,14-20 Benet, Tatiana
Mc 1,21-28 Hilari, Jorge Fox
Mc 1,29-39
Higini, Martí de León
1839: Naixement d’Eugenio María de Hostos, lluita- 1694: 6500 homes comencen el setge de Palmares, 1825: Frei Caneca, revolucionari republicà, heroi de
que resistirà ﬁns al 6 de febrer.
la Confederació de l’Equador, és afusellat.
dor per la independència de Puerto Rico.
1948: La Cort Suprema dels EUA proclama la igual- 1879: Roca comença la campanya del Desert a la
tat de blancs i negres a l’escola.
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 (2960).

14
14

Dijous

15 Divendres
15

16
16

Dissabte

1Sm 8,4-22a / Sl 88
1Sm 9,1-19 / Sl 20
Mc 2,1-12 Marcel
Mc 2,13-17
Eﬁsi
1929: Neix Luther King a Atlanta, Geòrgia, EUA.
1992: Es ﬁrmen els Acords de Pau a El Salvador.
1970: Leonel Rugama, en la lluita revolucionària 2004: Comença a Mumbai el 4rt Fòrum Social
contra la dictadura de Somoza.
Mundial.
1976: El govern de Bahia (Brasil) suprimeix els regisDia internacional contra l’esclavitud infantil.
tres policials als Candomblés.
En memòria del nen Iqbal Mashib, antic esclau,
1981: Estela Pajuelo Grimani, camperola, 55 anys,
que unit al Front d’Alliberament del
11 ﬁlls, màrtir de la solidaritat, Perú.
1982: La llei constitucional del Canadà inclou els Treball del Pakistan, va aconseguir tancar vàries
fàbriques
de nens esclaus. (www.solidaridad.net)
drets dels indis.
1990: S’allibera la cotització del real brasiler i cau
en picat.

gener

1Sm 4,1-11 / Sl 43
Mc 1,40-45
Fulgenci
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comissió
de Drets Humans, i Moisés Landaverde,
Hondures.
1997: Marxa de 700.000 sud-coreans en les vagues
contra la ﬂexibilització dels drets socials.

Eclipsi anular de Sol,
visible a Àfrica (excepto NO) i Àsia.
Nova: 07h11m a Capricorn

17
17

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

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.
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gener

18
18

62

Dillluns

19
19

Dimarts

1Sm 16,1-13 / Sl 88
1Sm 15,16-23 / Sl 49
Mc 2,23-28
Mc 2,18-22 Màrius, Marta
Beatriu, Prisca
Enric d’Upsala
La confessió de Pere
1897: Batalla de Tabuleirinho: els sertanejos aturen
1535: Fundació de la Ciutat dels Reis (Lima).
l’exèrcit a 3 km de Canudos, Brasil.
1867: Neix a Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
1978: Germán Cortés, militant cristià i polític, màrtir
de la causa de la justícia a Xile.
1981: José Eduardo, líder sindical d’Acre, Brasil,
assassinat per encàrrec.
1982: Sergio Bertén, religiós belga, i companys,
màrtirs de la solidaritat, Guatemala.

20Dimecres
20

1Sm 17,32-51 / Sl 143
Mc 3,1-6
Fabià i Sebastià
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea
Bissau, mort per la policia portuguesa
1979: Octavio Ortiz, sacerdot, i quatre estudiants i
catequistes, màrtirs a El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominic, màrtir entre els camperols indígenes de Guatemala.
2009: Pren possessió Barack Hussein Obama, primer president afroamericà dels EUA.

21
21

Dijous

24
24

22 Divendres
22

1Sm 24,3-21 / Sl 56
Mc 3,13-19
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
23

Dissabte

2Sm 1,1-27 / Sl 79
Mc 3,20-21
Ildefons
1914: Revolta de Juazeiro, Brasil. Victòria dels sertanejos, capitanejats pel P. Cícero.
1958: Caiguda del darrer dictador de Veneçuela,
General Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quítxua, màrtir
de la lluita per la terra a l’Equador.
Creixent: 10h53m a Taure

gener

1Sm 18,6-9 / Sl 55Mc
3,7-12
Agnès
1972: Gerardo Valencia Cano, bisbe de Buenaventura
(Colòmbia), profeta i màrtir de l’alliberament
dels pobres.
1974: Màrtirs camperols de l’Alto Valle, Bolívia.
1980: María Ercilia i Ana Coralia Martínez, estudiants, socorristes de la Creu Roja i catequistes,
màrtirs a El Salvador. 30 anys.
1984: Es funda a Cascavel (PR, Brasil) el MST,
Moviment dels Treballadors Sense Terra.
2000: Alçament indígena i popular a l’Equador.

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

Francesc de Sales
1835: Els negres malês organitzen a Salvador la revolució urbana més gran del Brasil.
1977: Primer Congrés Indígena d’Amèrica Central.
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gener

25
25

Dillluns

26Dimarts
26

Hch 22,3-16 / Sl 116
2Tim 1,1-8 / Sal 95
Mc 16,15-18 Timoteu, Titus i Siles
Lc 10,1-9
Conversió de Sant Pau
1500: Vicente Pinzón desembarca al Nord-est brasiJornada per la Unitat dels cristians
ler, abans que Pedro Alvares Cabral.
1524: Surten d’Espanya els «dotze apòstols de
1813: Neix Juan Pablo Duarte, heroi nacional, preMèxic», franciscans.
cursor de la independència dominicana.
1554: Fundació de São Paulo.
1914: José Gabriel, “Cura Brochero”, sacerdot profeta entre els camperols de l’Argentina.
2001: Terratrèmol a l’Índia amb 50.000 víctimes.

27 Dimecres
27

2Sm 7,4-17 / Sl 88
Mc 4,1-20
Àngela de Mèrici
Lídia
1554: Pablo de Torres, bisbe de Panamà, primer exiliat d’A.L. per defensar l’indi.
1945: És alliberat el camp de concentració
d’Auschwitz, a Polònia. Dia de commemoració
de l’Holocaust.
1977: Miguel Ángel Nicolau, sacerdot salesià, màrtir
de la solidaritat i de lliurar-se a la joventut argentina, desaparegut.
Dia de commemoració de l’Holocaust.
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28
28

Dijous

29
29

Divendres

30
30

Dissabte

31
31

gener

2Sm 7,18-19.24-29 / Sl 131
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 / Sl 50
2Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50
Mc 4,21-25 Valeri
Mc 4,26-34 Martina
Mc 4,35-41
Tomàs d’Aquino
1853: Neix José Martí a L’Havana.
1895: José Martí comença la guerra per la indepen- 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destrueix les
1979: Inauguració de la Conferència de Puebla.
dència de Cuba.
missions guaranís de Guaíra, PR, Brasil i es1985: Primer congrés nacional del MST.
clavitza 4.000 indígenes.
1999: El dòlar arriba a 2’15 reals: moment més crític 1948: Mahatma Gandhi mor assassinat.
de la caiguda de la moneda brasilera.
Dia de la no-violència i la pau.
2001: Pinochet és processat com a autor dels crims
Plena: 06h17m a Lleó
de la “caravana de la Mort”.

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

Joan Bosco
1865: La 13a esmena de la Constitució declara abolida l’esclavitud als EUA.
1980: Matança de 40 quichés a l’Ambaixada d’Espanya a Guatemala: María Ramírez, Gaspar
Viví, Vicente Menchú i companys, màrtirs d’El
Quiché. 40 anys.
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Pels camins de l’ecofeminisme
Geraldina Céspedes, op

El Limón, Guatemala

Hi ha dues realitats dels nostres dies que ens
estan empenyent amb urgència vers un canvi de mentalitat en la manera de percebre i de viure la relació
amb el cosmos i la relació entre homes i dones: el
deteriorament del medi ambient i la violència envers
les dones. Precisament, amb l’objectiu de respondre
al repte que aquestes dues magnes qüestions ens
presenten sorgeix el corrent anomenat ecofeminista,
que analitza la crisi ecològica i la del patriarcat, i
que ens planteja que el nostre somni d’un altre món
possible ha d’articular la lluita per la sostenibilitat
mediambiental amb la lluita per unes relacions justes
i equitatives entre homes i dones.
L’ecofeminisme intenta deixar anar alhora dos
ocells d’una mateixa gàbia, en tractar de curar i alliberar escoltant els dos crits que avui expressen amb
més força el patiment ecohumà: el crit de la terra i el
de les dones. És una perspectiva que assenyala la relació existent entre dos dels moviments més importants
de la nostra època: el moviment feminista i l’ecològic,
que juntament amb d’altres moviments estan sacsejant les referències tradicionals en la nostra forma
habitual d’entendre el món.
L’ecofeminisme s’oposa a l’apropiació patriarcal
tant de la natura com de les dones –considerades
objectes de dominació per al creixement del capital- i
al model de desenvolupament dominant, basat en el
creixement i en el lucre i la seva estratègia de modernització, que ha tingut com a resultat la destrucció de
la diversitat biològica i cultural. Un dels trets fonamentals de l’ecofeminisme és que percep la interconnexió entre totes les formes d’opressió i violència que
afecten les dones i la natura.
Així doncs, es vol oposar a l’apropiació masculina
de l’agricultura de la reproducció (fertilitat de la terra
i fertilitat de la dona), que no és pas res més que una
conseqüència del desenvolupamentisme occidental de
tipus patriarcal i economicista. Aquesta apropiació es
manifesta especialment en dos efectes perniciosos per
a la natura i per a les dones: la sobreexplotació de la
terra i la mercantilització de la sexualitat femenina,
l’expressió més desagradable de la qual la constitueix
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el tràfic de nenes i dones.
A l’actual model econòmic, basat en l’obtenció
d’un benefici màxim, li cal el sistema patriarcal, és
a dir, li cal que uns dominem per damunt dels i les
altres per poder-se mantenir. L’ecofeminisme busca
com derruir aquesta mentalitat patriarcal que no tan
sols considera les dones com a ciutadanes de segona
categoria, sinó que empra la natura com a objecte de
dominació i lucre, sotmetent-les ambdues des d’una
visió jeràrquica i sexista del món. Des d’una mentalitat patriarcal, la terra i les dones es redueixen a
objectes, i a ambdues se les ha de conquerir, sotmetre
i violar. No és pas casualitat que s’empri el mateix
vocabulari masclista per referir-se a les dones i la
natura.
L’ecofeminisme també analitza la vinculació entre
patriarcat, militarisme i destrucció del medi ambient.
Les guerres comporten la destrucció de la natura:
éssers humans, conreus, animals, contaminació de
l’aire, de l’aigua i dels sòls, etc. Molts dels conflictes
actuals, que sovint només es consideren des de la
perspectiva política o econòmica, tenen a veure amb
la crisi mediambiental i amb la imposició d’un paradigma patriarcal i androcèntric que no ha fet res més
que deshumanitzar tant l’home com la dona.
En analitzar els diferents símptomes de la degradació mediambiental captem la seva relació amb el
creixement de la distància entre rics i pobres, percebent-ho com un problema d’injustícia en la relació
Nord-Sud. El Nord no tan sols consumeix les seves
pròpies matèries primeres, sinó que consumeix més
del 60% dels aliments que produeix el planeta, més
de dos terços dels metalls i la fusta que s’extreu arreu
del món i crema el 70% de l’energia. Aquest balafiament de recursos i energies per part dels països del
Nord és insostenible (o sigui, injust) des de tots els
punts de vista (mediambiental, ètic, religiós) i està
produint conseqüències cada vegada més nefastes per
als pobres, viscudes d’una forma més brutal per les
dones pobres, que són les que pateixen més de prop
els nefastos efectes d’un sistema que es suporta sobre
tres grans fàbriques: la fàbrica de violència, la fàbrica

de deixalles i la fàbrica de misèria.
Aquest és el context en el que sorgeix
l’ecofeminisme com una filosofia, una espiritualitat i
una teologia lligades a les necessitats fonamentals de
la vida, i a la subsistència, una perspectiva molt propera a les dones pobres del Sud, que són les més afectades per la fam i la desnutrició, l’analfabetisme i la
manca de terra. Són elles les que han de viure en llocs
insegurs i en vivendes indignes, en sòls minats, contaminats amb tòxics, exposades a radiacions nuclears.
Són elles les que ocupen els llocs més amenaçats de
l’ecosistema i les que viuen en pròpia carn les amenaces que el desequilibri ecològic els imposa.
Les preocupacions de la nova consciència ecològica i feminista s’articulen al voltant de tes eixos: 1) la
sostenibilitat ecològica i social, basada en relacions
de sororitat/fraternitat envers la natura i entre els
éssers humans; 2) el respecte i la preservació de la diversitat biològica i cultural entremig d’un sistema que
cerca la uniformitat i la destrucció de les diferències;
3) la participació i la comunicació en les relacions
socials i en les formes de govern, inspirades en la
democràcia com a valor a viure en tots els nivells de
la nostra vida (família, relacions entre homes i dones,
escola, sindicat, esglésies, religions, moviments de
base, organitzacions, Estat, etc.). Així doncs, quan
parlem d’ecofeminisme ens estem referint a una nova
visió del món, del cosmos i de tota la realitat que ens
repta a cercar formes organitzatives en què hi hagi
una democràcia inclusiva on tots i totes hi capiguem,
incloent-hi la natura.
El creixement de la consciència ecofeminista és un
dels signes de la presència de l’Esperit en el nostre
món. Es tracta d’una perspectiva capaç de mantenir
en alerta alhora el moviment ecològic i el feminista,
donat que ens fa veure que l’anàlisi de la crisi ecològica no toca pas el cor de la qüestió fins que no veu
la connexió entre l’explotació de la terra i la definició
i el tractament sexista envers les dones, però també
ens fa veure que la teoria i la pràctica feminista han
d’incloure una perspectiva ecològica i les solucions
als problemes mediambientals. L’ecofeminisme aconsegueix aquest propòsit en posar una forta èmfasi en
la relacionalitat i la interdependència entre tots els
éssers, com a principi absolutament fonamental per
al manteniment de la vida. En posar la relacionalitat
com a principi fonamental de la nostra vida, som

capaços de superar les jerarquitzacions i separacions
que establim entre la natura i els éssers humans, i ens
encaminem a superar el complex de superioritat dels
humans davant la resta dels éssers i el de superioritat
dels homes envers les dones, dels blancs envers els
negres, els mestissos, els indígenes, etc. En percebre l’articulació entre les opressions de classe, sexe
i raça, i en assumir que la lluita per l’alliberament
ha d’englobar tots els nivells, l’ecofeminisme és una
postura político-crítica relacionada amb la lluita
antiracista, antisexista, antielitista i antimilitarista.
els principis de l’ecofeminisme qüestionen no només
l’ordenació jeràrquica del món, les organitzacions i les
esglésies, sinó també les filosofies, les antropologies i
les teologies que fonamenten aquesta estructuració
Un altre element clau de l’ecofeminisme és
l’afirmació de la sacralitat del cos humà i del cos còsmic. La resacralització podria ser el fonament d’una
relació no dominant envers la natura. Tots els humans
i tot allò que existeix constituïm un únic i sagrat cos
que només pot sobreviure en l’equilibri i l’articulació
de les seves diferències. Formem part de la història de
l’univers i estem lligades i lligats als seus processos
d’evolució.
Ens cal una nova espiritualitat que ens ajudi a
superar la postura depredadora, per situar-nos en una
actitud més valorativa i respectuosa del misteri de la
creació. Es tracta de buscar no tan sols la viabilitat
d’uns, sinó de totes i tots; no tan sols dels éssers
humans, sinó buscar la manera de preservar l’evolució
de tots els processos vitals, i de procurar que no
s’interrompi el flux de la vida, i que visquem des d’una
actitud d’humilitat, conscients que, com deia el cabdill indi Seattle, l’ésser humà no va pas teixir el teixit
de la vida, sinó que només n’és un dels seus fils.
L’ecofeminisme és un paradigma holístic i incloent
que somia amb reorientar totes les relacions injustes
de la societat. És una invitació a repensar què significa ser home i ser dona, què significa habitar en
aquesta casa comuna i garantir una vida bona (i no
pas una “bona vida”) en la línia d’allò que Jesús ens
diu: “Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i
en tinguin a desdir.” (Jn 10, 10).
❑
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febrer

11

70

Dillluns

2Sm 15,13-14.30;16,5-13 / Sl 3
Cecili, Viridiana
Mc 5,1-20
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.

22

Dimarts

Ml 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 Río María,
Parà, Brasil, assassinat.

33

Dimecres

2Sm 24,2.9-17 / Sl 31
Blai i Òscar
Mc 6,1-6
Ansgar d’Hamburg
1795: Neix Antonio José de Sucre.
1929: Neix Camilo Torres.

4
4

Dijous

55

Divendres
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6
6

Dissabte

1Re 3,4-13 / Sl 118
Mc 6,30-34
Pau Miki
1694: Zumbí i els seus, assetjats a Palmares i ja sense pólvora, fugen a la selva.
1916: † Rubén Darío, nicaragüenc, príncep de les
lletres castellanes.
1992: † 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.

febrer

Eclo 47,2-13 / Sl 17
Mc 6,14-29
Àgata
Andreu Corsino
1794: Alliberament dels esclaus a Haití. Primera llei 1977: La Guàrdia Somocista destrueix la comunitat
contemplativa de Solentiname, compromesa
abolicionista a Amèrica Llatina.
amb la revolució de Nicaragua.
1927: La columna Prestes es refugia a Bolívia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena màrtir per la 1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical,
assassinat per encàrrec dels «fazendeiros» a
defensa de la terra a Colòmbia.
Pancas, Brasil.
1979: Matança de Cromotex, Lima (Perú). 6 obrers
morts i dotzenes de ferits.
Minvant: 23h48m a Escorpí
1981: Matança de Chimaltenango (Guatemala). 68
camperols morts.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.
1Re 2,1-4.10-12 / Int. 1Cro 29,10-12

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

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.
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8
8

Dillluns

9
9

Dimarts

10 Dimecres
10

febrer

1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
1Re 8,22-23.27-30 / Sl 83
1Re 10,1-10 / Sl 36
Mc 6,53-56 Miguel Febres Cordero
Mc 7,1-13 Escolàstica
Mc 7,14-23
Jeroni Emilià
1977: Agustín Goiburú, metge, Paraguai.
1986: Alberto Königsknecht, bisbe de Juli, Perú, mort
1712: Rebel·lió dels esclaus a Nova York.
en accident sospitós després d’haver estat ame1812: Gran repressió contra els habitants dels qui- 1985: Felipe Balam Tomás, religiós missioner, servidor dels pobres, màrtir, Guatemala.
naçat de mort per la seva opció pels pobres.
lombos de Rosario, Brasil.
1995: Diamantino García Acosta, capellà jornaler
andalús identiﬁcat amb els pobres, fundador
del Sindicat d’Obrers del Camp, de l’ONG
Entrepobles i l’Associació pro Drets Humans
d’Andalusia, Espanya.
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Comença l’Any Xinès (Yüan Tan).

11
11

Dijous

Dia mundial del malalt.

12
12

Divendres

13
13

Dissabte

1Re 11,29-32;12,19 / Sl 80
1Re 12,26-32;13,33-34 / Sl 105
Mc 7,31-37 Benigne
Mc 8,1-10
Eulàlia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Xile.
1976: Francisco Soares, sacerdot, màrtir de la justí1542: Orellana arriba a l’Amazones.
cia entre els pobres de l’Argentina.
1545: Els conqueridors arriben a les mines de plata 1982: Santiago Miller, germà de La Salle nord-ameride Potosí, on moriran 8 milions d’indis.
cà, màrtir de l’educació alliberadora a l’Església
1809: Naixement d’Abraham Lincoln.
indígena guatemalenca.
1817: San Martín derrota les forces realistes a
Any Nou Tibetà.
Chacabuco.
1818: Independència de Xile.
1894: L’exèrcit nicaragüenc ocupa Blueﬁelds i s’annexiona el territori de la Mosquitia.
1905: Naixement de Federica Montseny, primera
dona ministra a Espanya.
2005: Dorothy Stang, màrtir de la terra i de la lluita ecològica, assassinada a Amapú, Brasil, a
mans dels sicaris dels terratinents. 5 anys.

febrer

1Re 11,4-13 / Sl 105
Mc 7,24-30
Lourdes
1990: Després de 27 anys empresonat, Nelson
Mandela, màxim exponent de la resistència negra internacional contra l’Apartheid, és alliberat.
20 anys.
1998: Les comunitats Negres del Medio Atrato
(Colòmbia) aconsegueixen del Govern un títol
col·lectiu de 695.000 hectàrees de terra.

14
14

6è Diumenge ordinari
Jr 17,5-8 / Sl 1
1Cor 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26
Valentí, Cirili i Metodi
1992: Rick Julio Medrano, religiós, màrtir de l’Església perseguida de Guatemala.
1998: Manuel Pérez Martínez, sacerdot espanyol
mor amb la guerrilla colombiana de l’ELN.
Dia de l’amistat
Nova: 02h51m a Aquari
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febrer

15
15

74

Dillluns

St 1,1-11 / Sl 118
Mc 8,11-13
Claudi
1600: José de Acosta, missioner, historiador i defensor de la cultura indígena. Perú. 1966: Camilo
Torres, sacerdot, màrtir de les lluites d’alliberament del poble, Colòmbia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdot màrtir entre
els camperols de Guatemala.
1991: Ariel Granada, missioner colombià assassinat
per les guerrilles a Massangulu, Moçambic.
1992: María Elena Moyano, dirigent popular màrtir
de la pau, a Villa El Salvador, Perú.
2003: Primera manifestació social mundial: 15 milions de persones a 600 ciutats, contra la guerra
dels EUA contra l’Iraq.

16Dimarts
16

17 Dimecres
17

Dimecres de Sendra
St 1,12-18 / Sl 93
Jl 2,12-18 / Sl 50
Mc 8,14-21
Juliana i Onèsim
1981: Albino Amarilla, líder camperol i catequista, Fundadors Servites 2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
mort per l’exèrcit, màrtir del poble paraguaià. 1997: 1300 militants del MST surten de São Paulo
cap a Brasília, per la reforma agrària.
1985: Alí Primera, poeta i cantor veneçolà de la jus1997: Mor Darcy Ribeiro, escriptor militant, antropòtícia per al poble llatinoamericà.
leg brasiler, senador.
1986: Mauricio Demierre, cooperant suís, i companyes camperoles, assassinats per la contrarevolució, tornant d’un Viacrucis per la pau,
Nicaragua.

18
18

Dijous

19
19

Divendres

21
21

20
20

Dissabte

Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32
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.
Dia mundial (de l’ONU) de la Justícia Social.

febrer

Dt 30,15-20 / Sl 1
Is 58,1-9a / Sl 50
Lc 9,22-25 Àlvar i Conrad
Mt 9,14-15
Simeó
1519: Hernán Cortés salpa de Cuba cap a la con- 1590: Bernardino de Sahagún, missioner a Mèxic,
questa de Mèxic.
protector de la cultura dels nostres pobles.
1546: Martí Luter mor a Alemanya.
1990: Els estudiants prenen la Universitat de l’Estat
1853: Félix Varela, lluitador de la causa de la indede Tennessee, tradicionalment afroamericana,
pendència cubana.
per exigir un tracte econòmic igual.
1918: Neix Julia Manzanal, sindicalista i única dona
comissària política durant la Guerra Civil.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturat il·legalment i desaparegut a Guatemala.

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

Pere Damià
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. 25 anys.
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22
22

Dillluns

1Pe 5,1-4 / Sl 22
Mt 16,13-19
Càtedra de Pere
1910: Intervenció dels marines a Nicaragua.
1979: Independència de Santa Lucía. Festa nacional.
1990: Camperols màrtirs d’Iquicha, Perú. 20 anys.
2007: Mor a Nicaragua Carme Blanch, sindicalista i
cooperant catalana.

febrer

Creixent: 00h42m a Bessons
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23 Dimarts

24 Dimecres
24

Is 55,10-11 / Sl 33
Jon 3,1-10 / Sl 50
Mt 6,7-15 Sergi
Lc 11,29-32
Bartomeu, Policarp
Ziegenbalg
Maties Apòstol
1936: Elías Beauchamp i Hiram Rosado, del Partit 1821: Pla d’Iguala. Proclamació de la Independència
Nacionalista de Puerto Rico, ajusticien el corode Mèxic.
nel Riggs, per la mort de quatre nacionalistes. 1909: Naixement del poeta tunisià Abu Kacem
1970: Independència de Guyana. 40 anys.
Chabbi.
1920: Nancy Astor, primera dona elegida parlamentària, fa el seu primer discurs a Londres.
Dia de la solidaritat a les comarques gironines.

25
25

Dijous

26 Divendres

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 7,7-12 Paula Montal, Alexandre
Mt 5,20-26
Just i Valeri
Isabel Fedde
1550: Antonio de Valdivieso, bisbe de Nicaragua,
1778: Neix José de San Martín.
màrtir en la defensa dels indígenes.
1980: Cop militar a Suriname. 30 anys.
1885: Les potències europees es reparteixen entre
1982: Tucapel Jiménez, 60 anys, màrtir de les lluites
elles el continent africà, a Berlín.
dels sindicalistes xilens.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negre dels drets
1985: Guillermo Céspedes, militant i revolucionari,
civils, mor apallissat per la policia.
màrtir de la lluita del poble colombià.
1992: Mor José Alberto Llaguno, bisbe, apòstol in1989: Caincoñen, indígena toba, assassinat per deculturat dels indis Tarahumara, Mèxic.
fensar la seva terra, a Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN a Nicaragua. 20
anys.

28
28

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

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

Dissabte

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

febrer

Dia Nacional de la Dignitat de les víctimes
del conﬂicte armat, Guatemala.

27
27

Plena: 16h38m a Verge
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Salvem el planeta del capitalisme
evo morales Ayma
President de Bolívia,

Germanes i germans: Avui, la nostra mare Terra està
malalta. Des del començament del segle xxi hem viscut
els anys més calents del darrer mil·lenni. L’escalfament
global està provocant canvis bruscos en el clima: el
retrocés de les glaceres i la disminució dels casquets
polars, l’augment del nivell del mar i la inundació de
territoris costaners a la rodalia dels quals viu el 60 %
de la població mundial, l’increment dels processos de
desertificació i la disminució de fonts d’aigua dolça, una
freqüència més alta de desastres naturals que pateixen
les comunitats del planeta, l’extinció d’espècies animals
i vegetals, i la propagació de malalties en zones que
abans n’eren lliures. Una de les conseqüències més
tràgiques del canvi climàtic és que algunes nacions i
territoris estan condemnats a desaparèixer per l’elevació
del nivell del mar.
Tot va començar amb la revolució industrial del
1750 que va donar inici al sistema capitalista. En dos
segles i mig, els països anomenats “desenvolupats” han
consumit gran part dels combustibles fòssils creats en
cinc milions d’anys.
La competència i la set de guanys sense límits del
sistema capitalista estan destruint el planeta. Per al
capitalisme, nosaltres no som pas éssers humans, sinó
consumidors. Per al capitalisme, no existeix la mare Terra, sinó les matèries primeres. El capitalisme és la font
de les asimetries i desequilibris arreu del món. Genera
luxe, ostentació i balafiament per a uns pocs mentre al
món hi ha milions de persones que es moren de fam. En
mans del capitalisme tot es converteix en mercaderia:
l’aigua, la terra, el genoma humà, les cultures ancestrals, la justícia, l’ètica, la mort... la mateixa vida. En el
capitalisme tot, absolutament tot, es ven i es compra.
I fins i tot el mateix canvi climàtic s’ha convertit en un
negoci.
El canvi climàtic situa la humanitat davant d’una
gran disjuntiva: continuar pel camí del capitalisme i la
mort, o enfilar el camí de l’harmonia amb la natura i el
respecte a la vida.
Al Protocol de Kyoto de 1997, els països desenvolupats i d’economies en transició es varen comprometre a
reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle
com a mínim en un 5 % per sota dels nivells del 1990,
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amb la implementació de diferents instruments entre
els quals predominen els mecanismes de mercat. Fins
el 2006 els gasos d’efecte hivernacle, ben lluny de
reduir-se, s’havien incrementat en un 9,1 % en relació
amb el 1990, amb la qual cosa també s’ha fet evident
l’incompliment dels compromisos dels països desenvolupats.
El planeta és molt més important que les borses
de Wall Street i del món. Mentre els Estats Units i la
Unió Europea destinen 4,1 bilions de dòlars a salvar els
banquers d’una crisi financera que ells mateixos varen
provocar, als programes vinculats al canvi climàtic els
destinen 313 vegades menys, és a dir, només 13.000
milions.
Els recursos per al canvi climàtic estan mal distribuïts. Es destinen més recursos a reduir les emissions
i menys a contrarestar els efectes del canvi climàtic
que patim tots els països. La gran majoria dels recursos
flueixen cap als països que més han contaminat i no pas
cap als que més hem preservat el medi ambient. El 80 %
dels projectes del Mecanisme de Desenvolupament Net
s’han concentrat en només quatre països emergents.
La lògica capitalista promou la paradoxa que els
sectors que més varen contribuir a deteriorar el medi
ambient són els que més es beneficien del programes
vinculats al canvi climàtic.
Així mateix, la transferència de tecnologia i finançament per a un desenvolupament net i sostenible dels
països del sud s’ha quedat en els discursos.
Hem de fer un salt, si volem salvar la mare Terra i la
humanitat. Plantegem aquestes propostes:
Atacar les causes estructurals del canvi climàtic
1) Mentre no canviem el sistema capitalista per un
sistema basat en la complementarietat, la solidaritat i
l’harmonia entre els pobles i la natura, les mesures que
adoptem seran pal·liatives, amb un caràcter limitat i
precari. Allò que ha fracassat és el model de desenvolupament il·limitat, de la industrialització sense fronteres, de la modernitat que menysprea la història, de
l’acumulació creixent a costelles de l’altre i de la natura.
Per això propugnem el Viure Bé, en harmonia amb els
altres i amb la mare Terra.
2) Els països desenvolupats necessiten controlar els

la seva administració ha de ser col·lectiva, transparent i no burocràtica. Les seves decisions les han de
prendre tots els països membre, en especial els països
en desenvolupament, i no pas només els donants o les
burocràcies.
Transferència de tecnologia a països en desenvolupament
13) Les innovacions i tecnologies relacionades amb
el canvi climàtic han de ser de domini públic i no estar
sota un règim privat de patents.
14) Les innovacions i tecnologies finançades públicament s’han de col·locar sota domini públic.
15) Les patents o drets de propietat intel·lectual
no són “sagrats”. El règim de flexibilitat que existeix
per als drets de propietat intel·lectual davant els greus
problemes a la salut pública s’ha de respectar i ampliar
substancialment per guarir la mare Terra.
16) Promoure les pràctiques indígenes d’harmonia
amb la natura que s’han demostrat sostenibles.
Adaptació i mitigació amb participació de tothom
17) El millor instrument per afrontar el repte del
canvi climàtic no són pas els mecanismes de mercat,
sinó els éssers humans organitzats, conscients, mobilitzats i dotats d’identitat.
18) La reducció de les emissions de la desforestació
s’ha de basar en un mecanisme de compensació directa
dels països desenvolupats als països en desenvolupament.
Una ONU del Medi Ambient i el Canvi Climàtic
19) Necessitem una Organització Mundial del Medi
Ambient i el Canvi Climàtic a la qual se subordinin les
organitzacions comercials i financeres.
20) És fonamental transformar estructuralment
l’Organització Mundial del Comerç, el Banc Mundial,
el Fons Monetari Internacional i el sistema econòmic
internacional en el seu conjunt, a fi de garantir un
comerç just i complementari, un finançament sense
condicionants per a un desenvolupament sostenible que
no balafiï els recursos naturals i els combustibles fòssils
en els processos de producció, comerç i transport de
productes.

Vegeu o preneu el text complet a: latinoamericana.org/2010/info

seus patrons consumistes de luxe i balafiament, especialment el consum de combustibles fòssils. Els subsidis
a aquests combustibles (150-250 mil milions) s’han
d’eliminar. Hem de desenvolupar energies alternatives
com la solar, la geotèrmica, l’eòlica i la hidroelèctrica.
3) Els agrocombustibles no són alternativa perquè
prioritzen la producció d’aliments per al transport a la
producció d’aliments per als humans. Amplien la frontera agrícola destruint els boscos i la biodiversitat, generen monoconreus, promouen la concentració de la terra,
deterioren els sòls, esgoten les fonts d’aigua, alcen el
preu dels aliments i, en molts de casos, consumeixen
més energia de la que generen.
Compromisos de reducció d’emissions
4) Complir estrictament fins al 2012 el compromís
dels països desenvolupats de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle com a mínim en un 5 % (sobre
el 1990).
5) Establir nous compromisos mínims de reducció
per als països desenvolupats, del 40 % per al 2020 i del
90 % per al 2050.
6) Els països en desenvolupament no responsables
de la contaminació històrica han de preservar l’espai necessari per a un desenvolupament alternatiu i sostenible
que no repeteixi els errors del procés d’industrialització
salvatge que ens ha dut a la situació actual. Aquests
països necessiten finançament i tecnologia.
Mecanisme Financer Integral per al deute ecològic
7) Els països desenvolupats han de crear un Mecanisme Financer Integral per donar suport als altres
països.
8) Aquest mecanisme ha de comptar com a mínim
amb una aportació de l’1 % del PIB dels països desenvolupats, i amb ingressos d’impostos a hidrocarburs,
transaccions financeres, transport marítim i aeri, i a les
utilitats de les multinacionals.
9) El finançament que aportin els països desenvolupats ha de ser addicional a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
10) El finançament ha d’anar als plans o programes
nacionals, no pas a projectes de mercat.
11) El finançament ha de prioritzar el països que
menys han contribuït a les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, aquells que preserven la natura i/o que més
pateixen els impactes del canvi climàtic.
12) El mecanisme ha d’estar sota cobertura de l’ONU
i no pas del Fons Global del Medi Ambient (GEF) i intermediaris com el Banc Mundial o els bancs regionals;

La humanitat és capaç de salvar el planeta si recupera els principis de la solidaritat, la complementarietat
i l’harmonia amb la natura, en contraposició a l’imperi
de la competència, el guany i el consumisme dels recur❑
sos naturals.
79

Febrer

2010

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2
3
4
5 6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Dimarts

Dilluns

Dl Dm Dc Dj
22 23 24 25

Dijous

Dimecres

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

31

80

Dv Ds Dg
26 27 28

Dl Dm Dc
5 6
12 13

7
14

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

Abril

6

MARÇ

Diumenge

Dissabte

Divendres
5

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

7

1
2
3
4
5
6

12

13

14

7
8
9
10
11
12

19

20

21

13
14
15
16
17
18

26

27

28

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
81

11

Dillluns

22

Dimarts

març

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Is 1,10.16-20 / Sl 49
Rosend, Albí
Lc 6,36-38 Simplici
Mt 23,1-12
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. 50 anys.
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33 Dimecres

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

4
4

Dijous

55

Divendres

Jr 17,5-10 / Sl 1
Gn 37,3-28 / Sl 104
Lc 16,19-31 Adrià
Mt 21,33-43.45-46
Casimir
1962: Els EUA comencen a operar un reactor nuclear 1996: 3000 famílies en l’ocupació més gran del MST,
a Curionópolis, Brasil.
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.

6
6

Dissabte

març

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Oleguer, Rosa de Viterbo
1817: Revolució de Pernambuco, Brasil.
1854: S’aboleix l’esclavitud a l’Equador.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la
comunitat autogestionària de Huaycán, assassinada a trets i dinamitada al mercat Ate-Vitarte
de Lima per no avenir-se a les exigències del
terrorisme.
2005: La Cort Suprema de l’Argentina conﬁrma la
presó perpètua d’Arancibia Clavel per haver
assassinat el general xilè Prats el 1974, com a
delicte de lesa humanitat, imprescriptible.
2007: † Ruﬁna Amaya Márquez, testimoni i única supervivent de la matança del Mozote perpetrada
el 1981 per l’exèrcit salvadoreny.
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3r Diumenge de Quaresma
Ex 3,1-8a.13-15 / Sl 102
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9
Perpètua i Felicitat Tomàs d’Aquino
1524: Avui, «el dia 7-Qat, els reis Ahpop i Ahpop
p
o
Qamahay van ser cremats per Tunatiuh (Pedro
de Alvarado). El cor de Tunatiuh no tenia com-passió» (Anals dels Cakchiquels).
a
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina
i Daniel de la Sierra, sacerdots de la diòcesi de
e
Quilmes, Argentina, profetes de la justícia.
2009: Fujimori, comdemnat a 25 anys de presó, Perú.
Minvant: 15h42m a Sagitari
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8
8

Dillluns

9
9

Dimarts

10 Dimecres

març

2Re 5,1-15a / Sl 41
Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Joan de Déu
Lc 4,24-30 Domènec Savi
Mt 18,21-35 Macari
Mt 5,17-19
1928: Elías del Socorro Nieves, agustí, i els germans
Francesca Romana
Dia internacional de la dona.
Jesús i Dolores Sierra, laics, assassinats durant
1989: 500 famílies ocupen una hisenda i en són
Es va establir el 1910. Es va triar aquesta data
la Revolució dels Cristeros, proclamant la seva
expulsades per la policia militar: 400 ferits i 22
perquè el 8 de març de 1857 van morir moltes
fe.
presos. Brasil.
treballadores de la confecció, de Nova York, que
exigien millors condicions de treball i el dret al vot.

84

11
11

Dijous

Jr 7,23-28 / Sl 94
Lc 11,14-23
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». 20 anys.
2004: Atemptat d’un grup islàmic a Madrid. 192 morts
i més de 1400 ferits.

12

Divendres

Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12,28b-34
Innocenci, Gregori
1977: Rutilio Grande, capellà, i Manuel i Nelson,
camperols, màrtirs a El Salvador.
1994: L’Església anglicana ordena a Bristol,
Anglaterra, el primer grup de 32 dones que accedeixen al sacerdoci.
2005: L’Argentina entrega Paul Schaefer a Xile,
ex-nazi col·laborador de Pinochet a «Colonia
Dignidad», acusat de desaparicions, tortures i
abusos sexuals contra menors.

13
13

Dissabte

Os 6,1-6 / Sal 50
Lc 18,9-14
Roderic, Salomó, Eulogi
1957: José Antonio Echeverría, estudiant, militant
d’Acció Catòlica, màrtir de les lluites per alliberar Cuba de la dictadura de Batista.
1983: Marianela García, advocada dels pobres,
fundadora de la Comissió de Drets Humans,
màrtir de la justícia a El Salvador.
1998: María Leide Amorim, líder camperola dels
Sense Terra, assassinada a Manaus en represàlia per haver dirigit una ocupació del MST.

març

14
14

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

Matilde
1549: Mor el sant negre franciscà San Antonio de
Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé mor davant
dels anglesos durant la II Guerra del Carib.
1849: Arriben a Blueﬁeds (Nicaragua) els missioners
moraus que evangelitzaran la Mosquitia.
1997: Declaración de Curitiba:
2009: Evo Morales comença a distribuir terra de
latifundis a indígenes, emparat en la nova
Constitució.
Dia internacional d’acció contra els embassaments, i a favor dels rius, l’aigua i la vida.
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15
15

Dillluns

març

Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 4,43-54
Lluïsa de Marillac
1951: Mor a Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesià, l’«infermer sant de la Patagònia»; beatiﬁcat
el 14 de abril de 2002.
1961: Es crea l’Aliança pel Progrés.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús
Recinos i companys, militants evangèlics, màrtirs del servei a Guatemala.
1995:Condemnen el general Luis García Meza a 30
anys de presó, per crims comesos després del
seu cop d’estat el 1980 a Bolívia. Primer cas
de detenció dels militars colpistes llatinoamericans.
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Nova: 21h01m a Peixos

16 Dimarts
16

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Jn 5,1-3.5-16
Raimon de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder i heroi negre en la lluita
per la llibertat, Colòmbia.
1977: Antonio Olivo i Pantaleón Romero, màrtirs de
la justícia entre els camperols de Perugorría,
Argentina.
2003: Mort de Rachel Corrie, activista pro-palestina.

17 Dimecres
17

Is 49,8-15 / Sl 144
Patrici
Jn 5,17-30
1973: Alexandre Vanucchi, estudiant i militant cristià,
assassinat per la policia, Brasil.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», i companys
periodistes, màrtirs per la veritat a Amèrica
Llatina, El Salvador.
1990: María Mejía, mare camperola quiché, d’Acció
Catòlica, assassinada a Sacapulas, Guatemala.
20 anys.

18
18

Dijous

Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 5,31-47
Ciril de Jerusalem
1871: Comuna de París, primera revolució obrera de
la història.
1907: Desembarcament de marines a Hondures.
1938: El president mexicà Lázaro Cárdenas decreta
la nacionalització del petroli.
1981: Presentación Ponce, delegat de la Paraula, i
companys, màrtirs a la revolució nicaragüenca.
1989: Neftalí Liceta, sacerdot, i Amparo Escobedo,
religiosa, i companys, testimonis del Déu de la
Vida entre els pobres del Perú.

19
19

Divendres

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
Josep
1849: Revolució del Quemado, (E.S., Brasil). Més de
200 negres s’organitzen per proclamar l’alliberament dels esclaus.
1915: Alçament de Quítxues i Aimaràs al Perú encapçalats per Rumi Maka.
1980: Primera Trobada de Pastoral Afroamericana, a
Buenaventura, Colòmbia. 30 anys.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, assassinada a Cauga, Veneçuela, màrtir del servei als
pobres i de la solidaritat.

20
20

Dissabte

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Serapió
1838: El govern de Sergipe (Brasil) prohibeix anar
a l’escola als «africans», esclaus o lliures, i als
portadors de malalties contagioses.
1982: Cop d’Estat de Ríos Montt a Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta i poeta popular, missioner ﬁdel de les comunitats de base
d’El Salvador. 15 anys.
2003: Els EUA comencen a envair l’Iraq, al marge de
les Nacions Unides.
Equinocci, de tardor al Sud,
de primavera al Nord, a les 17h31m.

març

21
21

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

Filemó, Nicolau
1806: Neix Benito Juárez, Oaxaca, Mèxic.
1937: Matança de Ponce, Puerto Rico.
1975: Carlos Dormiak, sacerdot salesià, assassinat
per la seva línia alliberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, capellà, 29 anys, màrtir de
l’alliberament del poble mexicà.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, màrtir de la justícia entre els camperols de Mèxic.
Dia internacional contra la discriminació racial.
Any nou Baha’i.
Dia forestal mundial.
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22
22

Dillluns

23Dimarts
23

març

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Nm 21,4-9 / Sl 101
Benvingut, Lea
Jn 8,1-11 Toribi de Mogrovejo
Jn 8,21-30
1873: Abolició de l’esclavitud a Puerto Rico.
1606: Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima,
1980: Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, màrpastor del poble inca, profeta de l’Església
tir de les lluites del poble bolivià. 30 anys.
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
de la Facultat d’Humanitats de la Universitat
Mèxic.
Catòlica de Mar del Plata, màrtir de l’educació
alliberadora, Argentina.
Dia internacional de l’aigua.
2003: Rachel Corrie (23) nord-americana assassinada per una aplanadora militar israeliana a
Rafah, voluntària de l’International Solidarity
Movement.
2005: Xile reconeix que el 1976 la dictadura va assassinar Carmelo Soria.
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Creixent: 23h00m a Càncer

24 Dimecres
24

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.Dn 3
Jn 8,31-42
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. 30 anys.
2004: Kichner converteix l’ESMA, centre de tortura
de la dictadura argentina, en el Museu de la
Memòria. El terrorisme d’Estat militar va assassinar 4.000 ciutadans i en va fer desaparèixer
30.000.
Visiteu avui la pàgina de Mons. Romero i es seves
homilies: http://servicioskoinonia.org/romero

25 Dijous
25

26 Divendres
26

27
27

Dissabte

Jr 20,10-13 / Sl 17
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Ez 37,21-28 / Int. Jr 31
Anunciació
Jn 10,31-42 Rupert
Jn 11,45-57
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 Brauli
1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i com- 1989: María Gómez, mestra catequista màrtir del 1502: Colom arriba a Cariari, Costa Rica.
panys, màrtirs de la fe entre els seus germans
servei al seu poble Simití a Colòmbia.
1984: Els Txukahamãe bloquegen una carretera prinpobres de Nicaragua.
1998: Onalício Araujo Barros i Valentín Serra, lícipal exigint les seves terres sagrades al Xingú.
2002: Absolució de Saﬁya Hussaini, nigeriana conders del MST, executats pels fazendeiros a
demnada a morir per lapidació.
Parauapebas, Pará, Brasil.
Dia Mundial del teatre.

març

28
28

6è Diumenge de Quaresma
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Lc 22,14-23,56

Sixte
1750: Neix Francisco de Miranda a Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de drets humans, capturat, torturat i brutalment assassinat
a Guatemala.
1988: 14 indígenes tikunes assassinats i 23 de ferits pel llenyataire Oscar Castelo Branco i 20
pistolers. Reunits a Benjamin Constant, Brasil,
esperaven l’ajuda de la FUNAI davant de les
amenaces del llenyataire.
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ToT tÉ un límit: argument irrebatible
ENs hem sobrepasSaT, I ENS N’ANEM CAP AL COL·LAPSE
D’arguments per mostrar la importància i fins i tot
la urgència d’adoptar un canvi tan profund com el que
el nou paradigma ecològic implica, n’hi ha molts, de
tota mena: científics, filosòfics, i fins i tot religiosos.
Però n’hi ha un, que és un argument diferent, primari,
obvi, contra el que no es pot fer res més que acceptarlo, o estavellar-se, i és l’argument físic: els límits del
creixement, un argument material, res d’ideològic o
teòric.
Encara no fa ni 5 segles que vàrem comprovar
(Magallanes, 1522) que estàvem en un planeta esfèric
no pas en una superfície plana infinita. Però, tot i que
teòricament finit, a la pràctica el continuem considerant infinit, perquè resultava inabastable, i mai vàrem
percebre que els nostres actes li poguessin fer el menor
mal. La Terra era tan gran, i nosaltres tan petits, que
ella ho podia absorbir tot, i sempre semblava que
quedava molta “terra verge”...
Fa tot just 37 anys (1972) que un llibre històric,
l’informe del Club de Roma, “Els límits del creixement”,
va fer un crit d’atenció a la humanitat inèdit: aquest
planeta és finit, i hem crescut tant, que ja ens estem
acostant al màxim que ens permeten els seus límits.
Els homínids duien set milions d’anys damunt del planeta, però era la primera vegada que l’homo sapiens en
descobria els límits, gairebé tocant-los.
El 1992, 20 anys més tard, el llibre va reunir noves
dades i es va refer completament, amb un títol nou:
Més enllà dels límits del creixement. La seva tesi, el
seu crit: no és que ens estem passant respecte dels
límits del planeta... és que JA ens hem sobrepassat, i
ens estem acostant a un col·lapse proper.
És un argument nou, i contundent. Tot té un límit.
I aquest planeta també. No només no és infinit, sinó
que, tal com hem crescut, se’ns està fent petit, i amb
el ritme “exponencial” de creixement que portem,
molt aviat xocarem amb els límits, i serà un desastre
ecològic.
“Creixement exponencial”: el concepte clau
Solem emprar aquesta expressió per referir-nos a un
creixement “molt gran”, però el creixement exponencial, a més de ser gran, té una altra característica que
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es sol desconèixer: a partir de cert moment, creix tan
de pressa, que arriba al seu límit en un temps mínim,
com de sobte.
Hi ha una antiga llegenda persa sobre un cortesà
que va oferir al seu rei un bonic tauler d’escacs i li va
demanar que a canvi li donés un gra d’arròs pel primer
quadre, el doble (2) pel segon, el doble (4) pel tercer,
i així successivament. Sense més ni més, el rei va
ordenar que li duguessin arròs immediatament. El 4t
quadre eren 8 grans, el desè 512, el 15è 16.384, i el
21è representava més d’un milió de grans. En arribar al
40è es tractava d’un bilió... No el van poder pagar, no
hi havia prou arròs al país.
En els primers quadres la “duplicació” de quantitats
petites pot semblar petita. La corba del creixement
es comença a alçar ben a poc a poc, però després, en
poques noves “duplicacions”, la magnitud esdevé astronòmica, gairebé infinita, i resulta inabastable: xoca
contra el límit.
El “creixement exponencial” és així: duplicació,
nova duplicació, i nova reduplicació... fins que xoca
amb el límit. Tots solem pensar de manera lineal,
imaginat un creixement “geomètric”, proporcional, que
manté constància en el ritme de creixement... Per això
la gent desconeix els riscos del creixement quan és
“exponencial”.
Imaginem-nos un nenúfar en un estany. La planta
duplica la seva mida cada dia. Al començament és molt
bonic veure com la planta creix, sembla que lentament,
i no ens en preocupem... fins que el dia 28 ja ocupa
la quarta part de l’estany... Què passarà els dos dies
següents? El dia 29 ja ocuparà la meitat de l’estany, i
el 30 el taparà tot i acabarà sufocant qualsevol altra
planta que hi hagi. Tres dies abans del final només
ocupava una vuitena part de l’estany. Però degut al
seu “ritme de duplicació” diari, en els tres darrers dies,
gairebé de cop, topa amb el límit.
A principis del segle XX, ara fa 100 anys, les Filipines tenien 6 milions d’habitants. La xifra s’ha anat
duplicant cada 20 anys: de 6 a 12, a 24, a 48...Els
anys 80-90 va sobrepassar els 70 milions... Per aquest
any 2010 les xifres oficials estan al voltant dels 100

Cf. MEADOWS-RANDERS, Más allá de los límites del crecimiento, El País-Aguilar, Buenos Aires - Mèxic - Madrid 1992.
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milions. Quantes duplicacions més es podran produir...
abans que el nenúfar ocupi tot l’estany?
Després de milions d’anys d’homínids sobre la terra,
en temps de l’imperi romà, la població humana va
assolir els 200 milions. No es va aconseguir una duplicació fins al segle XII, després una altra en el XIX, i la
següent en començar el segle XX, segle en el qual la
població mundial s’ha multiplicat per quatre... El 1999
vam arribar als 6.000 milions d’habitants. Avui (2009)
ja en som 7.800. El 2050 arribarem als 9.000 (un 50%
més que el 2000). I ja es pot calcular quan és que el
nostre creixement ens afogarà a nosaltres mateixos i
a qualsevol altra forma de vida en el nostre planetaestany, perquè sembla que comencem a estar molt a
prop d’aquesta data.
Com es pregunta en Josep Iborra en aquesta mateixa Agenda (p. 218) potser som una plaga per aquest
planeta, o un càncer -cèl·lules que es reprodueixen
fora de control-, tot i que un càncer especial, perquè
“se’n podria adonar”, i autocontrolar-se, i contreure’s...
Moltes coses creixen “exponencialment”
El creixement exponencial de la població humana arrossega també altres magnituds a creixement
exponencial: l’espai físic que ocupa la urbanització, les
ciutats que s’inflen fins que s’ajunten, la terra conreada
per alimentar aquesta població creixent, la terra robada
al bocs i a la vegetació silvestre (on encara en queda);
la biodiversitat que s’extingeix a ritme accelerat,
l’aigua dels regadius que constitueixen la major part de
la creixent despesa d’aquest element que ja començar
d’anar escassa; el consum d’energia, la major partida de
la qual ja no és pas la indústria sinó els usos residencials... i l’emissió de CO2 a l’atmosfera, que no només
no parem, sinó que la continuem augmentant a nivell
mundial...
Ja hem ocupat el 85% de la superfície del planeta... ja no hi cap una altra duplicació, donat que sortiríem dels límits de l’estany. Amb aquest estil de vida, i
amb aquest ritme –un “creixement” que no concebem
que pugui parar- anem a trobar-nos amb la catàstrofe final. Novaes (p. 26) en dóna les dades: Estem
consumint un 30% més de la capacitat de reposició del
planeta. La nostra petjada ecològica s’ha triplicat des
de 1961”. Ja és de 2,7 hectàrees per persona, per sobre
de la disponibilitat natural mitjana, de 1,8 ha.
Fins quan? Quan decidirem aturar-nos?
Però, encara que ho decidíssim, ens podríem

aturar? Podríem deixar de cremar combustibles fòssils,
deixar d’emetre CO2, deixar de malbaratar l’aigua,
deixar de contaminar amb els plàstics (cada minut es
produeixen arreu del món un milió de bosses de plàstic), de gastar tanta energia... Només paralitzant-nos.
No ens podem aturar. Estem en una pendent en
baixada. Segons previsions de l’ONU: a mitjans de segle, l’exigència humana sobre la natura serà dues vegades superior a la capacitat de producció de la biosfera.
Només un “miracle” ens podria salvar de la catàstrofe
cap a la que ens encaminem: un “canvi de consciència”
que ens convenci que hem de canviar d’estil de vida.
No hi ha cap altre camí.
“Desenvolupament” no significa “creixement”
Són dues coses diferents, que sovint confonem.
Creixement significa augment quantitatiu, de mida, de
volum, de despesa, d’ingressos, de diners... Desenvolupament significa desplegament qualitatiu de noves
dimensions, potencialitats, qualitats de vida. Quan
pleguem de créixer físicament no deixarem pas de
desenvolupar-nos com a persones. El creixement té un
límit quantitatiu. El desenvolupament és il·limitat: un
desenvolupament ja sense creixement. Com el nostre
planeta, que porta 4.500 anys desenvolupant-se sense
créixer. Arribats al límit, estant en alguns aspectes fins
i tot més enllà dels límits del creixement, és necessari desenvolupar-nos sense créixer més físicament,
adaptant-nos al nostre nínxol biològic planetari.
Hem sobrepassat els límits. El nostre ritme de vida
actual és insostenible. Ens du al col·lapse. Ens hem
de capficar en desaccelerar, i en retrocedir. La solució
de la pobresa al món, el creixement dels que encara
necessiten, no s’aconseguirà pas amb la via actual (el
mai realitzat “efecte cascada”: creixement per als rics,
per tal que regalimi fins als pobres). A la pobresa i a la
injustícia se les ha d’enfrontar, no pas amb més creixement (més d’allò mateix) sinó amb desenvolupament
humà i social, amb un canvi de consciència, de qualitat
humana, amb equitat, alhora que contraiem l’economia
material i aturem el desastre que ja fa temps que estem
gestant.
Una societat sostenible encara és tècnicament possible, i és més desitjable que una societat en constant
expansió material. Decréixer quantitativament (Surroca
p. 214) i desenvolupar-nos qualitativament: heus aquí
l’única solució. Perquè tot té un límit.
❑
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29 Dillluns
29

30 Dimarts
30

Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 12,1-11 Gladys, Joan Clímaco
Jn 13,21-33.36-38
Beatriu de Silva
1492: Decret dels Reis Catòlics que expulsa els juJoan Nielsen Hauge
eus d’Espanya.
1904: Neix Consuelo Lee Corretjer, revolucionària,
poeta i mestra, líder del moviment independen- 1870: Els homes afroamericans guanyen el vot als
EUA: ratiﬁcació de la 15a esmena.
tista porto-riqueny.
1967: Per primera vegada brolla petroli a l’Amazònia 1985: José Manuel Parada, sociòleg, Santiago
Natino, publicista i militant, i Manuel Guerrero,
equatoriana.
líder sindical, Santiago de Xile. 25 anys.
1985: Rafael i Eduardo Vergara Toledo, germans, militants cristians, màrtirs de la resistència contra 2007: † María Júlia Hernández, defensora dels
DDHH a El Salvador.
la dictadura a Xile. 25 anys.

març

Plena: 02h25m a Lliura
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31 Dimecres
31

Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25
Benjamín,
Amós, Joan Donne
1767: Expulsió dels jesuïtes d’Amèrica Llatina.
1866: Esclata la guerra entre Espanya per una part i
Xile, Bolívia i Perú per l’altra.
1987: Roseli Correa da Silva, camperola, a Natalino,
Brasil.

11

Dijous Sant

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Hug
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
1680: Lisboa declara abolida l’esclavitud dels indis al
Brasil, per inﬂuència d’Antonio Vieira.
1923: Primer congrés feminista celebrat a Amèrica
Llatina, a Cuba.
1964: Cop militar contra João Goulart. Comencen 21
anys de dictadura militar a Brasil.
1980: Comença la gran vaga de metal·lúrgics a São
Paulo i a l’interior. 30 anys.
1982: Ernesto Pili Parra, militant, màrtir de la pau i la
justícia a Caquetá, Colòmbia.

Divendres
Sant
22 Divendres

Is 52,13-53,12 / Sl 30
Francesc de Paula Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
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.

33

DissabteSant
Dissabte

Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Lc 24,1-12
Ricard, Sixt
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestant,
Argentina.
1986: Brasil aprova el seu Pla d’Informàtica, que protegirà la indústria nacional uns anys.
1992: Cop d’Estat institucional de Fujimori, Perú.

abril

4
4

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

Gema Galgani
Isidor de Sevilla
1775: La Corona portuguesa estimula els casaments
entre indígenes, negres i blancs.
1884: Acord de Valparaíso. Bolívia cedeix Antofagasta
a Xile convertint-se en país mediterrani.
1968: Martin Luther King assassinat, Menphis,
EEUU.
1985: Rosario Godoy i familia, màrtirs de la fraternitat
a El Salvador. 25 anys.
Dia contra la prostitució infantil.
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55

Dillluns

abril

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Vicenç Ferrer
Mt 28,8-15
1818: Victòria de San Martín a Maipú, que conclou la
Independència de Xile.
1976: Juan Carlo D’Costa, obrer, Paraguai.
1989: María Cristina Gómez, de l’Església Baptista,
màrtir de la lluita de les dones salvadorenques.
1992: Fujimori dissol el Congrés, suspèn la
Constitució i imposa la llei marcial.
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6
6

Dimarts

77 Dimecres

Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 3,1-10 / Sl 104
Marcel·lí
Jn 20,11-18 Joan Baptista de La Salle
Lc 24,13-35
Albert Durero
Dia mundial de la salut.
1976: Mario Schaerer, mestre, Paraguai.
1979: Mor als 39 anys Hugo Echegaray, sacerdot i
teòleg de l’alliberament peruà.
Minvant: 09h37m a Capricorn

8
8

Dijous

Hch 3,11-26 / Sl 8
Dionís
Lc 24,35-48
Festa «Vesakh», naixement de Buda (566 a.C.).
1827: Neix Ramón Emeterio Betances, revolucionari
que va concebre la idea del Crit de Lares, insurrecció porto-riquenya contra el domini espanyol.
1977: Carlos Bustos, sacerdot caputxí, testimoni de
la fe entre els pobres de Buenos Aires, assassinat.
Dia mundial del Poble Gitano.
Establert pel Primer Congrés Mundial Gitano, celebrat a Londres, aquest mateix dia, el 1971.

9
9

Divendres

10
10

Dissabte

Hch 4,1-12 / Sl 117
Hch 4,13-21 / Sl 117
Casilda, M Cleofàs
Mc 16,9-15
Jn 21,1-14 Ezequiel
Miquel Agrícola
Dietrich Bonhoeffer
1920: Desembarcament de marines a Guatemala 1919: Mor en emboscada Emiliano Zapata, general
dels camperols revolucionaris mexicans.
per protegir els ciutadans nord-americans.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, assassinat a Bogotà. 1985: Daniel Hubert Guillard, rector a Cali, mort
per l’exèrcit pel seu compromís, Colòmbia. 25
Violenta rebel·lió: el «Bogotazo».
anys.
1952: Comença la Revolució Cívica a Bolívia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez i Abdón
Julián, de l’Església Baptista, màrtirs de la llibertat de consciència a Oaxaca, Mèxic.

abril

11
11

2n Diumenge de Pasqua
Hch 5,12-16 / Sl 117
Ap 1,9-13 / Jn 20,19-31

Estanislau
1986: Antonio Hernández, periodista i militant popular, màrtir de la solidaritat a Bogotà.
2002: Cop d’Estat contra el president Hugo Chávez
a Veneçuela, que durarà 4 dies ﬁns a la seva
reposició. Tres presidents en 42 hores.
2002: Entra en funcionament la Cort Penal
Internacional, malgrat l’oposició dels EUA.
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12
12

Dillluns

13
13

Dimarts

Hch 4,23-31 / Sl 2
Hch 4,32-37 / Sl 92
Jn 3,1-8 Martí, Hermenegild
Jn 3,5.7-15
Zenó
1797: Arriben a terra ferma, a Trujillo (Hondures), 1999: Transferit a Belém el judici dels 155 policies
acusats de la mort de 19 sense terra a Eldorado
procedents de l’illa de Roatán, uns 2.500 garífude Carajás, Brasil.
nes expulsats de l’illa de San Vicente.
1925: Reunió a Foz de Iguaçú, s’inicia la “Columna
Prestes”, que recorrerà 25.000 km a Brasil.

14 Dimecres
14

Hch 5,17-26 / Sl 33
Telm
Jn 3,16-21
1931: Proclamació de la II República Espanyola.
1981: Màrtirs de la major matança que recorda la història recent d’El Salvador, a Morazán: 150 nens,
600 ancians i 700 dones.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, màrtir de la lluita
dels marginats a Marabá, Brasil.

abril

Nova: 12h29m a Àries
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15
15

Dijous

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36
Benet Josep Labre
1961: Invasió de Badia de Cochinos, Cuba.
1983: Màrtirs camperols indígenes de Joyabaj, El
Quiché, Guatemala.
1989: Inici de les manifestacions que acaben el mes
de juliol a la plaça Tian’anmen.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, i companys,
màrtirs entre els joves, Cali, Colòmbia.
1993: José Barbero, sacerdot, profeta i servidor dels
germans més pobres de Bolívia.

16
16

Divendres

Hch 5,34-42 / Sl 26
Engràcia
Jn 6,1-15
1952: Triomfa la revolució: camperols i miners aconsegueixen la reforma agrària a Bolívia.
1977: Es constitueix el Comitè pro defensa de presos, perseguits, desapareguts i exiliats polítics
de Mèxic (EUREKA).
1984: 1’7 milions de persones es manifesten a São
Paulo demanant les eleccions «Directas ya».
2002: Carlos Escobar, jutge paraguaià, ordena
la captura i extradició del dictador Alfredo
Stroessner, asilat a Brasília, per la mort el 1979
d’una dirigent sindical del gremi docent.

17
17

Dissabte

Hch 6,1-7 / Sl 32
Anicet
Jn 6,16-21
1695: † Juana Inés de la Cruz, poetessa mexicana.
1803: Mor Toussaint L’Ouverture, lluitador per l’alliberament d’Haití.
1990: Tiberio Fernández, i companys, màrtirs de la
promoció humana, Trujillo, Colòmbia. 20 anys.
1996: Matança d’Eldorado de Carajás, Pará, Brasil.
La policia militar de l’Estat mata 23 persones.
1998: César Humberto López, de FraterPaz, assassinat, San Salvador.
Dia internacional de la lluita camperola.
És el “Primer de maig” dels camperols.

abril

18
18

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

Perfecte, Galdí
1537: Francisco Marroquín, primer bisbe consagrat
a les Índies, fundador de les primeres escoles i
hospitals, pastor de Guatemala.
1955: Conferència de Bandung, Indonèsia, on es
crea el moviment de països no alineats.
1998: Eduardo Umaña Mendoza, advocat defensor
dels drets populars, denunciador dels paramilitars, assassinat.
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19
19

Dillluns

20Dimarts
20

Hch 6,8-15 / Sl 118
Hch 7,51-8,1 / Sl 30
Jn 6,22-29 Sulpici
Jn 6,30-35
Lleó, Emma
Olavus Petri
1586: Neix a Lima Rosa de Lima.
1925: Desembarcament de marines a La Ceiba, 1871: Els franciscans de Brasil alliberen els esclaus
Hondures.
de tots els seus convents.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú i el seu 1898: Guerra entre Espanya i els EUA, que envaeiﬁll Patrocinio, família indígena de catequistes,
xen Cuba, Puerto Rico, Guam i Filipines.
que va lluitar per la seva terra, màrtirs d’El 1980: Màrtirs indígenes de l’organització popular a
Quiché. 30 anys.
Veracruz, Mèxic. 30 anys.
2005: Adolfo Scilingo, condemnat a Espanya a 640 1980: «Primavera amaziga»: revolta cultural i demoanys de presó per la seva participació en els
cratitzadora dels amazigs de la Cabília algeria«vols de la mort» de la dictadura argentina.
na contra el poder central i arabitzador d’Alger.
30 anys.
Dia Panamericà de l’Indi.

21 Dimecres
21

Hch 8,1-8 / Sl 65
Jn 6,35Anselm
Naixement de Mahoma.
Naixement de Rama. Religió Sij.
1792: Decapiten Joaquín da Silva Xavier,
«Tiradentes», precursor de la Independència
de Brasil.
1960: Brasília es constitueix com a capital de Brasil.
50 anys.
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, indi pataxó, mor cremat a
Brasília per uns joves.
Dia de perdó per al món.

abril

Creixent: 18h20m a Lleó
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22
22

Dijous

23
23

Divendres

Hch 8,26-40 / Sl 65
Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,44-51 Jordi, Toyohico Kagawa
Jn 6,52-59
Soter, Caius, Agapit
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca a Brasil. 1971: Revolta indígena contra les proves atòmiques
que contaminen l’illa d’Anchitks, Alaska.
Comença la invasió al Sud.
1519: Cortés desembarca a Veracruz amb 600 solDia del Llibre i dels Drets d’Autor.
dats, 16 cavalls i peces d’artilleria.
«Per haver coincidit en aquest dia de 1616 la mort
1638: Hernando Arias de Ugarte, bisbe de Quito i de
de l’Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel
Santa Fe, Colòmbia, defensor dels indis.
de Cervantes i la de William Shakespeare».
1982: Félix Tecu Jerónimo, camperol achí, catequista
delegat de la Paraula, Guatemala.
1990: Paulo i José Canuto, màrtirs de la lluita per la
terra, a Río María, PA, Brasil, assassinats. 20
anys.
1997: L’exèrcit assalta l’ambaixada del Japó a Lima
assassinant els 14 ocupants de l’MRTA.
2009: S’exhumen les restes d’Angelelli, per conﬁrmar
el caràcter martirial del seu assassinat.

24
24

Dissabte

Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69
Fidel
1915/17: Mort i deportació de gairebé un milió i mig
d’armenis.
1965: Intervenció dels EUA a la República
Dominicana, amb 40.000 homes.
1985: Laurita López, catequista, màrtir de la fe a l’Església salvadorenca. 25 anys.

Dia internacional de la Mare Terra ((ONU).
)

abril

25
25

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

Marc
1667: Pedro de Betancourt, apòstol dels pobres a
Guatemala, canonitzat el 30.07.2002.
1975: Es constitueix l’Associació Indígena de la
República Argentina (AIRA).
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L’ètica de la cura del planeta
Roy H. May

San José, Costa Rica

“Déu de les aus, Déu del gran peix, de les estrelles,
Déu...”, resa un himne evangèlic. Quines descripcions
més estranyes! Déu dels éssers humans, sí,¿ però, Déu
de les aus, els peixos i les estrelles?
Durant massa temps, ens hem tancat en una teologia i una ètica antropocèntriques, però els grans
problemes ambientals, com l’escalfament planetari i la
progressiva extinció d’espècies –realitats que no només
afecten la “natura”, sinó també el benestar dels éssers
humans- demanen un canvi de paradigma, envers una
ètica de la cura del planeta: una ètica que provoqui un
canvi en la nostra relació amb la natura. Una ètica que
també contempli les aus, els peixos i les estrelles. Serà
una nova ètica.
El pioner d’una “ètica de la terra”, Aldo Leopold (†
1949), ens va recordar que: “totes les ètiques es basen
en una premissa ben senzilla: l’individu és membre
d’una comunitat formada per parts interdependents...
L’ètica de la terra senzillament engrandeix els termes
de la comunitat per incloure-hi terrenys, aigües, plantes i animals, o, dit col·lectivament: la terra”. Aquesta
ètica “modifica el paper de l’homo sapiens, de conqueridor de la comunitat de la terra, a un simple ciutadà i
membre d’aquesta”, deia Leopold.
La comunitat és la preocupació bàsica de l’ètica
cristiana, com ho evidencia Pau mitjançant l’ús freqüent de la paraula koinonia, que significa comunitat,
comunió o senzillament unió. L’ètica de Pau és una preocupació per la koinonia. D’una altra manera, ho veiem
en el primer mite de la creació de Gn 1-2.3: Déu crea el
cosmos (una “endreça” en grec), és a dir, una “comunitat” les parts de la qual estan interrelacionades. Els éssers humans, els animals i les estrelles existeixen junts,
interrelacionats. Mitjançant aquesta “comunitat”, la
vida esdevé possible i és beneïda com a “bona”.
Aquesta idea de comunitat uneix “cultura” i “natura”. Ambdues són inseparables i interdependents,
i cadascuna afecta l’altra. L’ésser humà pertany a la
natura i a la cultura, de la mateixa manera que les aus,
els peixos i les estrelles pertanyen tant a la cultura
com a la natura.
L’ètica tracta de comunitat. Es preocupa per relacions. Li interessa la “convivència”: el viure junts/
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es en una sola casa, l’oikos de Déu. Les relacions són
metabòliques (Marx) i formen “el circuit natural de
tota la vida” (Hinkelammert). Una ruptura en el circuit
significa la mort. Així que no es pot limitar la “comunitat” a les relacions amb els i les nostres similars. Convivim amb altres éssers vius. Són part de la comunitat
–convivència-, ens agradi o no. En depenem enormement, tant físicament com existencialment. Aleshores,
l’ètica ha de considerar necessàriament la relació entre
els humans i els no humans. Aquesta ètica, segons
Leopold, significa que hem d’estar “preparats per admetre que els ocells continuïn aquí per un assumpte de
dret biòtic, malgrat l’absència de profit econòmic per a
nosaltres”.
Segons l’altre relat de la creació, el d’Adam i Eva
a Gn 2.4-3.1-24, queda clar que l’ésser humà s’ha de
responsabilitzar de la cura de la convivència. La figura
central és el camperol que té cura de l’hort. Aquí la
relació interdependent entre “cultura” i “natura” es
percep amb claredat. Fets de la mateixa substància que
els altres animals (“fang” o “pols” de la terra), Adam i
Eva tenen una relació orgànica amb la vida no humana
i han d’atendre no només les seves necessitats, sinó les
de tots, tenint-ne cura i conreant la terra, tot com a
fideïcomís??? de Déu. La seva responsabilitat és servir.
La seva tasca és la de tenir cura de la terra, una tasca
que els han confiat. És un compromís ètic.
Una bona ètica no es basa en regles i normes, sinó
en la capacitat de diferenciar les respostes o conductes adequades a contextos diferents. En aquest sentit,
l’ètica de la terra o de la cura del planeta “es pot considerar com una guia per enfrontar qualsevol situació
ecològica”, afirma Leopold. Ell mateix proposa com a
guia ètica el següent axioma: “Quelcom és correcte
quan tendeix a conservar la integritat, l’estabilitat i la
bellesa de la comunitat biòtica [llegiu convivència]. És
incorrecte quan tendeix a tot el contrari”. Això significa
que serà correcte o no segons els diferents contextos i
situacions, però ens recorda sempre la nostra responsabilitat moral envers la terra.
Aquesta ètica és urgent perquè el problema ambiental, que cada vegada es presenta amb més força, sig-

nifica una ruptura metabòlica que porta cap a la mort
(la “Caiguda”). Aquesta és, com assenyala Leonardo
Boff, “la ruptura del relligament universal”, que no
ens permet sentir-nos part d’una “immensa comunitat
còsmica i planetària” (com proposa el Gènesi). La crisi
ambiental és una crisi antropològica: una pèrdua del
sentit de pertinença.Aquesta pèrdua es tradueix en un
comportament destructiu envers la natura, amb seqüeles nefastes per a nosaltres mateixos.
Les causes són múltiples però tenen les seves arrels
en l’economia política. Els sistemes de producció i comercialització són determinants. El capitalisme, especialment en el vessant neoliberal que prioritza el lliure
mercat, requereix l’explotació voraç dels béns de la
natura i del treball humà, sense controls ni regulacions.
El creixement constant o expansió econòmica (és a
dir, el major consum), és la regla fundant i l’exigència
necessària per al bon funcionament del sistema. Així,
ho converteix tot en mercaderia, el valor de la qual
és el de venda. La natura té valor si es pot vendre, o
fabricar-ne alguna cosa per vendre.
Però si les causes últimes es troben en el model
d’economia política, les causes immediates sovint
s’ubiquen en l’administració del sistema, allò que es
pot anomenar “governació ambiental”. Aquesta governació té a veure amb les polítiques i regulacions referents a la relació amb la natura i a l’ús i la conservació
dels recursos naturals. Tant sota governs democràtics
com no democràtics, la governació ambiental es determina en gran mesura per relacions de poder que obstaculitzen la regulació i els controls ambientals o que
permeten que se’ls ignori impunement.
En conclusió, el capitalisme no té espai per a “curadors/es”, sinó només per a explotadors/es i consumidors/es. Per això una ètica de la cura del planeta és
una ètica subversiva.
Per aquesta raó, a més, una ètica per a la convivència és una ètica radicalment política. La configuració
material de la convivència és conseqüència d’una lluita
sociopolítica. L’economia política fomenta interessos
poderosos, jeràrquics, que s’imposen en funció de les
seves pròpies necessitats i desigs. Així mateix, és una
ètica social, donat que els efectes de la destrucció
ambiental afecten de diverses maneres els diferents
sectors socials. Són els pobres els que es senten de
manera directa el deteriorament ambiental; són d’ells i
elles els barris dels quals es tornen abocadors dels rics;
les fonts d’aigua dels quals estan contaminades per les

grans empreses agroindustrials i les cases dels quals no
gaudeixen de salubritat pública bàsica. És important
comprendre que el problema ambiental i el problema
social estan units. Eduardo Guynas, ambientalista uruguaià, afirma que: “els sistemes humans [existeixen]
en una contínua i estreta interralació amb els sistemes ambientals”. Ambdós problemes “són bàsicament
conseqüència d’una visió de la societat i de l’entorn”.
Ambdues lluites convergeixen en una de sola.
Lluitar pels canvis orientats envers la justícia i
el benestar de les majories humanes i de les aus, els
peixos i les estrelles serà conflictiu políticament i socialment. No obstant això, emprendre la lluita és una
exigència ètica. Un dels forjadors de la filosofia de
l’alliberament, el colombià Luís José González Álvarez,
ho exposa de manera ben clara: “El valor de la vida no
només ens obliga a respectar les relacions d’equilibri
entre els elements d’un [eco]sistema, sinó que també
ens exigeix impedir que uns altres la destrueixin, i
reconstruir-les quan ja han estat destruïdes”. La cura
del planeta exigeix impedir l’acció dels que l’estan
destruint.
La justícia, aleshores, és el fonament de l’ètica de
la cura del planeta, perquè sense la justícia la convivència no funciona com “el circuit natural de tota la
vida”. Ivone Gebara afirma: “La lluita per la justícia en
termes concrets de relacions humanes implica una pràctica de la justícia respecte de l’ecosistema. No hi haurà
vida humana sense la integritat de la vida del planeta,
amb les seves innombrables expressions”.Per tant, el
nostre benestar està lligat al de les aus, els peixos i les
estrelles.
És propi de la natura humana crear ambients; modifiquem la natura i ho hem de fer per sobreviure. Tot
depèn de com fem les modificacions. Podem ser “conqueridors” per imposar-nos sobre la natura, o podem
ser “ciutadans/es” i cercar maneres de col·laborar-hi.
Això últim no només exigeix nous coneixements, sinó
una nova consciència de la nostra pertinença a la natura. Consciència i coneixement: heus aquí la nova ètica
de la cura del planeta.
❑
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26
26

Dillluns

27 Dimarts
27

Hch 11,1-8 / Sl 41
Hch 11,19-26 / Sl 86
Anaclet, Marcel·lí, Isidor.
Jn 10,1-10 Zita, Montserrat
Jn 10,22-30
1995: Assassinat de Quim Vallmajó (Navata, Alt 1977: Rodolfo Escamilla, sacerdot, màrtir, Mèxic.
Empordà, 1941) a Rwanda, missioner a Àfrica. 1999: El Tribunal del Deute Extern de Río de Janeiro,
1998: Assassinat a Guatemala Mons. Gerardi, desBrasil, determina que no es pagui.
prés de publicar l’informe «Nunca Más», que
documenta 55.000 violacions de drets humans,
atribuïdes en un 80% a l’exèrcit.

28 Dimecres
28

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 12,44-50
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. 25 anys.

abril

Plena: 12h18m a Escorpí
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29
29

Dijous

30
30

Divendres

11

Dissabte

Hch 13,13-25 / Sl 88
Hch 13,26-33 / Sl 2
Hch 13,44-52 / Sl 97
Jn 13,16-20 Pius V
Jn 14,1-6 Josep Obrer
Jn 14,7-14
Caterina de Siena
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, màrtir de 1948: Vint-i-un països ﬁrmen a Bogotà la carta cons- Felip i Santiago
1980: Conrado de la Cruz, sacerdot, i Herlindo
titutiva de l’OEA.
la violència i la impunitat, Guatemala.
Cifuentes, catequista, segrestats i morts, màr1982: Mort d’Enrique Alvear, bisbe, pastor i profeta 1977: Es crea l’associació de les Madres de la Plaza
tirs, a Guatemala. 30 anys.
de Mayo, Argentina.
de l’Església a Xile.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, a Soyapango, El Salvador, capturat
i desaparegut pel seu compromís cristià, amb el
seu amic Edwin Laínez.
Dia internacional dels treballadors.

maig

22

5è Diumenge de Pasqua
Hch 14,21-27 / Sl 144
Ap 21,1-5 / Jn 13,31-35

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.

107

33

Dillluns

4 Dimarts
4

maig

1Cor 15,1-8 / Sl 18
Hch 14, 19-28 / Sl 144
Felip i Santiago
Jn 14,6-14 Ciriac, Mònica
Jn 14,27-31
Primer diumenge de maig: Dia dels màrtirs d’Hon- 1493: Butlla Inter Caetera per la qual el Papa fa donació de les terres del nou Continent als Reis
dures.
Catòlics.
1500: Fra Henrique de Coimbra, primer missioner
1521: Pedro de Córdoba, primer apòstol missioner
europeu que trepitja terra brasilera.
dels dominics a Amèrica. Autor del primer cate1991: Felipe Huete, delegat de la Paraula, i quatre
cisme a Amèrica.
companys, màrtirs de la Reforma Agrària, a El
1547: Cristóbal de Pedraza, bisbe d’Hondures, “Pare
Astillero, Hondures.
dels Indis”.
Dia (de l’ONU) de la llibertat de premsa.
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55 Dimecres

Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8
Màxim
1862: Mèxic derrota els francesos a Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de
la Legió de Maria, màrtir salvadorenca.
2001: És assassinada Barbara Ann Ford, 64, religiosa nord-americana. Vivia al Quiché des de
1989.

6
6

Dijous

Hch 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,9-11
Heliodor
1977:Oscar Alajarín, militant de l’Església metodista,
màrtir de la solidaritat a l’Argentina.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdot, Colòmbia.
1994: La Cort Constitucional de Colòmbia legalitza la
«dosi personal» de narcòtics.
Minvant: 04h15m a Aquari

77

Divendres

Hch 15,22-31 / Sl 56
August, Flàvia, Domitila
Jn 15,12-17
1748: Naixement de Marie Gouze, més coneguda
com Olympe de Gouges.
1937: Judici a Prestes, 16 anys de presó. Brasil.
1991: Capturen el fazendeiro Jerônimo de Amorim,
per ordenar la mort d’un sindicalista, Brasil.

8
8

Dissabte

Hch 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,18-21
Víctor i Acaci
1753: Neix Miguel Hidalgo, pare de la Pàtria, Mèxic.
1770: Carles III ordena «que s’extingeixin els diferents idiomes indis i s’imposi el castellà».
1987: Vicente Cañas, missioner jesuïta, assassinat
pels que cobejaven les terres dels indis que ell
acompanyava, a Mato Grosso, Brasil.
1989: Nicolás van Kleef, sacerdot vicentí d’origen holandès assassinat per un militar a Santa María,
Chiriquí, Panamà.
Dia de la Creu Roja Internacional.

maig

9
9

6è Diumenge de Pasqua
Hch 15,1-2.22-29 / Sl 66
Ap 21,10-14.22-33 / Jn 14,23-29

Pacomi, Gregori Ostienc
1982: Lluís Vallejos, arquebisbe d’El Cuzco, Perú,
amenaçat de mort per la seva opció preferencial
pels pobres, mor en «accident».
1994: Pren possessió de la Presidència de Sudàfrica, després de les primeres eleccions multirracials de la història del país, en las quals
va obtenir el 62% dels vots, Nelson Mandela,
primer president negre del seu país, i el pres
polític amb més anys a la presó.

109

10
10

Dillluns

11
11

Dimarts

maig
g

Hch 16,11-15 / Sl 149
Hch 16,22-34 / Sl 137
Jn 15,26-16,4 Anastasi
Jn 16,5-11
Joan d’Àvila, Antoní
1795: El zambo José Leonardo Chirino encapçala la 1974: Carlos Múgica, sacerdot, màrtir del poble de
les «villas miseria». www.carlosmugica.com.ar
insurrecció de Coro, Veneçuela, amb indis i negres, “per la llibertat dels esclaus i l’eliminació 1977: Alfonso Navarro, sacerdot, i Luís Torres, escolà, màrtirs a El Salvador.
dels impostos”.
1985: Irne García, sacerdot, i Gustavo Chamorro, militant, màrtirs de la justícia i la promoció humana
a Guanabanal, Colòmbia. 25 anys.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdot, assassinat
pels latifundistes, màrtir de la pastoral de la terra, a Imperatriz, Brasil.
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12
12

Dimecres

Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
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. 30 anys.

13
13

Dijous

Hch 18,1-8 / Sl 9Jn
16,16-20
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: Luís Aredez, metge, màrtir de la solidaritat entre els pobres de l’Argentina.
1998: L’exèrcit ocupa a Bogotà la seu de la Comissió
de Justícia i Pau de la Conferència Nacional de
Religiosos de Colòmbia.

14
14

Divendres

Hch 1,15-17.20-26 / Sal 112
Jn 15,9-17
Maties
1811: Independència del Paraguai. Festa nacional.
1904: † Mariano Avellana, missioner popular, claretià, Xile.
1980: Matança del riu Sumpul, El Salvador, on hi moren més de 600 persones. 30 anys.
1980: Juan Caccya Chipana, obrer, militant, víctima
de la repressió policial al Perú. 30 anys.
1981: Carlos Gálvez, sacerdot, màrtir a Guatemala.
1988: Camperols màrtirs per la causa de la Pau,
Cayara, Perú.
1991: Porﬁrio Suny Quispe, militant i educador, màrtir de la justícia i solidaritat a Perú.

15
15

Dissabte

Hch 18,23-38 / Sl 46
Jn 16,23-28
Isidre Llaurador, Joana de Lestonnac
1903: Afusellen a Panamà, el general i guerriller
Victoriano Lorenzo, heroi nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangèlic,
màrtir de la llibertat d’expressió a Guatemala.
1987: Màrtirs indígenes, víctimes de la despossessió
de les seves terres, a Bagadó, Colòmbia.
Dia Internacional dels objectors de consciència.

Nova: 01h04m a Taure

maig

16
16

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

Joan Nepomucè, Ubald
1818: Joan II aprova l’arribada de colons suïssos cap
a l’actual Nova Friburg (estat de Río de Janeiro),
després de la fam de 1817 a Suïssa.
1981: Edgar Castillo, periodista, assassinat,
Guatemala.
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17
17

Dillluns

maig

Hch 19,1-8 / Sl 67
Pasqual Bailón
Jn 16,29-33
1961: Comença el bloqueig comercial dels EUA contra Cuba, en resposta a la Reforma Agrària realitzada per la revolució cubana.
Dia mundial de les telecomunicacions.
Una crida a evitar els enormes desequilibris en la
producció de missatges i programes.
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18 Dimarts
18

Hch 20,17-27 / Sl 67
Jn 17,1-11
Rafaela Ma Porras
1525: Fundació de Trujillo (Hondures).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II,
lluitador del Perú i Bolívia, esquarterat.
1895: Neix Augusto C. Sandino a Nicaragua.
1950: Es reuneix a Río de Janeiro el Consell
Nacional de Dones Negres.

19 Dimecres
19

Hch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,11-19
Pere Celestí
1895: Mor en combat, lluitant per la independència
de Cuba, José Martí.
1995: Mor Jaime Nevares, bisbe de Neuquén, veu
profètica de l’Església argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sense terra, assassinat a São Miguel de Taipú, Brasil.

20
20

Dijous

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 17,20-26
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.
Creixent: 23h43m a Lleó

21
21

Divendres

22
22

Dissabte

Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Hch 25,13-21 / Sl 102
Jn 21,20-25
Jn 21,15-19 Joaquima Vedruna, Rita de Casia
Felícia i Gisela, Joan Eliot
1897: Mor a Puerto Plata Gregorio Luperón, heroi de 1937: Matança de Caldeirão, Brasil.
la independència de la República Dominicana. 1965: Brasil envia 280 soldats, sol·licitats pels EUA,
en suport al cop a Santo Domingo.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdot, màrtir,
Guatemala.
Dia internacional de l’ONU de la biodiversitat
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religiós, Colòmbia.
Estan en perill d’extinció el 22% de les espècies de
1991: Irene McCormack, missionera, i companys, mamífers, el 23% de les dels anﬁbis i el 25% de les dels
màrtirs per la causa de la pau, Perú.
rèptils. En tot el món, entre 1970 i 2005, la biodiversitat
ha descendit quasi un 30%.
Dia mundial (de l’ONU) de la diversitat
cultural pel diàleg i el desenvolupament.

maig

23
23

Pentecosta
Hch 2,1-11 / Sl 103
1Cor 12,3-7.12-13 / Jn 20,19-23
Desideri, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militant luterana, màrtir
dels pobres, Buenos Aires, Argentina.

Setmana de solidaritat
amb els pobles de tots els territoris colonials.
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24 Dillluns
24

25 Dimarts
25

26 Dimecres
26

maig

1Pe 1,3-9 / Sl 110
1Pe 1,10-16 / Sl 97
1Pe 1,18-25 / Sl 147
Mc 10,17-27 Vicenta López Vicuña
Mc 10,28-31 Felip Neri, Mariana Paredes
Mc 10,32-45
Vicenç de Lerins
1822: Batalla del Pincincha, plena independència de Gregori VII
1966: Independència de Guyana.
1810: Revolució de maig, Dia de la Pàtria Argentina. 1969: Enrique Pereira Neto, sacerdot, 28 anys, màrtir
l’Equador.
1986: Ambrosio Mogorrón, infermer espanyol, i com- 1987: Bernardo López Arroyave, sacerdot colombià
de la justícia a Recife, Brasil.
màrtir a mans de terratinents i militars.
panys camperols, màrtirs de la solidaritat a San
José de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, lluitador per la reforma agrària, assassinat a Progreso, Hondures.
5 anys.
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27
27

Dijous

28 Divendres
28

Gn 14,18-20 / Sl 109
1Pe 4,7-13 / Sl 95
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11-17 Emili i Just
Mc 11,11-26
Agustí de Cantorbery
Joan Calví
1926: Cop d’Estat que porta el dretà Salazar al poder
1975: S’oﬁcialitza el quítxua al Perú.
a Portugal, ﬁns a la seva mort el 1970.
2008: Detinguts 98 ex-agents de la DINA, aparell re- 1993: Javier Cirujano, missioner, màrtir de la pau i la
pressor de la dictadura de Pinochet, per l’“opesolidaritat a Colòmbia.
ración Colombo», amb 119 assassinats.
2001: La justícia francesa crida Henry Kissinger,
ex-secretari d’Estat dels EUA, implicat en asPlena: 23h07m a Sagitari
sassinats de ciutadans francesos sota el règim
de Pinochet.
2004: Amèrica Central ﬁrma un TLC amb els EUA
que han de ratiﬁcar els Congressos dels respectius països.

29
29

Dissabte

Jd 17.20-25 / Sl 62
Mc 11,27-33
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. 30 anys.
2001: La jutgessa Servini, de l’Argentina, reitera a
Xile la sol·licitud d’extradició de Pinochet per
jutjar-lo per l’assassinat del general Prats.

maig

30
30

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

Ferran, Joana d’Arc
1961: El dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo
mor assassinat.
1994: María Correa, religiosa paraguaiana, germana
dels indígenes Mby’a i profeta de la denúncia a
la seva terra. Paraguai.
1996: La comissió de desapareguts polítics aprova la
indemnització a la família de Fiel Filho, Brasil.
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Pistes per a una nova Visió ecològica i espiritual
Leonardo Boff
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil

Avui dia hi ha dues visions enfrontades sobre el
planeta Terra, cadascuna amb conseqüències molt
diferents.
La primera, moderna, dominant en els últims
quatre-cents anys, veu la Terra com una espècie d’arca
plena de riqueses que l’ésser humà pot agafar per
a ell, per al seu ús i benestar. La Terra és quelcom
material, exterior i entregat a nosaltres perquè en fem
el que vulguem, perquè ens sentim per damunt seu,
amos i senyors de l’univers.
La segona visió, més ancestral i present, encara,
als pobles originaris com els indígenes, veu la Terra
com una cosa viva que produeix totes les formes
de vida, la Gran Mare i la Pacha Mama, que és com
l’anomenen els pobles andins. Nosaltres en formem
part i ens sentim, juntament amb tots els altres éssers, engendrats també per ella. No estem sobre seu,
com qui domina, sinó al mig, com qui hi conviu.

milions de vides. Però, al mateix temps, ha inventat
una màquina de mort amb armes de destrucció massiva, capaces de destruir de 25 formes diferents tota
l’espècie humana.
Aquesta relació amb la Terra ha estat i continua
sent pròpia del procés industrialitzador que, avui dia,
s’expressa a través del capitalisme, difós a tots els
països del món. Aquests països tenen en comú el fet
de ser tan sols la raó freda i utilitarista per analitzar
els recursos naturals i treure’n el màxim profit. Les
altres dimensions de la vida humana, com ara la sensibilitat, la compassió, la capacitat d’admiració (quant
costa una posta de sol?) i de veneració han estat, en
gran part, reprimides o fins i tot menystingudes. És
una ciència sense consciència i sense cor.
En aquests moments, aquest tipus de dominació de
la Terra ha entrat en crisi. Els éssers humans n’han xuclat excessivament els recursos i serveis. Des del 23 de
setembre de 2008 sabem que la humanitat consumeix
La primera visió és la de la societat indusun 30% més del que la Terra pot produir. És a dir: per
trial moderna, sorgida a l’encop amb el projecte de
atendre les demandes humanes, especialment dels
tecnociència a partir del segle XVI. No considera la
grans consumidors i dels simples mortals, necessitem
Terra com un tot, sinó com un conjunt atomitzat de
una Terra sencera i un 30% de Terra que no existeix.
recursos com ara l’aigua, els boscos, els minerals,
Ja s’han fet càlculs que, si els països rics volguessin
els animals i els mateixos ecosistemes. Hi són l’un al universalitzar el seu benestar per a tota la humanicostat de l’altre, sense cap mena de relació entre si.
tat, ens caldrien, com a mínim, tres Terres iguals que
La relació amb la Terra és d’explotació, fent servir la
aquesta, la qual cosa és del tot absurda.
violència per perforar el sòl, ensorrar les muntanyes,
Dit amb altres paraules: la Terra, com un tot, ja no
tallar els rius, talar els boscos i matar els animals. Fa és sostenible. O canviem el nostre model de consum, o
servir agents químics, com ara pesticides i agrotòxics, anem de pet cap a una gran tragèdia. Aquesta crisi de
que enverinen els sòls i exterminen microorganismes sostenibilitat del planeta és molt més greu que la crisi
com bacteris, fongs, virus i d’altres éssers vius que,
econòmicofinancera que va esclatar a mitjan setembre
tots sols, conformen el 95% de la vida. Només un 5% de l’any 2008, i que va provocar una situació de fallida
de la vida és visible.
i un atur espaordidor.
Presa com una realitat sense esperit, els éssers
Aquesta abusiva desforestació de la Terra ha
humans moderns han ocupat i devastat pràcticament provocat l’escalfament global. No ens dirigim cap a
totes les regions de la Terra. La seva intenció era acu- ell: ja hi som al bell mig. La Terra s’escalfarà cada cop
mular riquesa de forma il·limitada, i explotar tots els més: entre 1’4º i 6ºC. Probablement s’estabilitzarà al
recursos possibles, en el mínim temps possible i amb voltant de dos graus. Aquests dos graus d’escalfament
la menor despesa possible.
provocaran grans transformacions en la natura,
Aquest projecte civilitzador ha dut incomptables
delmaran la biodiversitat, provocaran el desglaç dels
beneficis. Ens ha fet arribar a la lluna i tornar-ne. Ha casquets polars i faran créixer exponencialment la
inventat els antibiòtics i, gràcies a això, ha salvat
desertificació dels sòls, més enllà dels canvis climàtics
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manifestats per tifons, grans sequeres per una banda,
i inundacions per l’altra.
Finalment, tots els caps d’Estat, tots els líders dels
pobles, han de parar i decidir plegats quina mena de
tractament hem de donar a la Terra si volem continuar
vivint a expenses d’ella.
És en aquest moment que la segona visió, la dels
pobles originaris, és invocada i serveix d’inspiració.
Els yanomamis, els tupis guaranís, els maies, els
asteques i d’altres pobles indígenes d’arreu del món
(són, segons dades de l’ONU, prop de 300 milions) han
de ser escoltats. Han desenvolupat una relació amb la
Terra de profunda col·laboració, respecte i veneració.
Ella és la mare de l’indi, com diuen ells. Se senten
lligats a l’energia de l’aigua, de les muntanyes, dels
boscos, del foc, del vent, del sol, de la lluna i de les
estrelles. Tots són interdependents i connectats entre
si. Són membres d’aquest gran tot viu i orgànic que és
la Terra.
Aquesta visió ancestral es combina amb tot el
que hi ha de més modern en el camp de la biologia i
la cosmologia. Importants científics (i n’esmento tan
sols un: James Lovelock) han comprovat que els indígenes tenen raó. La Terra és, de fet, un superorganisme viu. Articula allò físic, allò químic i allò biològic
d’una manera tan entrellaçada que tot plegat compon
un tot orgànic, excel·lent per mantenir i reproduir la
vida. No tan sols hi ha vida damunt la Terra. La pròpia
Terra és viva. Ha estat anomenada Gaia, que és el nom
que els grecs donaven a la Terra vivent. Ella posseeix
una vitalitat extraordinària.
Per exemple: cada cullerada de terra conté, de
mitjana, entre 40 i 50 milions de microorganismes,
bacteris, fongs i protozoos. El nostre cos està ple de
bilions d’aquests microorganismes. Són aquests microorganismes els que garanteixen la vitalitat dels sòls
i fan que de la mateixa terra neixin flors i plantes de
tota mena, arbres fruiters i gramínies. A més, equilibren el nostre cos de tal forma que en mantenen la
salut i la vitalitat.
També s’ha comprovat que fa milions i milions
d’anys, tot i les pol·lucions volcàniques i d’altres, la
terra sempre ha mantingut un 21% d’oxigen. Si pugés
cap a un 28%, ningú no podria encendre un misto
perquè es cremaria l’oxigen de l’aire. Si baixés a un
13%, tots ens desmaiaríem per falta d’aire. De manera

semblant, el nivell de sal dels oceans és sempre, des
de fa bilions d’anys, d’un 3’4%. Si pugés cap a un 6%,
seria com el Mar Mort, sense vida. Si baixés a un 2%,
hi hauria un canvi en els climes que són regulats pel
moviment dels oceans. I així, amb tots els elements
de l’escala periòdica de Mendeléiev que vam aprendre
a l’escola, com el ferro, el sofre, el magnesi, etc.
La paraula “home” ve d’humus, que vol dir “terra
bona”. “Adam” ve d’adamah, que en hebreu significa
“terra fecunda”. És a dir: nosaltres venim de la terra.
Millor dir: som la mateixa Terra que, en un moment
donat de la seva evolució, va començar a sentir, pensar, estimar i venerar. Aquest és el moment en el qual
va sorgir l’ésser humà.
Mai no hem d’oblidar aquesta veritat: som Terra.
Tenim el mateix destí que la Terra. Però hem rebut de
Déu una missió: tenir cura i guardar el jardí de l’Edèn:
la Terra. És la nostra dimensió ètica, que només nosaltres posseïm.
“Tenir cura” significa tenir un gest amorós envers
la Terra. És la mà estesa per a la carícia essencial,
per tal de protegir-la i defensar-la. “Guardar” és el
que significa avui dia: garantir la seva sostenibilitat.
És a dir: fer que ens ofereixi tot el que necessitem
per viure, bo i preservant el seu capital natural per a
generacions presents i futures, a més d’atendre també
tota la comunitat de vida. La Terra no tan sols ens ha
engendrat a nosaltres, els éssers humans, sinó a tots
els altres éssers vius, que són, en realitat, els nostres
germans i germanes.
En l’actualitat necessitem tornar a aquesta visió de
la Terra com a Gran mare i Gaia. Només ella és verdadera. Només ella pot oferir les condicions per a un nou
model de producció i de consum que ens faci sortir de
la crisi actual. Només ella ens podrà garantir un futur
comú de vida i d’esperança.
A fi d’arribar a aquesta visió hem de recuperar
la dimensió del cor, el valor de la raó sensible, de
la intel·ligència espiritual. En d’altres paraules: de
l’afecte i de l’amor. Només qui estima la Terra descobrirà que és la nostra mà generosa. Només en la raó
cordial i espiritual hi ha els valors, el món que ens
omple de sentit i alegria de viure. És a través de la
sensibilitat que ens sentim estretament units a la
Terra, que en percebem la bellesa, que escoltem els
missatges que ens transmeten els paisatges, i la profunda veneració que un cel estrellat ens suscita.
❑
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31
31

Dillluns

11 Dimarts

22

Dimecres

2Pe 3,12-15.17-18 / Sl 89
Sf 3,14-18 / Int. Is 12,2-6
2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122
Mc 12,13-17 Pere i Marcel·lí
Lc 1,39-56 Justí
Mc 12,18-27
Visitació de Maria
1979: Teodoro Martínez, camperol, militant cristià, 1989: Sergio Restrepo, sacerdot, màrtir de l’allibera- 1537: Butlla Sublimis Deus de Pau III, que condemna
ment dels camperols de Tierralta, Colòmbia.
l’esclavitud.
màrtir a Nicaragua.
1986: Primera Trobada d’Agents de Pastoral Negres 1991: João de Aquino, president del Sindicat de 1987: Sebastián Morales, diaca de l’Església evanNueva Iguazú, Brasil, assassinat.
gèlica, màrtir de la fe i la justícia a Guatemala.
de la diòcesi de Duque de Caxias i São João
de Meriti, Brasil.
1990: Clotario Blest, profeta cristià al món sindical
xilè. 20 anys.

juny

Dia mundial sense tabac.

120

3

Dijous

4
4

Divendres

2Tm 2,8-15 / Sl 24
2Tm 3,10-17 / Sl 118
Mc 12,18-34 Francesc Caracciolo
Mc 12,35-37
Carles Luanga
1559: L’Oïdor Fernando Santillán informa de les maJoan XXIII
tances d’indis a Xile.
1548: Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, protector
1980: José María Gran, missioner, i Domingo Batz,
dels indis.
sagristà, màrtirs a El Quiché, Guatemala. 30
1758: La Comissió de Límits troba els Yanomami de
anys.
Veneçuela.
1885: São Carlos Luanga i companys, màrtirs
d’Uganda. Patrons de la joventut africana.
Dia internacional dels nens
1963: Mor Joan XXIII.
víctimes innocents de l’agressió.
Minvant: 22h13m a Àries

55

Dissabte

2Tm 4,1-8 / Sl 70
Bonifaci
Mc 12,38-44
1573: Execució del cacic Tanamaco (Veneçuela).
1981: Es descobreix el primer cas de SIDA de la història, a Los Angeles, EUA.
1988: Agustín Ramírez i Javier Sotelo, obrers màrtirs de la lluita dels marginats del Gran Buenos
Aires, Argentina.
2000: La Cort d’Apel·lacions de Santiago retira la
immunitat a l’expresident de facto Pinochet,
acusat per 109 querelles als tribunals xilens i
buscat internacionalment.
Dia mundial del medi ambient.

juny

6
6

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

Norbert
1940: Mor Marcus Garvey, líder negre jamaicà, mentor del panafricanisme.
1980: José Ribeiro, líder de la nació indígena
Apurinya, assassinat, Brasil.
1989: Pedro Hernández i companys, líders indígenes,
màrtirs del reclam de la pròpia terra a Mèxic.
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77

Dillluns

8 Dimarts
8

juny

1Re 17,7-16 / Sl 4
1Re 17,1-6 / Sl 120
Mt 5,13-16
Mt 5,1-12 Salustià, Medard
Robert
1706: Una carta reial ordena segrestar la primera
Seattle
tipograﬁa del Brasil, instal·lada a Recife.
1494: Castella i Portugal signen el Tractat de
Tordesillas negociant les seves respectives àre- 1982: Luis Dalle, bisbe d’Ayaviri, Perú, amenaçat de
mort per la seva opció pels pobres, mor en un
es d’expansió a l’Atlàntic.
«accident» provocat i mai aclarit.
1978: Comença l’organització del Moviment Negre
2001: Tres militars i un sacerdot són condemnats per
Uniﬁcat (MNU).
l’assassinat de Mons. Gerardi, tot i que queden
1990: Gna. Filomena Lopes Filha, apòstol de les
alguns dubtes per aclarir en el cas.
faveles, Nova Iguaçú, Brasil, assassinada. 20
anys.
1998: Centenars de soldats cauen sobre representants indígenes reunits a El Charco, Guerrero,
Mèxic, als quals confonen amb guerrillers: moren 10 camperols i un estudiant.
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9 Dimecres
9

1Re 18,20-39 / Sl 15
Efrem, Columbà, Aidà, Bede
Mt 5,17-19
1597: José de Anchieta, canari d’origen, evangelitzador del Brasil, «Gran Pare» dels guaranís.
1971: Héctor Gallego, sacerdot colombià, desaparegut a Santa Fe de Veraguas, Panamà, per la
seva defensa dels camperols.
1979: Juan Morán, sacerdot mexicà, màrtir en defensa dels indígenes mazahues.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigent camperola,
víctima de la repressió al Perú.

10
10

Dijous

11
11

Divendres

12
12

Dissabte

1Re 18,41-46 / Sl 64
Cor de Jesús
Cor de Maria
Mt 5,20-26
Ez 34,11-16 / Sl 22
Is 61,9-11 / Int. 1Sm 2,1.4-8
Críspul i Maurici
Rm 5,5-11 / Lc 15,3-7 Gaspar, Joan de Sahagún
Lc 2,41-51
1521: Els indis destrueixen la missió de Cumaná Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda i companys, promotors 1514: Per primer cop es llegeix un «requerimiento»
(Veneçuela) construïda per Las Casas.
de Càrites a San Salvador, desapareguts a El
(al cacique Catarapa), en la veu de Juan Ayora,
1835: S’aprova al Brasil la pena de mort inapel·lable
Salvador. 30 anys.
a la costa de Santa Marta, Colòmbia.
contra l’esclau que mati o molesti al seu se1997: Condemnat a 26 anys de presó José Rainha, 1981: Joaquín Neves Norte, advocat del Sindicat de
nyor.
líder de l’MST, per un suposat homicidi.
Treballadors Rurals de Naviraí, Paranà, Brasil,
1993: Norman Pérez Bello, militant, màrtir de la fe i
assassinat.
l’opció pels pobres, Colòmbia.
Nova: 11h14m a Bessons

juny

13
13

11è Diumenge ordinari
2Sm 12,7-10.13 / Sl 31
Gal 2,16.19-21 / Lc 7,36-8,3

Antoni de Pàdua
1645: Comença la Insurrecció Pernambucana per
expulsar el domini holandès del Brasil.
2003: El Suprem de Mèxic concedeix la extradició
a Espanya de Ricardo Cavallo, torturador durant la dictadura argentina, per ser jutjat per
Garzón.
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14
14

Dillluns

juny

1Re 21,1-16 / Sl 5
Mt 5,38-42
Eliseu, Basili el Gran,
Gregori Naciancè, Gregori de Niça
1977: Mauricio Silva, sacerdot uruguaià, germanet
de l’Evangeli, escombriaire a Buenos Aires.
Segrestat i desaparegut.
1980: Cosme Spessoto, sacerdot italià, rector, màrtir
a El Salvador. 30 anys.
1983: Vicente Hordanza, sacerdot missioner al servei
dels camperols, Perú.
2005: El Suprem argentí declara inconstitucionals les
lleis d’obediència deguda i punt ﬁnal.
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15 Dimarts
15

16 Dimecres
16

1Re 21,17-29 / Sl 50
2Re 2,1.6-14 / Sl 30
Mt 5,43-48 Joan Francesc de Regis
Mt 6,1-6.16-18
M. Micaela, Vito
1932: Comença la guerra del Chaco entre Bolívia i 1976: Matança de Soweto, Sud-àfrica: 700 nens assassinats per negar-se a aprendre «afrikaans»,
el Paraguai.
la llengua de l’opressor.
1952: Víctor Sanabria, arquebisbe de San José de
Costa Rica, fundador de l’Acció Catòlica, de- 1976: Aurora Vivar Vásquez, militant, sindicalista,
màrtir de les lluites obreres del Perú.
fensor de la justícia social.
1987: Dotze persones són assassinades a Santiago 1978: Se signa el Tractat Torrijos-Carter pel qual els
EUA cediran el Canal a Panamà.
de Xile per serveis de seguretat en el que es va
anomenar «Operació Albània» o «Matança de
Corpus Christi».
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdot, Perú.
2005: La Suprema Cort de Mèxic declara no prescrit
el delicte de l’ex-president Echeverría per genocidi, per la matança d’estudiants de 1971.

17
17

Dijous

18
18

Divendres

2Re 11,1-4.9-18.20 / Sl 131
Eclo 48,1-15 / Sl 96
Mt 6,19-23
Mt 6,7-15 Germà
Ismael i Samuel
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz
1703: Neix John Wesley a Anglaterra.
renuncia davant d’una invasió fomentada per
1983: Felipa Pucha i Pedro Cuji, camperols indíla CIA.
genes, màrtirs del dret a la terra a Culluctuz,
1997: El Brasil aprova la llei que permet privatitzar
Equador.
les comunicacions.
1991: S’acaba l’apartheid a Sud-àfrica.
Dia internacional contra la desertiﬁcació.

19
19

Dissabte

2Cro 24,17-25 / Sl 88
Mt 6,24-34
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.
Creixent: 04h29m a Verge

juny

20
20

12è Diumenge ordinari
Zc 12,10-11;13,1 / Sl 62
Gl 3,26-29 / Lc 9,18-24

Silveri
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.
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21
21

Dillluns

22Dimarts
22

juny

2Re 17,5-8.13-15.18 / Sl 59
2Re 19,9-11.14-21.31-36 / Sl 47
Mt 7,1-5 Joan Fisher, Tomàs Moro
Mt 7,6.12-14
Lluís Gonçaga
Onèsim Nesib
1534: Benalcázar entra a Quito i la saqueja.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, màrtir de la persecu- 1965: Arturo Mackinnon, d’origen canadenc i
ció contra l’Església a Guatemala.
Missioner de Scarboro, assassinat als 33 anys
2005: La Comissió Balenera Internacional rebutja la
a Monte Plata pels militars per defensar els poproposta de japó de ﬁnalitzar la moratoria de la
bres, màrtir a la Rep. Dominicana.
cacera de balenes.
1966: Manuel Larraín, bisbe de Talca, president del
CELAM, pastor del poble xilè.
Any nou andí.
1993: Aprovació a Nicaragua de la “Ley de Lenguas”
Solstici, d’hivern al Sud i d’estiu al Nord,
que cooﬁcialitza i afavoreix les llengües indía les 11h28m.
genes.
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23 Dimecres
23

2Re 22,13;23,1-3 / Sl 118
Mt 7,6.15-20
Zenó, Marcial
1524: Arriben a les costes mexicanes els «dotze
apòstols de la Nueva España», franciscans.
1936: Neix Carlos Fonseca.
1967: Matança de Sant Joan, al centre miner «Siglo
XX», Bolívia, on moren miners i les seves famílies.

24
24

Dijous

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

25
25

Divendres

26
26

Dissabte

2Re 25,1-12 / Sl 136
Lm 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
Mt 8,1-4 Pelai
Mt 8,5-17
Guillem, Màxim
1541: Mort violenta de Pizarro.
Confessió d’Augsburg
1822: Històrica trobada de San Martín i Bolívar a
Felip Melancton
Guayaquil.
1524: Col·loqui dels sacerdots i savis asteques amb
1945: Se signa la Carta de las Nacions Unides a San
els «Dotze Apòstols de Mèxic».
Francisco, que començarà a existir oﬁcialment
1975: Els màrtirs d’Olancho: Iván Betancourt, coel 24.10.1945.
lombià, Miguel «Casimiro», sacerdots, i 7 com1987: Es crea la Confederació dels Pobles Indígenes
panys camperols hondurenys.
de Mèxic.
Dia internacional de lluita contra
l’ús indegut i el comerç il·lícit de drogues.
Dia int. de suport a les víctimes de la tortura.
Eclipsi parcial de Lluna,
visible a diverses regions d’Amèrica.
Plena: 11h30m a Capricorn

juny

27
27

13è Diumenge ordinari
1Re 19,16.19-21 / Sl 15
Gl 5,1.13-18 / Lc 9,51-62

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 La Haia declara els
EUA «culpables de violar el Dret Internacional
per la seva agressió contra Nicaragua».
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Conjugant crits: Teologia de l’alLiberament i Ecologia
Ezequiel “GESE” Silva
Buenos Aires, Argentina

Ja fa temps que a Amèrica Llatina, Leonardo
Boff, s’encarregava de recordar a la Teologia de
l’Alliberament (TdA) la urgència de la temàtica ecològica, plantejada originàriament per teòlegs nordamericans i europeus. La seva obra Crit de la terra,
crit dels pobres va enfocar l’actualitat de la qüestió
ambiental per a la teologia en el nostre context llatinoamericà. Allà hi deia, entre d’altres coses, què
tenen en comú la TdA i l’ecologia: ambdues parteixen
d’un clam, d’un crit. La primera del crit dels pobres
per la vida digna. La segona, del crit de la Terra, explotada i oprimida de diverses maneres pels éssers
humans.
Davant l’estat actual del nostre ecosistema planetari i de cares al seu futur, ¿quin paper li toca a la
TdA? ¿Pot realitzar alguna aportació per tal de fecundar la praxi i reflexió ecològica?
Podem considerar tres escletxes per introduir-nos
en aquesta relació possible (i necessària) entre TdA i
ecologia. Primer, perquè la TdA fa camí amb els nostres pobles llatinoamericans profundament marcats en
la seva identitat per la seva relació amb la terra, la
natura. És l’escletxa historicocultural. Segon, perquè
la TdA ha precedit i excedit pràctiques que han conjugat joiosament i dolorosa preocupació ecològica i
opció pels pobres. Es tracta de l’escletxa martirial. En
darrer lloc, perquè la TdA, des del seu mètode i notes
particulars, pot ser una instància crítica saludable
per l’ecologia. És l’escletxa metodològica. Aprofundim
breument en cadascuna d’elles.

La saviesa d’aquests pobles ens recorda que no
podem violar la Pacha, que generosament i gratuïta
ens dóna els fruits del seu ventre. Ens han encomanat
que en tinguem cura, que la tractem amb respecte,
responsabilitat i fins i tot veneració. La “raó instrumental” del món occidental ens va dur a objectivar
la Pacha, a manipular-la i explotar-la fins al punt
d’arraconar-la en la seva agonia. La riquesa de la
tradició cultural dels pobles originaris llatinoamericans ens parla de la Pacha no pas com a quelcom, una
cosa, un objecte inert; sinó com a algú, amb vida,
que reparteix la seva vida abundant a “mà estesa”.
El poble d’Israel, de la mateixa manera, també va
percebre que Déu regalava la vida gratuïtament i amb
generositat per mitjà de la Terra. La seva experiència
sintonitza, alhora, amb els nostres pobles originaris
en aquella intuïció religiosa primigènia que veu en
la terra una fondària i una profunditat vinculada al
misteri diví. D’aquí que la TdA pugui continuar obrint
aquesta escletxa historicocultural en la seva reflexió i
articulació amb l’ecologia.

Dorothy Stang, màrtir dels pobres i de la terra.
La tradició biblicojesuànica a l’Amèrica Llatina ha
heretat en els temps recents una icona martirial que
ens parla clarament de la relació entre preocupació
ecològica i opció pels pobres: la Gna. Dorothy Stang.
Fou assassinada el 12 de febrer del 2005 a la forest
amazònica. Va rebre sis covards trets que li van arrencar la vida als 73 anys. Va ser l’atac violent dels poderosos per fer callar el seu compromís en defensa de
La tradició cultural llatinoamericana
la vida dels pobles originaris que habiten l’Amazònia.
Des d’una perspectiva històrica, observem que la Va ser la reacció fratricida que no va suportar la deTdA ha enfonsat les seves arrels en el fan camí que els núncia als terratinents que exploten impúdicament els
pobles llatinoamericans al ritme dels seus processos
treballadors rurals. A l’amazònic Estat de Parà (Brasil),
alliberadors en la recerca de vida abundant i felicitat en els darrers 33 anys, hi ha hagut 772 assassinats
plena. Pobles que estan vinculats a la terra des de les de treballadors rurals i de persones que els donaven
fondes fibres de la seva identitat, la seva cultura i la suport. Dorothy és un testimoni actual de com la
seva història mil·lenària: la Pacha Mama o Mare Terra. preocupació per la conservació i la cura de la forest es
Per a ells, la terra, l’ambient és constitutiu de la seva conjuga amb la lluita pels drets dels pobres a la terra
identitat. Sense ella no es poden comprendre, narrar- i el treball digne per a la seva vida abundant i ciutase, projectar-se, desenvolupar-se o somiar-se.
dania plena. Des d’aquesta escletxa testimonial – de
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la Gna. Dorothy i de tants de companys i companyesla TdA troba via per a la seva reflexió i articulació
amb l’ecologia.
Algunes reserves crítiques.
La pregunta per l’actualitat de la TdA no deixa de
ressonar des de fa uns quants anys. Ja sigui formulada
amb intenció constructiva o amb ànim malintencionat, sabem que la pregunta per l’actualitat de la TdA
no es respon tenint com a paràmetre la seva visibilitat editorial o actualitat acadèmica. Allò important
no és pas que es perpetuï com a teologia hegemònica,
sinó més aviat veure de quina manera a partir del seu
pas, tota teologia pot ser alliberadora a Amèrica Llatina o en el lloc que sigui. En això també rau la seva
actualitat. En aquesta línia, la TdA pot ser una gran
aportació per a la causa ecològica.
A la TdA també es parla de l’alliberament de
la teologia (Juan Luis Segundo). D’aquesta manera se’ns adverteix sobre els dispositius opressors i
legitimadors propis de la narrativa teològica, que
tenen a veure amb l’ambigüitat de la paraula i la
intencionalitat del discurs. La TdA ha de ser també
alliberament de la teologia i afavorir, de la mateixa
manera, l’alliberament de l’ecologia. No són pas pocs
els teòlegs i teòlogues que avui pugen al cavall de
l’ecologia i s’enrolen de manera acrítica a les seves
files. La TdA, en tant que alliberament de la teologia,
pot ajudar l’ecologia a desactivar en ella el mateix
dispositiu opressor que també batega en el discurs
teològic: el fonamentalisme. Es tracta d’un perill que
també amenaça l’ecologia.
L’ecologia, ajudada per la TdA, pot estar més a
l’aguait davant d’aquest risc. Ningú dubta de la urgència de la cura de la Terra. Les dades són alarmants,
l’escenari futur incert, les accions transformadores escasses. No obstant això, la urgència de la causa ecològica no es pot autolegitimar per ella mateixa, caient
en fonamentalismes –i autoerotismes intel·lectualsque perdin l’horitzó evangèlic principal: l’ésser humà
en la seva condició històrica d’oprimit.
Presentem tres maneres concretes en què la TdA
es pot articular amb l’ecologia des del que anomenem
“escletxa metodològica”. Per descomptat que n’hi ha
d’altres; assenyalem les que considerem més rellevants. La TdA es pot articular amb l’ecologia:
a) Essent memòria de la centralitat dels pobres:

davant del perill d’un biocentrisme abstracte d’alguns
ecologismes que posen en el mateix nivell tota vida,
des d’un insecte fins a l’ésser humà. Aquí la TdA ha
d’aportar tot el seu vigor crític. Seria un horror metafísic i ètic ponderar de manera indistinta la vida de
la balena franca austral i la vida dels pobres i faltats
de justícia de la terra. La TdA ha de contribuir a desenvolupar una ecologia a la llum de l’alliberament
dels pobres. Mentre s’introdueixi aquesta perspectiva,
aportació valuosíssima de la TdA, hi pot haver diàleg i
articulació entre ambdues disciplines.
b) Proposant una ecologia històrica i política:
davant el perill d’una ecologia al marge de la història,
la TdA pot contribuir a l’alliberament de l’ecologia
incorporant la memòria dels processos històrics en
els quals es varen conjugar ambients i territoris amb
col·lectius humans i processos polítics. La terra, els
llocs, els espais i ambients de la nostra Amèrica Llatina estan fortament travessats per les lluites polítiques
i socials. Recuperar els processos, fer memòria dels
actors, ressaltar allò sociopolític del drama de la salvació humana pot ser una aportació alliberadora per a
l’ecologia. Enmig de la preocupació ecològica, la TdA
pot restituir la importància de les lluites territorials,
de la tinença de la terra, d’allò bàsic per a la sostenibilitat de la vida o de les biografies i testimonis que
nodreixen els ambients.
c) Introduint el “principi-sospita”. Així, tal com hi
ha una teologia que legitima allò que el mercat tiranitza i construeix, també hi ha una ecologia que pot
respondre a interessos estranys a la vida dels pobres.
L’ecologia és especialment sensible a aquesta mena de
manipulacions del mercat. Hi ha una ecologia “políticament” correcta que connecta fàcilment amb la
sensibilitat emocional dels subjectes, aconseguint un
alt nivell d’acceptació en el “mercat” i la finalitat de
la qual és sostenir i estendre la dominació dels poders
fàctics. La sospita activa ens pot ajudar a evitar el
risc de canonitzar automàticament qualsevol moviment ecològic.
La TdA, des de l’exploració a la via d’aquestes tres
escletxes, realment pot ser una aportació fecunda per
al desenvolupament d’una ecologia llatinoamericana
que s’insereixi en els processos sociopolítics dels nostres pobles. Apostem per la potència d’aquesta relació
i a la possibilitat de conjugar ambdós crits, que són
crits de Déu.
❑
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28 Dillluns
28

29 Dimarts
29

juny

Am 2,6-10.13-16 / Sl 49
Pere i Pau
Mt 8,18-22
Hch 12,1-11 / Sl 33
Ireneu
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
1890: El govern republicà, en obrir les portes del Pere i Pau
Brasil als emigrants europeus, estableix que 1995: Conﬂicte de terres a São Félix do Xingú,
Brasil. Moren 6 camperols i un policia.
els africans i asiàtics només podran entrar amb
1997: Condemnats els tres fazendeiros que havien
autorització del Congrés.
ordenat l’assassinat de Josimo Tavares (Brasil,
1918: Desembarcament de marines a Panamà.
1986).
1954: El president de Guatemala Jacobo Arbenz és
derrocat.
2001: Wlademiro Montesinos ingresa a la presó de
la base naval d’El Callao, on ell mateix havia
fet construir cel·les especials per als líders terroristes, Perú.
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30 Dimecres
30

Am 5,14-15.21-24 / Sl 49
Protomàrtirs de Roma
Mt 8,28-34
Joan Olof Wallin
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.
Dia dels màrtirs de Guatemala
(abans, de l’exèrcit).

11

Dijous

Am 7,10-17 / Sl 18
Cast, Secundí, Aaron
Mt 9,1-8
Caterina Winkworth, John Mason Neale
Festa nacional del Canadà.
1974: Mor Juan Domingo Perón, tres vegades president de l’Argentina.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdot italià, i Luís Navarrete,
catequista, màrtirs a Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, mestre, màrtir de l’educació
alliberadora a Haití. 20 anys.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional,
malgrat l’oposició dels EUA.

22

Divendres

33

Dissabte

Am 8,4-6.9-12 / Sl 118
Ef 2,19-22 / Sl 116
Mt 9,9-13 Tomàs apòstol
Jn 20,24-29
Vidal, Marcial
1951: S’aprova al Brasil la llei Alfonso Arinos, que
1617: Rebel·lió dels tupinambes (Brasil).
condemna com a contravenció penal la discri1823: Conclou la guerra d’independència de Bahía,
minació de raça, color i religió.
Brasil, amb la conquesta de Salvador.
1978: Pablo Marcano García i Nydia Cuevas assal1925: Neix el revolucionari africà Lumunba.
ten el Consolat de Xile a San Juan, per denunci1991: El Congrés Nacional Africà, de Sud-àfrica, fa
ar l’absurditat de celebrar la independència del
la seva primera Conferència legal després de
país (EUA) que la nega a Puerto Rico.
30 anys.
1987: Tomás Zavaleta, franciscà salvadorenc, màrtir
de la solidaritat, a Nicaragua.

juliol

4
4

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

Isabel de Portugal
1776: Independència dels EUA. Festa nacional.
1974: Antoni Llidó Mengua, sacerdot diocesà espanyol, detingut i desaparegut sota el règim de
Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden,
Salvador Barbeito i José Barletti, màrtirs de la
justícia, Argentina.
Minvant: 14h35m a Àries
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55

Dillluns

juliol

Os 2,16-18.21-22 / Sl 144
Mt 9,18-26
Antoni Ma Zaccaria
1573: Execució del cacic Tamanaco, Veneçuela.
1811: Independència de Veneçuela. Festa nacional.
1920: Bolívia ordena donar terra als «naturals».
1981: Emeterio Toj, camperol indígena, segrestat a
Guatemala.
1999: Alliberament de Dita Indah Saries, feminista i
sindicalista a indonesia.

134

6 Dimarts
6

Os 8,4-7.11.13 / Sl 113B
Maria Goretti
Mt 9,32-38
1415: Mor John Huss, a la República Txeca.
1943: Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de les
religioses «Cruzadas de la Iglesia» i a Oruro
(Bolívia), del primer sindicat obrer femení d’A.L,
mor a Buenos Aires.
1986: Rodrigo Rojas, militant, màrtir de la lluita per la
democràcia del poble xilè.

77

Dimecres

Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Mt 10,1-7
Fermí
1976: Arturo Bernal, camperol cristià, dirigent de les
Lligues Agràries, mort per la tortura, Paraguai.
1991: Carlos Bonilla, obrer, màrtir del dret al treball a
Citlaltepetl, Mèxic.
2005: Un triple atemptat suïcida causa 56 morts al
metro de Londres.

8
8

Dijous

9
9

Divendres

Os 11,1-4.8-9 / Sl 79
Os 14,2-10 / Sl 50
Mt 10,7-15 Roser de Chiquinquirá
Mt 10,16-23
Eugeni, Adrià, Priscil.la
1538: Mort violenta d’Almagro.
1816: Al Congrés de Tucumán, Argentina, les
1991: Martín Ayala, màrtir de la solidaritat dels margiProvíncies Unides del Riu de la Plata declanats del seu poble salvadorenc.
ren la seva independència d’Espanya. Festa
2008: Mort de Mercedes Ventura i Mª Eugènia
nacional.
Hernandez. Educadores d’El Salvador.
1821: San Martín proclama la independència de
Perú.
1880: Joaquín Nabuco funda la Societat Brasilera
contra l’esclavitud, que va tenir una gran actuació a places públiques i clubs.
1920: Pedro Lersa, estibador a Recife, lluitador pels
drets dels treballadors, engarjolat i mort a la
presó.

10
10

Dissabte

Is 6,1-8 / Sl 92
Mt 10,24-33
Cristòfol
1509: Naixement de Calví, a França.
1973: Independència de les Bahames. Festa nacional.
1980: Faustino Villanueva, sacerdot espanyol, màrtir
al servei del poble indígena quiché, Guatemala,
cosit a trets al seu despatx parroquial.
1988: Joseph Lafontant, advocat, màrtir de la defensa dels drets humans a Haití.
1993: Mor Rafael Maroto Pérez, lluitador incansable
per la justícia i la llibertat a Xile, sacerdot.
2002: Es descobreix al Txad un crani de 7 milions
d’anys, de l’homínid conegut més antic.

juliol

11
11

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

Benet
1968: Fundació del Moviment Indígena dels EUA
(American Indian Movement).
1977: Carlos Ponce de León, bisbe de San Nicolás,
màrtir de la justícia a l’Argentina.
Dia mundial de la població.
Eclipsi total de Sol,
Eclipse
visible al
d’Amèrica
del Sud
enSud
el Sur
de Sudamérica.
Nova: 19h40m a Càncer
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12
12

Dillluns

13 Dimarts
13

juliol

Is 1,10-17 / Sl 49
Is 7,1-9 / Sl 47
Joan Gualbert
Mt 10,34-11,1 Enric
Mt 11,20-24
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, morts
dels tuguris a Colòmbia.
per l’exèrcit, Guatemala.
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 anys, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada i assassinada
per militars, símbol de la lluita del Poble d’Hondures contra la impunitat militar.
2007: Final de la impunitat legal a l’Argentina: la
Cort Suprema declara nuls els indults als repressors.
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14 Dimecres
14

Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Francesc Solano
Mt 11,25-27
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.

15
15

Dijous

16
16

Divendres

Is 26,7-9.12.16-19 / Sl 101
Is 38,1-6.21-22.7-8 / Int. Is 38
Mt 11,28-30 Carme
Mt 12,1-8
Bonaventura
1750: José Gumilla, missioner defensor dels inVladimir
dis, conreador de les llengües indígenes,
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, màrtir del poVeneçuela.
ble uruguaià, torturat.
1976: Rodolfo Lunkenbein, missioner, i Lorenzo 1982: Els “sense sostre” ocupen 580 cases a Santo
André, São Paulo, Brasil.
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.

17
17

Dissabte

Mq 2,1-5 / Sl 9
Mt 12,14-21
Aleix
1566: Mort de Bartolomé de Las Casas, 82 anys,
primer sacerdot ordenat al Continent, profeta
llatinoamericà, defensor de la Causa dels indis
i dels negres.
1976: Màrtirs obrers de la sucrera Ledesma,
Argentina.
1980: Sagnant cop militar a Bolívia, encapçalat pel
general Luís García Meza.

Dia internacional de l’ONU de la Família.

juliol

18
18

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

Arnulf, Frederic
1872: Mor el gran indi zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias i Gabriel Longueville,
sacerdots, segrestats i morts, màrtirs de la justícia a La Rioja, Argentina.
Creixent: 10h10m a Lliura
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19 Dillluns
19

juliol

Mq 6,1-4.6-8 / Sl 49
Mt 12,38-42
Justa i Ruﬁna, Arseni
1824: Itúrbide, emperador de Mèxic, és afusellat.
1936: Els obrers armats de Barcelona i altres poblacions aturen l’alçament militar contra la República.
Comencen 3 anys de Guerra Civil.
1979: Triomfa la Revolució Sandinista.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista,
Nicaragua.
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20 Dimarts
20

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 84
Mt 12,46-50
Elies
1500: Reial cèdula que ordena alliberar tots els indis
venuts com a esclaus a la Península, i tornarlos 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
21

Dimecres

Jr 1,1.4-10 / Sl 70
Mt 13,1-9
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, missonera, a la selva equatoriana.

22
22

Dijous

23
23

Divendres

24
24

Dissabte

Cant 3,1-4 / Sl 62
Jr 3,14-17 / Int. Jr 31
Jr 7,1-11 / Sl 83
Jn 20,1.11-18 Brígida
Mt 13,18-23 Cristina
Mt 13,24-30
Maria Magdalena
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdot assumpcionis- 1978: Mario Mujía Córdoba, “Guigui”, obrer, mestre, 1783: Neix Simón Bolívar a Caracas.
agent de pastoral, màrtir de la causa obrera a 1985: Ezequiel Ramim, missioner combonià, màrtir
ta, ex-president de JEC, Raúl Rodríguez i
Guatemala.
de la Terra, defensor dels «posseiros» a Cacoal,
Carlos Di Pietro, seminaristes, desapareguts,
1980: Mor en combat la infermera i alfabetitzadora
Rondônia, Brasil. Assassinat.
Argentina. 30 anys.
nicaragüenca Juana Cruz.
1983: Pedro Ángel Santos, catequista, màrtir de la
fe i de la solidaritat amb el seu poble salvadorenc.
1987: Màrtirs camperols de Jean-Rabel, a Haití.
1993: 8 nens del carrer, assassinats per un esquadró de la mort, mentre dormien, a la plaça de
l’església de la Candelaria de Río de Janeiro.

juliol

25
25

Rosado, assassinats per la policia, Puerto
17è Diumenge ordinari
Rico.
Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sal 66
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28 1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, i els
Santiago
seus 13 companys, màrtirs a El Salvador. 30
1495: Diego Colón funda a la Hispaniola (Rep.
anys.
Dominicana) la ciutat de Santiago de los 1981: Ángel Martínez Rodrigo i Raúl José Léger, caCaballeros.
tequistes missioners laics, Guatemala.
1524: Es funda Santiago de los Caballeros, 1983: Luís Calderón i Luís Solarte, militants, màrtirs
Guatemala.
de la lluita dels “destechados” de Popayán,
1567: Fundació de «Santiago de León de Caracas».
Colòmbia.
1898: Els EUA envaeixen Puerto Rico.
1901: Els EUA imposen a Cuba l’esmena Platt (la
base de Guantánamo).
1952: Puerto Rico: «Estat Lliure Associat dels EUA».
1976: Wenceslao Pedernera, camperol dirigent pastoral, màrtir a la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví i Arnaldo Darío
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26
26

Dillluns

27 Dimarts
27

Jr 13,1-11 / Sl 32
Jr 14,17-22 / Sl 78
Joaquim i Anna
Mt 13,31-35 Celestí
Mt 13,36-43
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.

juliol

Plena: 01h36m a Aquari
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28 Dimecres
28

Jr 15,10.16-21 / Sl 58
Mt 13,44-46
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. 30 anys.
1981: Stanley Francisco Rother, nord-americà,
assassinat, després de 13 anys de servei sacerdotal compromès en favor dels pobres a
Santiago de Atitlán, Guatemala.
1986: Els cooperants Yvan Leyvraz (suís), Bernd
Koberstein (alemany) i Joël Fieux (francès)
assassinats per la Contra a La Zompopera,
Nicaragua.

29
29

Dijous

30 Divendres
30

31
31

Dissabte

Jr 26,11-16.24 / Sl 68
1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jr 26,1-9 / Sl 68
Mt 14,1-12
Jn 11,19-27 Pere Crisòleg
Marta
Mt 13,54-58 Ignasi de Loyola
Maria, Marta i Llàtzer de Betània, Olaf
1970: Guerrillers tupamaros segresten al cònsol del
1502: Colom arriba a Hondures.
Brasil a Montevideo.
1811: És afusellat Miguel Hidalgo, rector de Dolores,
1997: Fòrum dels Moviments d’esquerra d’A.L. a São
heroi de la Independència de Mèxic.
Paulo.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigent laic de la
Segona Església Baptista de Cuba, involucrat
en la lluita revolucionària, és cosit a trets al carrer per la policia de Batista.

agost

11

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

Alfons Ma de Ligorio
1920: Gandhi comença la seva campanya de desobediència civil a l’Índia.
1975: Arlen Siu, estudiant, 18 anys, militant cristiana,
màrtir a la revolució nicaragüenca. 35 anys.
1979: Matança de Chota, Perú.
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vers una actitud Ecològica profunda
Agenda Llatinoamericana
Afortunadament, està clar que la preocupació eco- progrés; la creença en la possibilitat d’un creixement
lògica s’està estenent en la societat, però cal evitar
constant i il·limitat tant en economia com en coque es quedi en una actitud superficial.
moditats i en població humana, com si no hi hagués
límits o no els estiguéssim sobrepassant; la creença
Hi ha dues actituds
que la tecnologia i el creixement solucionaran tots els
a) Una és la dels “ambientalistes”. Actuen com a
problemes; la ignorància absoluta de la complexitat
bombers, apagant focs: avui demanen que un parc es de la vida en aquest planeta i l’absurditat d’una ecodeclari nacional, demà protesten contra la construcció nomia que tot ho quantifica menys els costos ecolòd’un embassament, demà passat contra una mina...
gics...
Està bé el que fan, i és necessari fer-ho, però no n’hi
Aquest concret vell paradigma, aquesta forma
ha prou, no resol els problemes; senzillament guareix tradicional de pensar, que té arrels filosòfiques i fins i
símptomes , posa pegats, però permet que el proble- tot religioses, és el que ens ha posat històricament en
ma principal, la causa continuï allà.
guerra contra la natura, contra la biodiversitat, contra
L’actitud superficial identifica els problemes ecoels boscos, els rius, l’atmosfera, els oceans... Només
lògics en allò que impedeix el funcionament de la
canviant aquesta vella forma de pensar ens podem re“societat moderna desenvolupada” (esgotament o
conciliar amb el planeta. Aquesta és l’actitud anomecontaminació dels recursos, desastres...). Confia que nada ecologia profunda (cf. pàg. 46), ecopsicologia,
les solucions tecnològiques podran mantenir els danys ecologia fundacional, radical o revolucionària.
dins de límits suportables. No se’ls ocorre posar en
dubte el mite del desenvolupament il·limitat, del
Comparació entre les dues actituds ecològiques:
creixement econòmic constant... És a dir, està dins
La segona actitud, la radical, intenta buscar:
dels sistema, és deutora de la mateixa mentalitat que No només els símptomes (contaminació, desastres),
ha causat el problema ecològic. Proposa una política
sinó les causes (model de relació amb la natura).
de solucions que no tallen el mal, sinó que el prolon- No tan sols el bé dels humans, sinó el bé de la vida,
guen... Einstein deia que un mal no es pot arreglar
de tota vida, pel seu propi valor intrínsec.
amb una solució que estigui dins de la mateixa men- No només accions pal·liatives, sinó canvi d’idees, de
talitat que va causar el problema. L’actitud ecològica
pressuposicions filosòfiques, estils de vida, valors
ambientalista –també anomenada reformista o superètics, autocomprensió de nosaltres mateixos... ,o
ficial- és ben intencionada, però no és pas la solució.
sigui, mentalitat nova, “canvi de paradigma”.
b) Una altra actitud és la radical, que vol anar a
No tant canviar la natura, com canviar-nos a nosaltres
l’arrel dels problemes. Els diversos corrents ecològics
mateixos (una ecologia també “interior”).
que s’hi agrupen coincideixen en identificar aquesNo considerar-ho tot en funció de l’ésser humà (anta arrel en les idees i representacions que han fet
tropocentrisme), sinó posar la vida al centre (biopossible la depredació de la natura i han dut el món
centrisme) i l’ésser humà entre els altres éssers
occidental cap a l’autodestrucció. Proposen lluitar
(valoració conjunta de tots els éssers).
per un canvi en les idees profundes que sostenen la
Reconsiderar la nostra “superioritat” humana, supenostra civilització i configuren la nostra forma de relarant el nostre clàssic menyspreu de la natura (conció amb la natura, relació que ens ha dut al desastre
siderant-la “matèria” inerta, pur rebost d’objectes
actual i a la previsible catàstrofe.
i recursos...), i deixant de considerar-nos els seus
L’actitud ecològica radical implica una crítica als
amos i senyors absoluts.
fonaments culturals d’Occident. Qüestiona fonamenUna actitud ecològica integral
talment: la primacia absoluta que donem als criteris
No n’hi ha prou, doncs, amb una actitud de “cura”
econòmics i materials per mesurar la felicitat i el
de la natura (no balafiar, estalviar, calcular i integrar
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a partir d’ara els costos ecològics...). Això està molt
bé, però fa falta molt més. Cal arribar a redescobrir la
Natura...:
com el nostre àmbit de pertinença,
com a nínxol biològic, com una placenta,
com a camí de desenvolupament i camí espiritual,
com a revelació major per a nosaltres mateixos.
És una nova forma d’entendre no només el cosmos,
sinó també a nosaltres mateixos dins d’ell, una veritable “revolució copernicana”. Un “nou paradigma”.
Un “canvi de lloc còsmic” i altres canvis
De la mateixa manera que la teologia de
l’alliberament parla de la necessitat de canviar de
“lloc social” (aquell sector o pol de la societat des
del qual hom sent que viu i experimenta la història,
des del sistema o des dels pobres), el nou paradigma
de l’ecologia profunda ens demana també un canvi de
“lloc còsmic”. La mentalitat clàssica tradicional ens
fa sentir-nos com fora de la natura (diferents), i per
sobre seu (completament superiors)... No ens consideràvem “natura”, sinó “sobrenaturals”, i vinguts “de
fora” i “de dalt”. Únicament l’ésser humà tenia ànima,
ment i esperit... I la història, en un pla superior al
de la natura, començava sempre amb l’ésser humà,
considerant irrellevant i fins i tot ignorada la història
còsmica de gairebé 13.700 milions d’anys anteriors a
nosaltres...
En el paradigma de l’ecologia profunda passem
a sentir-nos cosmos, a saber que som –literalment,
sense recurs a la metàfora- “pols d’estrelles”, natura
evolutiva, Terra, que, en nosaltres, arriba a sentir, a
pensar, a prendre consciència d’ella mateixa, a admirar
i a contemplar...
L’actitud ecològica profunda ens porta a acceptar
una sèrie de transformacions associades:
-autodestronament: baixar-nos de la deïficació
en la qual ens havíem posat, i superar la ruptura i la
incomunicació amb la natura;
-superar l’antropocentrisme, mirar-ho tot en funció de l’interès de l’ésser humà, passant a considerar
la centralitat de la vida, el “biocentrisme”, des de
la qual totes les formes de vida tenen valor per elles
mateixes;
-assumir la nostra història còsmica evolutiva,
sabent que som el seu resultat final, la flor que porta
en ella mateixa en síntesi tota la història d’aquest

caos-cosmos que s’està desplegant davant nosaltres
gràcies a la nova cosmologia, el “nou relat” que les
ciències ens estan presentant, i no només una història
domèstica tancada en els darrers 3.000 anys, a la qual
ens havien acostumat les grans religions;
-revaloració d’”allò natural”, és a dir, superació
del prejudici que un “pecat original” ho va espatllar
tot primordialment, i va fer pecaminós i “enemic
de l’ànima” el món, el sexe, el plaer... i recuperar la
seguretat que el principi de tot va ser més aviat una
“benedicció original”...
-redescobrir una idea i una imatge de Divinitat
que no necessiti de més “transcendència” metafísica
que d’immanència en la matèria, i que en cap cas
quedi separada de la realitat, en un 2n pis.
Una visió holística
Tot això és una visió nova, no antropocèntrica,
sinó holística: ara mirem des del tot (natura), en
comptes de des de la part (ésser humà). I creiem en
la primacia del tot sobre la part. L’ésser humà necessita de la Natura per subsistir, la Natura s’espavila
molt bé sense l’ésser humà. L’humanisme clàssic postulava que l’ésser humà era l’únic portador de valors
i significat, i que tota la resta era matèria bruta al
seu servei... Ha estat una visió greument equivocada,
que ens ha posat en contra de la natura, i que s’ha
d’eradicar.
No es tracta només de “tenir cura” del planeta
perquè ens interessa, o perquè la nostra vida està
amenaçada, o per motius econòmics, ni per evitar la
catàstrofe que ens arriba... Tots aquests motius són
vàlids, però no són pas els únics, ni els principals, i
encara que no hi fossin, continuaríem necessitant una
“conversió ecològica” del nostre estil de vida, de la
nostra mentalitat, fins i tot de la nostra espiritualitat.
Necessitem “tornar a la Casa Comuna”, a la Natura,
de la que, indegudament, ens en vàrem autoexiliar en
algun moment –tot apunta que va ser al començament
del Neolític, amb la revolució agrària i urbana-.
Captar aquests motius més profunds, descobrir
l’ecologia com a “eco-sofia”, com a camí de saviesa
per a la nostra pròpia realització personal, social i
espiritual, és haver arribat a descobrir l’”ecologia profunda” com a dimensió humana ineludible, per viure
en plenitud la comunió i l’harmonia amb tot el que
som, sabent-ho i assaborint-ho.
❑
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22

Dillluns

33

Dimarts

agost

Jr 28,1-17 / Sl 118
Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Mt 14,13-21 Lídia
Mt 14,22-36
Eusebi Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdot, apòstol dels 1492: Colom salpa de Palos de Moguer en el seu
primer viatge cap a les Índies occidentals.
malalts i els presos, lluitador per la justícia, de1980: Matança de miners a Caracoles, Bolívia, dessaparegut a Guatemala.
prés d’un cop d’Estat: 500 morts. 30 anys.
1999: Tí Jan, sacerdot compromès amb la causa dels
pobres, assassinat a Port-au-Prince, Haití.
Minvant: 04h58m a Taure
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4 Dimecres
4

Jr 31,1-7 / Int. Jr 31
Joan Ma Vianney
Mt 15,21-28
1849: Anita Garibaldi, heroïna brasilera lluitadora per
la llibertat a Brasil, Uruguai i Itàlia.
1976: Enrique Angelelli, bisbe de La Rioja, Argentina,
profeta i màrtir dels pobres.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdot màrtir a El
Salvador, metrallat damunt l’altar.
1982: És destruït per l’alcaldia de Salvador, el «terreiro» Casa Blanca, el primer de Brasil.
2006: Julio Simón, condemnat per terrorisme d’estat:
primer cas després de l’anul·lació de les lleis de
punt ﬁnal i obediència deguda, Argentina.

55

Dijous

6
6

Divendres

77

Dissabte

Jr 31,31-34 / Sl 50
Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
Ha 1,12-2,4 / Sl 9
Neus, Blanca i Osvalt
Mt 16,13-23 Just i Pastor
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9 Sixte i Gaietà
Mt 17,14-20
1499: Alonso de Ojeda arriba a La Guajira, Transﬁguració
1819: Amb la victòria de Boyacá, Bolívar obre el camí
Colòmbia.
per l’alliberament de Nueva Granada.
1325: Es funda Tenochtitlán (Mèxic DF).
1985: Christopher Williams, pastor evangèlic, màrtir
1538: Fundació de Santa Fe de Bogotà.
de la fe i la solidaritat a El Salvador. 25 anys.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independència de Bolívia. Festa nacional.
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre
Hiroshima. 120.000 morts.
1961: Conferència de Punta del Este: es funda l’«Aliança pel Progrés».
1962: Independència de Jamaica. Festa nacional.
1978: Mor Pau VI.
1987: Els 5 presidents 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.

agost

8
8

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

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.
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9
9

Dillluns

10 Dimarts
10

11
11

Dimecres

Ez 1,2-5.24-28 / Sl 148
Ez 2,8-3,4 / Sl 118
Ez 9,1-7;10,18-22 / Sl 112
Mt 17,22-27 Llorenç
Mt 18,1-5.10.12-14 Clara d’Assís
Mt 18,15-20
Fabi, Romà
1945: Els EUA tiren la bomba atòmica sobre 1809: Primer crit d’independència a l’Amèrica Llatina 1992: Comença la marxa de 3000 sense terra a Rio
Nagasaki.
continental, el de l’Equador. Festa nacional.
Grande do Sul, Brasil.
1991: Miguel Tomaszek i Zbigniew Strzalkowski, fran- 1974: Tito de Alencar, dominic, torturat ﬁns al suïcidi, 1997: Comença la “crisi asiàtica”, que s’expandirà a
ciscans, missioners al Perú.
Brasil.
les ﬁnances de tot el món.
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conﬂicte 1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del moviment
Comença el Ramadà.
amb els treballadors sense terra a la Hisenda
comunal, segrestat i desaparegut, Perú.
Santa Elena, la Policia Militar mata 10 treballadors i arresta 192 persones, amb crueltat.
Nova: 03h08m a Lleó
2000: Mor Orlando Orio, ex-desaparegut, testimoni,
profeta de la vida, ﬁgura de referència de l’Església compromesa de l’Argentina.

agost

Dia de l’ONU de les poblacions indígenes.
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12
12

Dijous

13
13

Divendres

Ez 12,1-12 / Sl 77
Ez 16,1-15.60.63 / Int. Is 12
Mt 18,21-29 Policarp, Hipòlit
Mt 19,3-12
Julià
1546: Mor Francisco de Victoria a Salamanca.
1521: El dia 1-Serp de l’any 3-Casa, després de
1976: 17 bisbes, 36 sacerdots, religioses i laics llati80 dies de setge, cau Mèxic-Tenochtitlán,
noamericans són detinguts per la policia en una
Cuauhtémoc és fet presoner i moren uns
reunió religiosa a Riobamba, Equador.
240.000 guerrers.
1983: Margarita Maria Alves, presidenta del Sindicat 1961: Es construeix el mur de Berlín.
rural d’Alagoa Gande, Brasil, màrtir de la terra.
Dia internacional de l’ONU de la joventut.

14
14

Dissabte

Ez 18,1-10.13.30-32 / Sl 50
Mt 19,13-15
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. 25 anys.

agost

15
15

Assumpció
Ap 11,19;12,1.3-6.10 / Sl 44
1Cor 15,20-27 / 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. 30 anys.
1984: Luís Rosales, líder sindical, i companys, màrtirs de la lluita per la justícia entre els obrers
bananers de Costa Rica.
1989. María Rumalda Camey, catequista i representant del GAM al departament d’Escuintla,
Guatemala, capturada il·legalment i desapareguda davant del seu espòs i ﬁlls.
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16
16

Dillluns

17 Dimarts
17

Ez 28,1-10 / Int. Dt 32
Ez 24,15-24 / Int. Dt 32
Mt 19,23-30
Mt 19,16-22 Jacint
Roc, Esteve d’Hongria
1976: Coco Erbetta, catequista, universitari, màrtir de 1850: San Martín mor a França.
les lluites del poble argentí.
1997: El Moviment dels Sense Terra ocupa dos hi1993: Màrtirs indígenes yanomamis, de Roraima,
sendes a Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.
Brasil.
2005: Assassinat de Roger Schutz, fundador del moviment ecumènic de Taizé, França.
2006: † Alfredo Stroesner, dictador paraguaià, acusat
de crims contra la Humanitat, exiliat al Brasil.

agost

Creixent: 18h14m a Escorpí
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18 Dimecres
18

Ez 34,1-11 / Sl 22
Mt 20,1-16
Helena
1527: El cacic Lempira és assassinat durant una conferència de pau (Hondures).
1952: Alberto Hurtado, sacerdot xilè, apòstol dels pobres, beatiﬁcat el 1993.
1993: Màrtirs indígenes ashàninkes, Tziriari, Perú.
2000: Dos policies militars de Rondônia són considerats culpables pel jutge de la matança de
Corumbiara contra els sense terra, Brasil.

19
19

Dijous

20 Divendres
20

21
21

Dissabte

Ez 36,23-28 / Sl 50
Ez 37,1-14 / Sl 106
Ez 43,1-7 / Sl 84
Mt 22,1-14 Bernat
Mt 22,34-40 Pius X
Mt 23,1-12
Joan Eudes
1991: Intent de cop d’Estat a la Unió Soviètica.
1778: Neix el general Bernardo O’Higgins, prohom 1971: Mauricio Lefevre, missioner oblat canadenc,
assassinat durant un cop d’Estat a Bolívia.
xilè.
1998: Els EUA bombardegen l’Afganistan i Sudan.

agost

22
22

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

Maria Reina
1988: Jürg Weis, teòleg suís missioner evangèlic,
màrtir de la solidaritat amb El Salvador.
Dia internacional del folklore.
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23
23

Dillluns

2Ts 1,1-5.11-12 / Sl 95
Rosa de Lima
Mt 23,13-22
1948: Fundació del Consell Mundial d’Esglésies.
1975: A Paraguai es crea l’Institut Nacional de l’Indi.
Dia internacional de l’ONU del record del tràﬁc
d’esclaus i la seva abolició.

24 Dimarts
24

agost

Plena: 17h04m a Peixos
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25 Dimecres
25

Ap 21,9b-14 / Sl 144
2Ts 3,6-10.16-18 / Sl 127
Jn 1,45-51 Josep de Calasanç
Mt 23,27-32
Bartomeu
1617: Rosa de Lima, patrona i primera santa cano- Lluís de França
1825: Independència de l’Uruguai. Festa nacional.
nitzada d’Amèrica.
1991: Alessandro Dordi Negroni, missioner, màrtir de
1882: Mor l’abolicionista Luiz Gama.
la fe i la promoció humana, Perú.
1977: Primer Congrés de les Cultures Negres de les
Amèriques.
1980: 17 dirigents sindicals reunits a la ﬁnca del bisbat d’Escuintla, Guatemala, desapareguts.

26
26

Dijous

27
27

Divendres

28
28

Dissabte

1Cor 1,1-9 / Sl 144
1Cor 1,17-25 / Sl 32
1Cor 1,26-31 / Sl 32
Mt 24,42-51 Mònica
Mt 25,1-13 Agustí
Mt 25,14-30
Teresa Jornet
1968: Inauguració de la Conferència de Medellín.
1828: L’Acord de Montevideo, patrocinat per la Gran 1994: Jean-Marie Vincent és assassinat a Port-au1977: Felipe de Jesús Chacón, camperol, catequista,
Prince, religiós montfortià, compromès amb els
Bretanya, assegura la independència de l’Uruassassinat pels militars, El Salvador.
drets humans. Durant els 3 anys del govern colguai.
2005: La Cort Suprema de Xile desafora l’ex-dictador 1847: El superintendent anglès i el rei mískito
pista de Raoul Cédras, més de 100 sacerdots,
Pinochet.
religiosos i religioses van ser empresonats o
anuncien l’abolició de l’esclavitud, a la Costa
obligats a abandonar les seves parròquies.
Atlàntica de Nicaragua.
1987: Héctor Abad Gómez, metge, màrtir de la defensa dels DDHH a Medellín, Colòmbia.
1993: La llei 70/93 reconeix els drets territorials,
ètnics, econòmics i socials de les comunitats
negres de Colòmbia.
1999: Mor Mons. Hélder Câmara, germà dels pobres, profeta de la pau i l’esperança, Brasil.

agost

29
29

22è Diumenge ordinari
Eclo 3,17-18.20.28-29 / Sl 67
Hb 12,18-19.22-24 / Lc 14,1.7-14
Martiri de Joan Baptista
1533: «Bateig i execució» d’Atahualpa.
1563: Es crea la Real Audiència de Quito.
1986: Malgrat la prohibició del cardenal de Río de
Janeiro, es desenvolupa la III Trobada de
Religiosos, Seminaristes i Sacerdots negres de
Río de Janeiro.
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on volen dur el planeta?
Multinacionals: ambició que ni amb la crisi s’atura

Silvia Ribeiro

Uruguai - Mèxic, del Grup ETC: etcgroup.org

La més gran concentració corporativa de la història s’ha esdevingut en les darreres dècades. Del
1990 al 2007, la quantitat total de fusions i adquisicions entre empreses va augmentar un 1000%, arribant als 4,48 bilions de dòlars. Les multinacionals han
anat prenent cada vegada més esferes de la vida arreu
del planeta, convertint allò que toquen en mercaderies i especulació, deixant les majories en una enorme
crisi de salut, pobresa i fam alhora que converteixen
el planeta en un immens receptor de deixalles i
contaminació. Només en els guanys d’alimentació i
farmacèutiques, les deu empreses més grans de cada
sector acaparen a nivell mundial el 67% de les llavors
sota propietat intel·lectual, el 89% dels agroquímics,
el 26% del processament d’aliments i begudes, el 55%
dels farmacèutics i el 63% de la farmacèutica veterinària.
Amb ben poques diferències, aquesta concentració
es va repetir en tots els sectors industrials i financers
clau, exercint una enorme ingerència en les polítiques
nacionals i internacionals, de la qual cosa en va resultar en el mateix període una allau de lleis i normatives
nacionals i internacionals per afavorir-les: acords
de “lliure” comerç lleonins, imposició de règims de
patents, total llibertat i garantia per a les seves inversions, laxitud en les regulacions ambientals i de
seguretat en els aliments, entre d’altres.
Un altre aspecte central per aconseguir aquest domini ha estat el desenvolupament tecnològic i la seva
monopolització. Les noves tecnologies, a les societats
injustes, sempre han servit per augmentar la distància
entre pobres i rics.
Davant la crisi més profunda de la història del capitalisme (alimentària, energètica, financera i econòmica, travessades per la més gran crisi climàtica, ambiental i de salut mai vista), les empreses generadores
de la crisi, moltes d’elles recolzades per governs,
afirmen que per sortir-ne no cal pas un canvi radical
dels patrons de producció i consum, ni un qüestionament profund a la injustícia social en la propietat de
la terra i l’accés als recursos, ni a la forma explotadora i contaminant de relació amb l’ambient i la natura,
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sinó, justament, nous arranjaments tecnològics.
(Des)arreglant el clima
Davant el canvi climàtic, que supera totes les
prediccions, proliferen les propostes de geoenginyeria: manipular ecosistemes sencers o grans parts del
planeta, per tal de modificar el clima “de cop”. Els que
sempre varen argumentar que el canvi climàtic era
un fenomen natural (empreses petroleres, EUA, etc.)
diuen que les seves causes ja no importen pas, sinó
que és necessari aplicar tecnologies per controlarlo. Hi ha una nova fal·lera per l’energia nuclear, les
megarescloses, les megaplantacions d’arbres i de matèries primeres per a agrocombustibles.
A més, però, hi ha propostes com la de Paul Crutzen, Premi Nobel de Química, que proposa disparar
nano partícules de diòxid de sulfur a l’estratosfera,
simulant l’efecte d’una erupció volcànica, per tapar
les radiacions solars. La despesa, calculada per Crutzen entre 25 i 50 mil milions de dòlars per anys, no
inclou el mig milió de morts prematures que causarien
les partícules contaminants, que després caurien a la
terra.
D’altres proposen fertilitzar els oceans amb urea
o nanopartícules de ferro, que produirien florides
sobtades i massives de plàncton, refredarien la temperatura del mar i absorbirien diòxid de carboni. Hi
ha empreses com Climos Inc. i Ocean Nourishment
Corporation, que plantegen vendre aquesta mena
d’experiments com a crèdits de carboni, convertint la
suposada salvació del planeta en un negoci ben sucós.
Manta literatura científica mostra que aquest sistema no seria efectiu, perquè el diòxid de carboni es
tornaria a alliberar més endavant. Les mateixes fonts
assenyalen que produiria danys, alterant l’equilibri
d’ecosistemes i cadenes tròfiques marines i produint
sobrefertilització, amb forts impactes a zones costaneres per als peixos, algues i pescadors artesans.
Per tot això, el maig del 2008, el Conveni de Diversitat Biològica va establir una moratòria sobre la
fertilització oceànica. Era una primera alerta sobre els
riscos de la geoenginyeria. Però les empreses que hi

veuen un fabulós negoci estan fent un munt de gestions per revertir aquesta moratòria.
Hi ha moltes més propostes de geoenginyeria que
es pretenen presentar com a alternatives en la propera
reunió de la Convenció sobre Canvi Climàtic, el desembre del 2009. El denominador comú és que es tracta
de propostes que impliquen grans negocis per a les
empreses, a través de crèdits de carboni i altres mecanismes, i que aquesta mena d’alteració d’ecosistemes,
inevitablement tindrà impactes sobre altres regions i
països, més enllà dels “beneficiats”.

exemple: DuPont va instal·lar el 2007 una biorefineria, on empra 150.000 tones de blat de moro per
produir 45.000 tones de sorona, una substància semblant al niló, que malgrat provenir del blat de moro,
no és pas biodegradable. Per això empra bactèries
E-Coli manipulades per biologia sintètica. Al Brasil,
Amyris Biotechnology va signar contractes amb dues
grans empreses brasileres de processament de canya
de sucre –Crystalsev i Votorantim- per a noves menes
d’etanol i biodiesel.També es basa en biologia sintètica.
Malgrat que les empreses de biologia sintètica
emprin noms nous com Amgris, Athenix, Codexis,
L’economia del sucre: assalt final a la natura
LSQ, Mascoma, Metabolix, Verenium o Synthetic GenoLa crisi climàtica i els alts preus dels combustimic; qui hi ha al darrere són les principals petroleres
bles serveixen també de justificació per a una sèrie
(Shell, BP, Marathon Oil i Chevron), les empreses que
d’iniciatives que es proposen substituir l’economia
controlen més del 80% del comerç mundial de cereals
del petroli –o una part significativa- per una nova
(ADM, Cargill, Bunge i Louis Dreyfus), l’oligopoli
“economia del sucre” o “economia de carbohidrats”,
la primera matèria de la qual és biomassa fermentada de llavors i productores de transgènics i agrotòxics
(Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Basf i Bayer), les
amb microbis manipulats genèticament. Es tracta
farmacèutiques més grans (Merck, Pfizer, Bristol Myers
de transformar els “totxos bàsics” de qualsevol font
Squibb), juntament a General Motors, Procter & Gamde biomassa (conreus, residus, arbres, pastures, algues, etc.), a través de la fermentació, i la posterior ble, Marubeni i d’altres.
Això implica l’apropiació i mercantilització de la
construcció de polímers o altres blocs constructors
major quantitat possible de biomassa del planeta que
moleculars, per produir fàrmacs, plàstics, químics i
encara no estigui privatitzada. Segons un estudi del
combustibles.
La primera generació d’agrocombustibles ha tingut Departament d’Energia dels EUA, actualment s’utilitza
grans impactes ambientals, econòmics i socials; però el 24% de la biomassa del planeta, la major part
de la qual està sota control d’empreses multinacioha sigut un esquifit negoci per als agronegocis i les
petroleres. En la mateixa línia, pretenen arribar molt nals. Entre els seus plans hi ha multiplicar per cinc
l’apropiació de biomassa per a ús d’aquest país. Afirmés enllà amb segones i terceres generacions, part
men que empreran cel·lulosa, arbres i residus de collid’aquesta nova economia del sucre.
ta (cosa que provocaria entre d’altres, una enorme dePer accelerar la fermentació de noves fonts de
gradació de sòls), però no competiran amb aliments.
biomassa, fent econòmicament viable el processament de per exemple, la cel·lulosa, la idea és emprar Això és fals donat que caldran més terres i aigua, més
monoconreus i més destrucció d’àrees naturals.
microbis produïts per biologia sintètica, és a dir,
D’alternatives a la crisi ja n’hi ha, però són
amb seqüències no pas d’altres éssers vius –com en
ignorades pels poderosos, perquè no produeixen
els transgènics- sinó construïdes artificialment en
laboratoris, éssers vius totalment sintètics, cosa que guanys per a les multinacionals. Un exemple és la
sobirania alimentària, basada en la diversitat de culcientífics cobdiciosos com Craig Venter al·leguen
haver patentat ja. Això planteja incerteses i riscos per tures i economies camperoles i locals, sostenibles i
al medi ambient i la salut encara més seriosos que els descentralitzades,que creen una relació més solidària
camp-ciutat. En aquest model, també s’acota la urbadels transgènics.
nització salvatge i es disminueix la demanda energètiA més implica un augment exponencial de la deca, els transports i les deixalles, creant les bases per
manda de biomassa natural o conreada, en ambdós
a relacions respectuoses i conscients dels límits de la
casos amb impactes brutals per al medi ambient,
natura.
agreujant la disputa de terra, aigua i nutrients. Un
❑
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Dilluns
30 Dillluns
30

31 Dimarts
31

setembre
agost

1Cor 2,1-5 / Sl 118
1Cor 2,10-16 / Sl 144
Lc 4,16-30 Ramon Nonat
Lc 4,31-37
Fèlix, Esteve Zudaire
1985: 300 agents del FBI envaeixen Puerto Rico i 1925: Els marines dels EUA acaben una ocupació
d’Haití de deu anys.
arresten a més d’una dotzena de lluitadors per
1962: Independència de Trinitat i Tobago.
la independència.
1993: Policies i un esquadró de la mort executen 21 1988: Mor Leónidas Proaño, bisbe dels indis, a
Ríobamba, Equador.
persones a la favela «do Vigário Geral», a Rio
2001: La Cort Interamericana de DDHH condemna
de Janeiro.
a Nicaragua per haver violat els drets dels indíDia internacional dels desapareguts
genes mayagna de la Costa Atlàntica.
(Amnistia Internacional i FEDEFAM)
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11

Dimecres

1Cor 3,1-9 / Sl 32
Lc 4,38-44
Gil
Nit de l’ascensió de Mahoma: és traslladat de La
Meca a Jerusalem, d’on va pujar al cel.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiant, 19 anys, militant
cristià, màrtir de les lluites del
poble uruguaià, assassinat per la policia.
1976: Inés Adriana Coblo, militant metodista, màrtir
de la Causa dels pobres, Buenos Aires.
1978: Sorgeix el grup d’Unió i Consciència Negra,
després dels Agents de Pastoral Negres.
1979: Jesús Jiménez, camperol, Delegat de la
Paraula, màrtir de la Bona Notícia als pobres a
El Salvador, assassinat.
Minvant: 17h22m a Bessons

22

Antolí, Elpidi

Dijous

33

Divendres

1Cor 3,18-23 / Sl 23
1Cor 4,1-5 / Sl 36
Lc 5,1-11 Gregori el Gran
Lc 5,33-39
1759: Lisboa expulsa de la colònia als jesuïtes, acusats d’ “usurpar tot l’Estat de Brasil”.
1976: Mor Ramón Pastor Bogarín, bisbe, fundador
de la Universitat d’Asunción, profeta de l’Església al Paraguai.

4
4

Dissabte

1Cor 4,6-15 / Sl 144
Lc 6,1-5
Rosalia
Albert Schweitzer
1970: Triomf electoral de la Unitat Popular, Xile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdot missioner francès,
mort per una bala disparada per policies a la
població militant de La Victoria, Santiago, Xile.
1995: Conferència Mundial de Pequín sobre la
Dona.
2005: El jutge Urso imposa presó a Jorge Videla i
altres 17 repressors de la dictadura militar argentina.

setembre

5

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

Llorenç Justinià
1972: La censura brasilera prohibeix publicar notícies
sobre Amnistia Internacional.
1983: Els aturats acampen a l’Assemblea Legislativa
de São Paulo.
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6
6

Dillluns
Dilluns

77 Dimarts

8Dimecres
8

setembre

1Cor 5,1-8 / Sl 5
1Cor 6,1-11 / Sl 149
Mq 5,1-4a / Sl 12
Lc 6,6-11 Regina
Lc 6,12-19 Nativitat de Maria
Mt 1,1-16.18-23
Joan de Ribera
1822: Independència del Brasil. Crit d’Ipiranga. “Crit 1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera
Zacaries
dels Exclosos” al Brasil.
volta al món.
1839: Pengen Manuel Congo, cap del Quilombo a la
1974: Ford concedeix a Nixon «perdó ple i absolut
Serra do Mar, destruït pel futur Duc de Caxias. 1968: Clausura de la Conferència de Medellín.
1981: Assemblea Nacional de creació del Grup
per tots els delictes que hagués pogut cometre
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.
Nova: 10h30m a Verge
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9
9

Dijous

10
10

Divendres

1Cor 8,1-7.11-13 / Sl 138
1Cor 9,16-19.22-27 / Sl 83
Pere Claver
Lc 6,27-38 Nicolau de Tolentino
Lc 6,39-42
1613: Alçament de Lari Qäxa, Bolívia (aimaràs i quít- 1924: Els marines ocupen diverses ciutats honduxues s’enfronten als espanyols).
renyes per donar suport a un candidat presi1654: Pedro Claver, apòstol dels esclaus negres a
dencial.
Cartagena, Colòmbia.
1984: Policarpo Chem, delegat de la Paraula, cate1990: Hildegard Feldman, religiosa, i Ramón Rojas,
quista, Verapaz, Guatemala, segrestat i torturat
catequista, màrtirs de la fe i el servei als campeper les forces de seguretat.
rols colombians. 20 anys.
Any nou jueu: 5771
Acaba el Ramadà

11
11

Dissabte

1Cor 10,14-22 / Sl 115
Lc 6,43-49
Prot i Jacint
1714: Barcelona cau assetjada per les tropes borbòniques després de tres mesos de resistència.
Pèrdua de les llibertats i persecució de la llengua catalana. Diada Nacional de Catalunya.
1973: Cop d’Estat a Xile contra el president constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista,
màrtir de la solidaritat, Guatemala.
1988: Màrtirs de l’església de Sant Joan Bosco, a
Port-au-Prince, Haití.
1990: Myrna Mack, antropòloga, lluitadora pels drets
humans, assassinada a Guatemala. 20 anys.
2001: Atemptat terrorista contra les Torres Bessones
de Nova York i el Pentàgon de Washington.

setembre

12
12

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

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 Califòrnia, vota en
contra de concedir a Bush poders especials per
envair l’Afganistan.

161

13
13

Dillluns
Dilluns

setembre

1Cor 11,17-26.33 / Sl 39
Lc 7,1-10
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.
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14 Dimarts
14

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

15
15

Dimecres

Hb 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 de Costa Rica, Francisco
de Morazán, unionista centreamericà.
1973: Arturo Hillerns, metge, màrtir del servei als pobres a Xile.
1974: Antoni Llidó, sacerdot català, desaparegut,
màrtir a les presons de Xile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegat de la
Paraula, Baja Verapaz, Guatemala.
Creixent: 05h50m a Sagitari

16
16

Dijous

1Cor 15,1-11 / Sl 117
Lc 7,36-50
Corneli i Cebrià
1501: El rei dóna autorització al governador de les
illes del Carib per dur-hi esclaus negres.
1821: Independència de Mèxic. Festa nacional.
1931: Fundació a São Paulo del Front Negre Brasiler,
més tard violentament clausurat per Getulio
Vargas.
1955: Insurrecció cívico-militar que derroca el president constitucional Perón.
1973: Assassinat del cantautor xilè Víctor Jara.
1983: Guadalupe Carney SJ, assassinat per l’exèrcit
hondureny.
Dia internacional (ONU) per la capa d’ozó.

17
17

Divendres

1Cor 15,12-20 / Sl 16
Lc 8,1-3
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. 30 anys.
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
18

Dissabte

1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55
Lc 8,4-15
Josep de Cupertino
Dag Hammarskjold
1810: Independència de Xile. Festa nacional.
1945: Decret de Getulio Vargas que només permet la
immigració al Brasil a persones que «preservin
i desenvolupin en la composició ètnica del país
la seva ascendència europea».
1969: El «Rosariazo». La ciutadania doblega les forces policials.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdot xilè rector
a Valparaíso, Xile, assassinat per la dictadura
de Pinochet.
1998: Miguel Ángel Quiroga, marianista, assassinat
per paramilitars, Chocó, Colòmbia.
Yom Kippur: 5771

setembre

19
19

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

Genari
1973: Joan Alsina, (missioner català, de Castelló
d’Empúries), Omar Venturelli, Etienne Marie
Louis Pesle de Menil, sacerdots víctimes de la
policia de Pinochet.
1983: Independència de San Cristóbal i Nevis.
1985: Terratrèmol a la ciutat de Mèxic.
1986: Charlot Jacqueline i companys, màrtirs de
l’educació alliberadora, Haití.
1994: Els EUA desembarquen a Haití per reposar el
president Jean Bertrand Aristide.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social
de la diòcesi de Tumaco, Colòmbia, assassinada pel seu compromís amb els drets humans.
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Dilluns
20Dillluns
20

setembre

Pro 3,27-34 / Sl 14
Lc 8,16-18
Andreu Kim, Fausta
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.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdot i companys
màrtirs a Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas i
Patricia Puertas, camperols i dirigents sindicals,
màrtirs a El Salvador.
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21 Dimarts
21

22 Dimecres
22

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Pro 30,5-9 / Sl 118
Mateu
Mt 9,9-13 Maurici
Lc 9,1-6
1526: Arriba el primer europeu a les costes equa- 1862: Els esclaus dels EUA són alliberats jurídicatorianes.
ment.
1956: El dictador Anastasio Somoza mor a mans de 1977: Eugenio Lyra Silva, advocat popular, màrtir de
Rigoberto López Pérez, Nicaragua.
la justícia, Santa María da Vitoria, Brasil.
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.

23
23

Dijous

24
24

Divendres

Sir 1,2-11 / Sl 89
Sir 3,1-11 / Sl 143
Lc 9,7-9 Pere Nolasc
Lc 9,18-22
Lli i Tecla
1868: El «crit de Lares», (Puerto Rico): Ramón E. 1553: Executen el líder maputxe Caupolicán.
Betances inicia el moviment independentista i 1976: Independència de Trinidad i Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiant i obrera, màrtir de la
emancipador de l’esclavitud.
fe i el servei entre els universitaris de La Plata,
1905: Mor Francisco de Paula Víctor, negre, consideArgentina.
rat sant per la comunitat negra brasilera.
1973: Mor Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militant, màrtir de la solidaritat amb el jovent, a Bogotà, Colòmbia.
1993: Sergio Rodríguez, obrer i universitari, màrtir de
la lluita per la justícia a Veneçuela.
2008: «Dia del sobrepassament»: vam començar a
gastar un 30% de recursos més dels disponibles en el planeta.

25
25

Dissabte

Sir 11,9-12,8 / Sl 89
Lc 9,43-45
Cleofàs
Sergi de Radonezh
1849: Pengen Lucas da Feira, esclau negre fugitiu,
cap de sertanejos. Brasil.
1963: Cop militar pro-EUA a la República Dominicana.
Bosch, admirador de la revolució cubana, és
derrocat.

Equinocci, de primavera a l’hemisferi Sud,
i de tardor al Nord, a les 03h09m.
Plena: 09h17m a Àries

setembre

26
26

26è Diumenge ordinari
Am 6,1.4-7 / Sl 145
1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31

Cosme i Damià
1569: Casidoro de Reina lliura a l’impremta la seva
traducció de la Bíblia.
1974: Lázaro Condo i Cristóbal Pajuña, camperols
màrtirs del poble equatorià, líders cristians de
les seves comunitats en lluita per la reforma
agrària assassinats a Riobamba, Equador.
Dia de la Bíblia a diversos països d’Amèrica.
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Mines que es mengen/cruspeixen muntanyes
Richard Renshaw
Mont-real, Qc, Canadà

Un documental premiat en un festival internacional,
El Dorado, la set d’or, es va estrenar a Mont-real fa poc.
A la caràtula del DVD hi una foto d’una mina combinada
amb una imatge de la ciutat de Toronto. És ben encertada. La borsa de valors de Toronto incorpora el 60% de
totes les companyies mineres del món. El perquè és evident: Toronto no imposa cap condició a les operacions
de les companyies mineres fora del Canadà. És més:
el govern canadenc les hi dóna suport políticament
i econòmica malgrat la contaminació ambiental i les
violacions dels drets humans que provoquen.
La majoria dels governs de l’hemisferi sud també
donen suport a les companyies mineres. Malgrat que els
guanys que flueixen cap al govern només siguin el 4%,
són enormes. En molts de casos no paguen cap mena
d’impost, i no assumeixen la responsabilitat de netejar i de rehabilitar els terrenys destrossats. D’aquesta
manera, les operacions mineres, subvencionades per
inversionistes canadencs, s’han multiplicat arreu del
món i constitueixen una enorme font de riquesa per a
l’economia canadenca. Aquestes operacions es financien
amb fons públics i privats de jubilacions, per fons fiduciaris i pels bancs. Les darreres dècades, la prosperitat
del Canadà es basa en gran part en aquestes inversions.
Probablement, molts encara tindran la imatge d’una
mina que perfora la terra cercant una veta rica de metall... Però en realitat totes aquestes vetes ja es varen
esgotar. La indústria minera s’ha transformat radicalment. La tecnologia d’avui és diferent: es basa en la
recuperació de quantitats proporcionalment mínimes de
metall a base de processar quantitats ingents de mineral, en una àrea molt extensa. Les mines d’avui en dia
són clots enormes, de centenars de metres de profunditat, i que devoren muntanyes senceres. Així és com són
les mines Pascua Lima a Xile, San Luis Potosí a Mèxic,
i Marlin a Guatemala. En el cas de San Luis Potosí, la
mina ja s’ha cruspit la meitat de la muntanya que és
el símbol de l’Estat del mateix nom. Ubicada a tan sols
uns metres de la ciutat, les deixalles estan damunt de
la font d’aigua potable de la ciutat. A Cerro de Pasco,
Perú, l’expansió de la mina ha forçat diverses vegades
l’evacuació del centre de la ciutat. La mina se l’anava
cruspint.
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Les comunitats situades a prop de les mines són
bombardejades per una fressa insuportable, incloent-hi
les explosions de dinamita, i les màquines gegantesques que entren i surten de la mina destrossen els
camins.
Cruspir-se les muntanyes, tanmateix, tan sols és un
dels problemes. A la majoria de les regions mineres, les
comunitats han practicar sempre l’agricultura de subsistència. És cert que les mines ofereixen feina, però
no ho fan pas en un nombre gaire elevat.I aquestes
feines tendeixen a durar, com a molt, una generació.
Una mina normalment no funciona pas més de 20 anys.
Pels llocs de treball amb un bon sou, calen capacitats
especialitzades. La majoria dels treballadors vénen de
les ciutats i fins i tot de l’exterior. Aquests treballadors
estableixen els seus propis assentaments a prop de la
mina i a la rodalia de les comunitats amb el seu propi
estil de vida i les seves necessitats urbanístiques. En
alguns casos, la companyia proporciona entreteniment
els caps de setmana fent-hi arribar autobusos amb
prostitutes.
L’aspecte més problemàtic de la indústria minera
avui en dia és, de ben segur, la separació del metall.
El cianur és un element fonamental en aquesta nova
tecnologia de mines a cel obert. S’empra per fer surar
les deixalles, deixant el metall a part i, en aquest sentit, és un procés eficaç. Tanmateix el cianur és tòxic,
extremadament tòxic. Si el cianur entra en el sistema
de l’aigua, una gran extensió de terrenys agrícoles en
pot quedar contaminada. Proves dutes a terme per la
diòcesi de San Marcos a Guatemala han demostrat que,
malgrat les declaracions de Golcorp, la companyia propietària de la mina Marlin, el riu i les capes freàtiques
ja s’han contaminat amb cianur, i també amb arsènic.
A l’Amèrica Llatina moltes mines s’estableixen a zones amb poca aigua. Ben sovint la mina aprofita l’única
font d’aigua: el riu. A més, en alguns casos, aquestes
aigües constitueixen la font d’aigua potable de moltes comunitats humanes, fins i tot de grans ciutats.
Si aquestes fonts es contaminen, el risc per a la salut
de la població és enorme. A zones com ara Sipacapa a
Guatemala (on hi ha la mina Marlin), ja s’hi han documentat seriosos problemes de salut, sobretot entre la

La lluita necessàriament també s’estén als països
d’on provenen aquests conglomerats miners. Ja fa uns
anys que a les assemblees d’inversionistes hi ha hagut
intents d’influenciar les polítiques de les companyies.
Però poques vegades s’ha trobat un suport majoritari.
Tanmateix, algunes propostes han pogut guanyar prou
suport per tal que una companyia es veiés obligada a
canviar els seus plans o fins i tot a abandonar un projecte. Va ser els casos de Talisman a Sudan (Àfrica) o
d’Alcan a l’Índia.
Una altra estratègia ha sigut la de conscienciar el
públic per tal de forçar el govern a establir una política
sobre el funcionament de companyies a l’exterior. Com
a mínim aquestes companyies han d’observar els mateixos estàndards imposats en els països en els quals
estan registrades. El 2006 el govern canadenc va establir un procés de Taules Rodones en resposta a un informe d’una comissió parlamentària. Les taules rodones
incloïen alguns parlamentaris juntament amb representants de la mateixa indústria minera i de les ONG. Van
organitzar reunions públiques a tot el país durant uns
quants mesos. Al final van poder arribar a unes decisions consensuades que varen proposar estàndards per
a la indústria i la creació d’una oficina de defensor del
poble. El seu informe, una vegada presentat al Primer
Ministre, va morir a la seva oficina.
El 2007 un autor de Mont-real va publicar un llibre
titulat Noir Canada (Canadà Negre). És un estudi de
les activitats de companyies canadenques, sobretot a
l’Àfrica. Entre elles, Barrick Gold és la companyia d’or
més gran. Pascua Lama és un dels seus projectes. A la
Barrick li va molestar tant el llibre, que va demandar la
minúscula editorial, Ecosocieté, exigint-li 25 milions
de dòlars. A més a més va amenaçar amb una demanda
a qualsevol que suggerís que estaven duent a terme
un “procés estratègic contra la participació pública”.
Un SLAPP en anglès és un procés contra un individu o
grup, per tal de silenciar qualsevol oposició. A Canadà,
encara es permeten per llei aquesta mena de processos.
Irònicament, l’especialització canadenca en els
sectors forestals i de mineries és el resultat de la seva
economia d’extracció i exportació dels seus propis
recursos naturals. Havent perfeccionat les seves tecnologies, el Canadà ara les empra per oprimir altres
pobles malgrat la contaminació ambiental que causen
i la manca de respecte envers els drets humans de les
poblacions afectades.a

Veieu: www.miningwatch.ca

mainada. Les companyies mineres responen a aquestes
queixes dient que tenen noves tecnologies que reaprofiten l’aigua per evitar la contaminació. Tanmateix, es
continua constatant la filtració de tòxics que surten de
les deixalles. I el que és pitjor: aquesta filtració pot
continuar durant segles. La gent ha de beure l’aigua del
riu o dels seus pous. També tenen por de menjar els
seus propis productes.
Perú i Xile estan tan convençuts de la necessitat
de promoure la indústria minera en els seus territoris
que fan cas omís de les prohibicions constitucionals
contra l’activitat minera. La mina de Pascua Lama està
situada entre Xile i l’Argentina, i destrueix les glaceres,
font important per a l’aigua potable del país. A Perú i
l’Equador s’estan programant activitats mineres a zones
de l’Amazònia, amb els seus ecosistemes tan fràgils i
els seus densos mantells freàtics...
Arreu del món, les comunitats indígenes afectades
per la indústria minera s’uneixen a altres organitzacions de la societat civil per oposar-se a les pràctiques
mineres i per insistir en estàndards internacionals de
responsabilitat social. Han organitzat manifestacions
multitudinàries, i han dut a terme consultes populars
per mostrar la seva oposició. En correspondència, els
seus governs centrals els han acusat de segrestar la
nació, tot i que més aviat estan defensant la salut i
l’economia de tota la regió. A les comunitats ubicades
a zones mineres, el perill no és tan sols per a la seva
subsistència tradicional i la seva salut. També s’han
dut els líders davant dels tribunals, se’ls ha acusat de
terrorisme i fins i tot els han assassinat. Actualment les
seves vides continuen en perill.
El setembre del 2008 es va donar un pas important, quan organitzacions d’arreu d’Amèrica Llatina es
varen reunir a Bogotà, Colòmbia. La declaració final
d’aquesta trobada fa una crida a una acció a nivell de
tot el Continent contra les activitats mineres. Conclou
dient: “Fem una crida a la més àmplia unitat, que articuli totes les resistències contra la devastació de la gran
mineria, que inclogui els pobles directament afectats, els
intel·lectuals i escriptors que denuncien aquests impactes, els advocats –indígenes o no- que defensin els pobles, les institucions de drets humans, els sindicats amb
una defensa integral de drets, els petits miners segons
les particularitats de cada país, les ONG de suport tècnic
que respecten l’autonomia de les nostres organitzacions,
els consumidors que qüestionen el consumisme sumptuós
de metall i els mitjans de comunicació alternatius.

❑
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27
27

Dillluns
Dilluns

setembre
octubre

Jb 1,6-22 / Sl 16
Lc 9,46-50
Vicenç de Paül
Dia d’Enriquillo, cacic quisqueià que va resistir la conquesta espanyola a la República Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, heroi de la classe
obrera, mort per la repressió policial a Minas,
Brasil.
1990: Germana Agustina Rivas, religiosa del Bon
Pastor, màrtir a La Florida, Perú. 20 anys.
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28 Dimarts
28

Jb 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87
Lc 9,51-56
Wenceslao i Lorenzo Ruiz
551 a. de C.: Naixement de Confuci a Xina.
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. 20
anys.

29 Dimecres

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

30
30

Dijous

11

Divendres

Jb 19,21-27 / Sl 26
Jb 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Lc 10,1-2 Teresa del Nen Jesús
Lc 10,13-16
Jeroni
1655: Coronilla i companys, cacics indígenes, màrtirs 1542: Comença la guerra de l’Araucània.
de l’alliberament, Argentina.
1949: Triomf de la Revolució Xinesa.
1974: Carlos Prats, general de l’exèrcit xilè, i la seva 1991: Els militars expulsen el president constitucional
esposa, màrtirs de la democràcia, a Xile.
d’Haití, Aristide, i comença una matança.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador i semina- 1992: Julio Rocca, cooperant italià, màrtir de la solirista, màrtir pel seu poble hondureny.
daritat al Perú.
1991: Vicente Matute i Francisco Guevara, màrtirs de
Dia internacional de les persones d’edat.
la lluita per la terra, Hondures.
Minvant: 03h52m a Càncer
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.

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

Francesc de Borja
1980: María Magdalena Enríquez, baptista, secretària de premsa de la Comissió de DDHH, defensora dels drets dels pobres, El Salvador. 30
anys.
1990: Reuniﬁcació d’Alemanya. 20 anys.

Dissabte

Jb 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118
Lc 10,17-24
Àngels custodis
1869: Naixement de Mahatma Gandhi.
1968: Matança de Tlatelolco, a la Plaça de les Tres
Cultures, de Mèxic DF.
1972: La United Brand Company comença a envair el
territori Brunka, Hondures.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, bisbe d’Arauca,
Colòmbia, màrtir de la pau i del servei.
1992: Repressió policíaca contra els presos de
Carandirú, São Paulo: 111 morts i 110 ferits.

octubre

33

22
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4
4

Dillluns
Dilluns

55

Dimarts

6
6

Dimecres

Gl 1,6-12 / Sl 110
Gl 1,13-24 / Sl 138
Gl 2,1-2.7-14 / Sl 116
Lc 10,25-37 Plàcid i Maur
Lc 10,38-42 Bru
Lc 11,1-4
Francesc d’Asís
Teodor Fliedner
1995: L’exèrcit guatemalenc assassina 11 camperols William i Tyndal
1555: El concili provincial de Mèxic prohibeix el saa la comunitat «Aurora 8 de octubre», per desa- 1981: 300 famílies sense sostre resisteixen el desallotjament a J. Robru, São Paulo.
cerdoci als indis.
nimar el retorn dels refugiats exiliats a Mèxic.
1976: Omar Venturelli, màrtir per lliurar-se als més
Dia internacional de l’ONU dels professors.
pobres a Temuco, Xile.
2007: Ingressen a la presó la vídua i els cinc ﬁlls de
Pinochet per apropiació de fons públics.
Dia mundial de l’Amnistia.

octubre

Dia mundial dels sense sostre (primer dilluns octubre).
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77

Dijous

8
8

Divendres

Gl 3,1-5 / Int. Lc 1
Gl 3,7-14 / Sl 110
Lc 11,5-13 Taïs i Pelàgia
Lc 11,15-26
Roser
Enric Melcior, Muhlenberg
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universita1462: Pius II censura oﬁcialment la reducció d’afriri, ﬁll d’un general bolivià, màrtir de les lluites
cans a l’esclavitud.
d’alliberament del seu poble.
1931: Naixement de Desmond Tutu, arquebisbe ne- 1974: Es reuneix a Asunción el Primer Parlament
gre sud-africà, premi Nobel de la Pau.
Indígena Americà del Con Sud.
1973: Màrtirs de Lonquén, Xile.
1989: Mor Penny Lernoux, periodista, defensora
1978: José Osmán Rodríguez, camperol Delegat de
dels pobres d’Amèrica Llatina.
la Paraula, màrtir a Hondures.
1980: Manuel Antonio Reyes, capellà, màrtir per lliurar-se als pobres, a El Salvador. 20 anys.
2001: Els EUA comencen la invasió de l’Afganistan.
Dia de Nostra Sra. del Roser, patrona dels negres.

9
9

Dissabte

Gl 3,22-29 / Sl 104
Lc 11,27-28
Dionís
Lluís Beltrán
1581: Mor Luis Beltrán, missioner espanyol a
Colòmbia, dominic, predicador, canonitzat el
1671, patró principal de Colòmbia el 1690.
1967: Ernesto Che Guevara, metge, guerriller, internacionalista, assassinat a Bolívia.
Dia internacional de l’ONU del correu.

Nova: 18h44m a Lliura

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

Tomàs de Villanueva
1987: I Trobada dels Negres del Sud i Sud-est del
Brasil, a Río de Janeiro.
2007: Cadena perpètua per a Christian Von Wernich,
capellà dels torturadors a l’Argentina.
Dia mundial de l’ONU de la salut mental.

octubre

10
10
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11
11

Dillluns
Dilluns

octubre

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112
Lc 11,29-32
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.
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12 Dimarts
12

13 Dimecres
13

Gl 5,18-25 / Sl 1
Gl 5,1-6 / Sl 118
Lc 11,42-46
Lc 11,37-41 Eduard
Pilar, Serafí
Crit dels exclosos a diversos països d’A.L.
1987: 106 famílies sense terra ocupen hisendes a di1492: A les 2 a.m. Colom entreveu l’illa Guanahaní,
versos punts de Río Grande do Sul, Brasil.
a la qual anomenarà San Salvador (avui Dia Internacional contra els desastres naturals
Watling).
Segon dimecres d’octubre.
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.
Dia de Ntra. Sra. Apareguda, negra,
Patrona del Brasil.

14
14

Calixt

Dijous

15
15

Divendres

Ef 1,1-10 / Sl 97
Ef 1,11-14 / Sl 32
Lc 11,47-54 Teresa d’Àvila
Lc 12,1-7
1535: Pedro de Mendoza s’endinsa al Río de la Plata
Creixent: 21h27m a Capricorn
amb 12 vaixells i 15.000 homes.
1980: El president Figueiredo expulsa del Brasil el
sacerdot italià Víctor Miracapillo.
1994: Aristide retorna al poder a Haití després de la
interrupció pel cop militar de Raoul Cedras.
2008: General Sergio Arellano Stark, cap de la
Caravana de la Mort, enviat a presó 35 anys
després, Xile.

16
16

Dissabte

Ef 1,15-23 / Sl 8
Lc 12,8-12
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.
2008: Garzón obre la primera causa contra el franquisme.
Dia mundial de l’alimentació (FAO, 1979).

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

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.

octubre

17
17

Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa.
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18
18

Dillluns
Dilluns

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

19 Dimarts
19

20 Dimecres
20

Ef 2,12-22 / Sl 84
Ef 3,1-12 / Int. Is 12,2-6
Pere d’Alcántara
Lc 12,35-38 Laura
Lc 12,39-48
Pau de la Creu
1548: Fundació de la ciutat de La Paz.
1970: Mor a Mèxic Lázaro Cárdenas, patriota me- 1883: Fi de la guerra de límits entre Xile i el Perú.
xicà.
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.
1978. Oliverio Castañeda de León. Màxim dirigent
de l’Associació d’Estudiants Universitaris (AEU)
de la Universitat de San Carlos de Guatemala.
Símbol de la lluita per la llibertat.
1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colòmbia.

octubre

Setmana (de l’ONU) pel desarmament

176

21
21

Dijous

22
22

Divendres

Ef 4,1-6 / Sl 23
Ef 3,14-21 / Sl 32
Lc 12,54-59
Úrsula, Celina, Viator
Lc 12,49-53 Maria Salomé
1971: L’escriptor i polític xilè Pablo Neruda (1904- 1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, màrtir de la
1973) rep el Premi Nobel de Literatura.
justícia a l’Argentina.
1973: Gerardo Poblete, sacerdot salesià, torturat i 1981: Eduardo Capiau, religiós belga, màrtir de la
mort, màrtir de la pau i la justícia a Xile.
solidaritat a Guatemala.
1987: Nevardo Fernández, màrtir de la lluita per les
reivindicacions indígenes a Colòmbia.

30è Diumenge ordinari
Sir 35,12-14.16-18 / Sl 33
2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14
Antoni Ma Claret, arquebisbe de Santiago de Cuba
1945: Comença a existir oﬁcialment l’ONU. Dia de
l’ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista porto-riqueny, assassinat per esquadrons de la mort.
2005: Mor Rose Park símbol de la lluita per la igualtat
racial als EUA.
Dia mundial d’informació sobre el desenvolupament

Dissabte

Ef 4,7-16 / Sl 121
Lc 13,1-9
Joan de Capistrano
Santiago de Jerusalem
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiant universitari, Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agent de pastoral i
militant per la terra, assassinat a Caçú, Goiás,
Brasil, per la UDR dels terratinents.
1987: João «Ventinha», posseiro a Jacundá (PA),
Brasil, assassinat per tres pistolers.
Plena: 01h36m a Àries

octubre

24
24

23
23

Dia de les Nacions Unides
Aniversari de la signatura de la Carta de l’ONU, 1945
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Dilluns
25 Dillluns
25

octubre

Ef 4,32-5,8 / Sl 1
Lc 13,10-17
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 Fernández, obrers, Colòmbia.
1988: Alejandro Rey i Jacinto Quiroga, agents de
pastoral, màrtirs de la fe, Colòmbia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangèlic, i companys,
màrtirs de la causa dels pobres, Perú.
2002: Mor Richard Shaull, teòleg de l’alliberament
presbiterià, missioner a Colòmbia i el Brasil.
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26 Dimarts
26

27 Dimecres
27

Ef 5,21-33 / Sl 127
Ef 6,1-9 / Sl 144
Lc 13,18-21 Gustau
Lc 13,22-30
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 Granadines.
assassinat.
Festa nacional.
1987: Herbert Anaya, advocat, màrtir dels Drets
Humans a El Salvador.

28
28

Dijous

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

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

Divendres

30
30

Dissabte

Flp 1,1-11 / Sl 110
Flp 1,18-26 / Sl 41
Lc 14,1-6 Alfons Rodríguez
Lc 14,1.7-11
Narcís
1626: Els holandesos compren als indis l’illa de 1950: Insurrecció nacionalista a Puerto Rico, dirigida
Manhattan per 24 dòlars.
per Pedro Albizu Campos.
1987: Manuel Chin Sooj i companys, camperols i ca- 1979: Santo Días da Silva, 37 anys, líder sindical,
tequistes màrtirs a Guatemala.
metal·lúrgic, militant de la pastoral obrera, màr1989: Matança dels pescadors d’El Amparo,
tir 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.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, persona amb
discapacitat física, del Moviment Sense Terra,
alcaldessa de Mundo Novo, Brasil, assassinada.
Minvant: 12h46m a Lleó
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Per una revalorització del cos
Luis Diego Cascante

San José, Costa Rica

Revaloritzar, en cert sentit, és reconciliar i reconciliar és unir altra vegada. Allò que s’ha de reconciliar
té a veure amb sentir-nos aliens al nostre cos –al nostre fang- i, per tant, mirar els cossos dels altres com
a llunyans. La tràgica separació del cos i de l’ànima
(dualisme platònic) ens ha portat a dir que “tenim
cos”, quan s’hauria de defensar la tradició (bíblica)
que argumenta més aviat que “som cos” (finitud
sexuada) o “esperit encarnat”.
El llibre del Gènesi (2,7) mostra que l’ésser humà
va ser format per Déu amb pols de terra a la qual va
insuflar alè de vida. És a dir, estem fets de fang, de
terra, la qual cosa ens fa pensar que, en dirigir la mirada cap als nostres cossos, es sobreentén que l’estem
girant cap a la Terra. Tornar als nostres cossos equival, si som honestos, a recuperar la nostra corporeïtat
i, per descomptat, el nostre planeta. Per això qualsevol moviment que tendeixi a reconciliar-nos amb el
cos també ens durà a habitar la terra, és a dir, a fer
de la terra la nostra llar i, del nostre cos, el temple de
Déu. És un cant còsmic que abraça la totalitat d’allò
creat i, per descomptat, la terra.
El cos es mostra com a dada inevitable que la
meva existència està vinculada a l’afirmació “l’univers
existeix” i, en ell, el planeta Terra. La nostra materialitat és una dada no mediatitzable, donat que es
mostra immediatament com a presència. L’existència
“encarnada” apunta que l’existència es troba lligada al cos. D’aquesta manera, no “tenim”, sinó que
“som” cos –som terra-, ja que el tenir implica una
possessió exterior, de les coses exteriors, no essent
mai nosaltres en elles. El cos ens posa en determinades situacions. No obstant això, no importa quines
siguin aquestes situacions, sempre hem de conviure
amb els membres de l’espècie humana, cosa que fa
que els altres deixin la seva empremta en mi i, per
descomptat, jo en ells. El “tu” desplega la riquesa de
la convivència perquè exigeix de nosaltres obrir-nos a
les relacions amb les altres persones.
Al te-estimo l’acompanya el jo-també. Ambdues
frases resumeixen l’experiència amorosa: és una veritat boja, més enllà del pensament o d’una preparació lenta, per sorpresa. És un foc creuat (en dues
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direccions) que funda un model sempre nou (ambdós
a la seva manera) i desfasat. El/la amant han de ser
capaços de percebre en l’altre allò que està dient d’ell
i d’entendre el signe natural que aquest individu té
en el/la amant. Qui es sent estimat/da accepta l’amor
que l’avergonyeix i sol·licita. El jo-també és un gir de
180 graus, perquè les regles desapareixen per donar
espai al tot-és possible; l’amor és contrari a aquesta cadena infinita d’estereotips gastats. Aquí és on
cabria obrir-se a la riquesa personal de cadascú, de
manera tal que se li doni crèdit. [Per exemple, en el
petó es dóna crèdit a l’altre. Relacionat amb el gust,
el petó és una carícia donada amb els llavis, expressant una vinculació afectiva a una persona. Besar el
cos de la persona estimada és una experiència lúdicoamorosa que ens obre a “més” sense arribar mai a
“totalment”. És un estat, no un lloc: “Que em besi
amb besos de la seva boca! Les teves carícies són més
dolces que el vi.” (Càntic dels càntics 1,2)].
Però el cos és fràgil, es pot “trencar”, i la terra,
sense les nostres atencions, també. Això ens porta al
fet que, encara que no pas tot ens faci mal o bé, hem
d’afavorir o construir noves formes de tracte –de contracte- amb les altres persones i, en general, amb la
creació sencera. És a dir, la nostra fragilitat no consisteix en una manca de protecció, sinó que és part de la
nostra condició. No es tracta pas, doncs, de combatre
–des de fora- i endurir la debilitat, sinó que el combat
es produeixi en la mateixa fragilitat, des del cos i en
els cossos que ens envolten. Els cossos despullats denoten tant la fragilitat que mirem de tapar-los i protegir-los, en virtut d’això són humiliats fàcilment. (La
Terra sempre ha estat despullada i, encara que pensem
que no, també mereix tendresa quan la tractem).
Però, què deuen tenir les carícies perquè es considerin
positives? Que siguin autèntiques (mai falses, perquè
es desvirtuen), lliures (la coacció aniquila la seva generositat), desinteressades (qualsevol mena d’interès
fa que els comptes ens tanquin). Així doncs, les carícies s’han de donar oportunament, sense precipitar-se
i sense passar-se. Una carícia ben donada mai ofendrà
la persona que la rep, doncs són com nutrients per al
nostre ser, enriquidores d’un desenvolupament emo-

cional sa. Habitar –la terra- és tocar. Lamentablement,
som analfabets del tacte, d’aquí que el menyspreem –i
al planeta també-. Tanmateix la dificultat pròpia per
educar-lo i el fet que reveli el domini d’ell mateix o la
seva manca, ens recorda que en ell l’afectivitat esdevé
cos i el cos esdevé afectivitat. Tots els éssers humans
tenen per naturalesa gana de pell. A partir d’aquesta
dada de la natura, la nostra major creació perceptiva
és la carícia.
Hem d’aprendre a tractar amb la mateixa tendresa
amb què ens tractem nosaltres, i en la vulnerabilitat
que ens pertany. Cobrir el nostre cos –fràgil- és signe
d’excel·lència, és a dir, de bona vida. Tenir cura del
cos i respectar-lo, i per descomptat estimar-lo –el
propi, el d’altri i el del planeta- no té a veure amb la
fortalesa, sinó amb edificar una vida feliç sense aniquilar allò que som: cossos de fang. Hem d’aprendre
a tocar-nos amb naturalitat en la nostra debilitat. És temps de tornar al cos, al cos despullat, de
comprendre’ns-hi i tocant-nos començar la renovada
forma de comprensió de nosaltres mateixos, de tots/es
i cadascú/na.
Allò paradisíac de la nuesa humana mostra l’estat
d’innocència. Presentar-se despullat/da no tan sols és
un acte que indica carència –de béns materials, per
exemple-, també mostra com els cossos són, sense
més, bons en ells mateixos i, en conseqüència, bonics.
La nuesa és, doncs, l’expressió immediata de l’ésser
estimat, és una epifania (manifestació d’allò diví).
És una experiència divina que exigeix una autèntica
litúrgia (com a “acte sagrat”, donat que l’Altre en la
seva nuesa és justament allò sagrat), i la genuflexió
ha de ser la nostra actitud davant l’etern misteri de la
nuesa –pròpia, aliena i del planeta Terra-. La nuesa no
aniquila pas la innocència pel seu caràcter epifànic en
la renovada litúrgia dels cossos. Allò diví de la nuesa
no cansa mai sinó que es renova en cada nu.
Els sentiments són incòmodes, donat que “no
caben a l’ordinador, no paguen impostos, no convoquen multituds (...)” (M. Benedetti). El cos, en canvi,
és una festa (E. Galeano), si li donem la cura que es
mereix. Per això, apoderar-se’n és un negoci per a uns
i una culpa per d’altres. No hi ha éssers humans lliures
si no s’autoposseeixen en el seu cos. Si féssim cas a
César Vallejo, repetiríem la seva frase “Posa’t el cos”.
Ningú se’l posa per hom i, qui l’usurpa, el guarda
sota pany... ens controla. Les conquestes de l’esperit

han d’anar acompanyades per les dels cossos. Sentir
vergonya pel cos és una forma d’inhumanitat.
L’obstacle més gran a la nostra corporeïtat sexuada
és imposar solucions i, a més, imposar-les moralitzant. La conseqüència és una “castedat grollera” (J.
I. González Faus) que pretén fer de l’ésser humà un
expedient i no pas una biografia. La moral a seques
es pot tornar exigent, però no pas per això resulta
vinculant i, encara menys, alliberadora. Es tracta de
ser exigents amb nosaltres mateixos en una apassionada celebració de la vida i de Terra. Més que no pas
aixecar un llistat de regles caldria pensar que la nostra
conducta resulti sorprenentment acollidora envers les
persones concretes i, per descomptat, responsable
envers la nostra Terra.
❑

cOl·Lecció «temps axial»
Imprescindible per estar al corrent dels avenços
que la teologia llatinoamericana de l ‘alliberament
en la seva trobada amb altres fronteres de pensament.
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo
religioso. Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano. La contribución de Paul F. Knitter
al diálogo interreligioso.
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y
religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible.
Fe en lenguaje de modernidad.
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y filosofía procesual.
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
Vegeu el preu de cada llibre, i el de la col·lecció
completa... i sorpreneu-vos-en. També es poden
adquirir en format digital a meitat de preu... Llegiu
l’índex, el pròleg, una ressenya del llibre que us
interessi... a: latinoamericana.org/tiempoaxial
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11

Dillluns
Dilluns

22

Dimarts

33 Dimecres

novembre

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Flp 2.12-18 / Sl 26
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6 Martí de Porres
Lc 14,25-33
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a Difunts
Tots Sants
1950: Els nacionalistes porto-riquenys Oscar Collazo 1979: Primera Trobada de les Nacionalitats i 1639: Mor Sant Martí de Lima, al Perú. Fill d’esclava
i Griselio Torresola ataquen la Casa Blair com a
Minories (Cuzco).
negra, va lluitar contra els prejudicis ﬁns que els
part de l’Alçament de Jayuya.
dominics el van acceptar com a religiós.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de les Lligues
1903: Panamà se 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: L’exèrcit xilè reconeix la responsabilitat en els
crims comesos durant la dictadura de Pinochet.

184

4
4

Dijous

Flp 3,3-8 / Sl 104
Lc 15,1-10
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.
2003: Segrest i assassinat d’Àngel Shingre, líder comunal equatorià.

55

Divendres

6
6

Dissabte

Flp 3,17-4,1 / Sl 121
Flp 4,10-19 / Sl 111
Lc 16,1-8 Lleonard
Lc 16,9-15
Zacaries i Isabel
1838: Independència d’Hondures.
1866: El decret imperial núm. 3275 allibera els es1980: Fanny Abanto, mestra, líder d’educadors, aniclaus de la nació que estiguin disposats a demadora de CEBs de Lima, vinculada a les lluifensar el Brasil a la guerra contra el Paraguai.
tes populars, testimoni de la fe. 30 anys.
1988: José Ecelino Forero, agent de pastoral, màrtir
1988: Araceli Romo Álvarez i Pablo Vergara Toledo,
de la fe i del servei a Colòmbia.
militants cristians màrtirs de la resistència con- Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció
tra la dictadura a Xile.
de l’Explotació del Medi Ambient a la Guerra.
Nova: 04h52m a Escorpí

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

Vilibrord
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León es possessiona de Florida.
1917: Triomfa la insurrecció obrera i camperola a
Rússia i comença la primera experiència de
construcció del socialisme en el món.
1962: Mor Leonor Roosevelt, activista pels DDHH i
primera dama dels EUA.
1978. Antonio Ciani. Dirigent estudiantil de l’AEU a
Guatemala. Desaparegut.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscà, màrtir
de la defensa dels pobres, Guatemala.

novembre

77

185

8
8

Dillluns
Dilluns

novembre

Tt 1,1-9 / Sl 23
Adeodat
Lc 17,1-6
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.
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9 Dimarts
9

10 Dimecres
10

Tt 2,1-8.11-14 / Sl 36
Tt 3,1-7 / Sl 22
Lc 17,7-10 Lleó el Gran
Lc 17,11-19
Teodor
1938: Nit dels vidres trencats, comença la violència 1483: Naixement de Luter, a Alemanya.
antisemita a Alemanya.
1969: El govern brasiler prohibeix la publicació de
1977: Justo Mejía, sindicalista camperol i catequista,
notícies sobre indis, guerrilla, moviment negre
màrtir de la fe a El Salvador.
i contra la discriminació racial.
1984: Primera Trobada dels Religiosos, Seminaristes 1980: Policiano Albeño, pastor evangèlic, i Raúl
i Capellans Negres de Río de Janeiro.
Albeño, màrtirs de la justícia, El Salvador. 30
1989: Cau el mur de Berlín.
anys.
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.

11
11

Dijous

12
12

Divendres

13
13

Dissabte

Flm 7,20 / Sl 145
2Jn 4-9 / Sl 118
3Jn 5-8 / Sl 111
Lc 17,20-25 Josafat
Lc 17,26-37 Leandre
Lc 18,1-8
Martí de Tours
1838: Abolició de l’esclavitud a Nicaragua.
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdot, 33 anys,
Soren Kierkgaard
màrtir dels moviments d’alliberament del poble
1983: Sebastián Acevedo, militant, màrtir de l’amor 1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministre de
l’eucaristia, màrtir de la solidaritat, Guatemala.
uruguaià.
ﬁlial al poble xilè.
2008: El jutge Baltasar Garzón ordena investigar les
Creixent: 16h38m a Escorpí
execucions de l’època franquista a Espanya.

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

Dídac d’Alcalà
1960: Vaga nacional de 400.000 ferroviaris, portuaris
i marins, Brasil.

novembre

14
14
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Dilluns
15 Dillluns
15

16 Dimarts
16

17 Dimecres
17

novembre

Ap 1,1-4;2,1-5 / Sl 1
Ap 4,1-11 / Sl 150
Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Lc 18,35-43 Margarida, Gertrudis
Lc 19,11-28
Lc 19,1-10 Isabel d’Hongria
Albert el Gran
1562: Juan del Valle, bisbe de Popayán, Colòmbia, 1982: Fundació del Consell Llatinoamericà d’Esglé- 1985: Luis Che, celebrador de la paraula, màrtir de la
fe a Guatemala.
pelegrí de la causa indígena.
sies, CLAI.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebel contra els 1989: Ignacio Ellacuría, companys jesuïtes i les seconqueridors, màrtir de la insurrecció indígena
ves dues empleades domèstiques, assassinats
a Bolívia, mort per l’exèrcit.
a la UCA de San Salvador.
1889: Es proclama la República al Brasil.
Dia del Sacriﬁci a l’Islam.
1904: Desembarquen marines a Ancón, Panamà.
Dia internacional de l’ONU per la tolerància.
1987: Fernando Vélez, advocat i militant, màrtir dels
drets humans a Colòmbia.
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18
18

Dijous

Ap 5,1-10 / Sl 149
Lc 19,41-44
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. 40
anys.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperant basc, i Jorge
Luis Mazo, sacerdot, assassinats pels paramilitars, a Quibdó, Colòmbia.

19
19

Divendres

Ap 10,8-11 / Sl 118
Lc 19,45-48
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. 30 anys.
2000: Fujimori, des del Japó, presenta per fax la
seva renúncia a la presidència del Perú.

20
20

Dissabte

Ap 11,4-12 / Sl 143
Lc 20,27-40
Fèlix de Valois, Octavi
1542: Les Lleis Noves regulen les encomiendas
d’indis. Suprimides el 1545 romanen de fet ﬁns
1710.
1695: Mort-martiri de Zumbí dels Palmares. Líder
dels Palenques de Palmares. Dia nacional brasiler de la Consciència Negra.
1976: Guillermo Woods, sacerdot missioner, excombatent nord-americà al Vietnam, màrtir i
servidor del poble de Guatemala
2000: Condemnat a cadena perpètua Enrique
Arancibia, ex-agent de la DINA xilena, per
atemptar contra el general Prats a Buenos Aires
el 30.09.1974.
Dia internacional dels Drets del Nen.
Dia mundial per la industrialització d’Àfrica.

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

Presentació de Maria
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.

novembre

21
21

Dia mundial (de l’ONU) de la televisió.
Plena: 17h27m a Taure
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22
22

Dillluns
Dilluns

23 Dimarts
23

novembre

Ap 14,1-5 / Sl 23
Ap 14,14-19 / Sl 95
Cecília
Lc 21,1-4 Climent
Lc 21,5-11
1910: João Cândido, l’«almirall negre», lidera la 1927: Miguel Agustín Pro, assassinat, amb tres laics,
«Revolta de la Chibata» a Rio de Janeiro.
per ordre del president de Mèxic Plutarco Elías
Calles, durant la persecució religiosa de l’èpoDia universal de la música.
ca dels cristeros.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrer, Paraguai.
1980: Ernesto Abrego, rector, desaparegut amb 4
dels seus germans a El Salvador. 30 anys.
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24 Dimecres
24

Ap 15,1-4 / Sl 97
Lc 21,12-19
Andreu Dung-Lac
1590: Agustín de La Corunya, bisbe de Popayán,
desterrat i empresonat per defensar els indis.
1807: Mor José Brandt, cap de la nació Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violació de drets humans contra indígenes.

25
25

Dijous

26
26

Divendres

Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9 / Sl 99
Ap 20,1-4.11-21,2 / Sl 83
Lc 21,20-28 Joan Berchmans
Lc 21,29-33
Caterina d’Alexandria
Isaac Wats
1984: Màrtirs camperols de Chapi i Lucmahuayco,
1808: Se signa una llei que concedia terres a tots els
Perú.
estrangers no negres que anessin al Brasil.
1960: Assassinat de les germanes Mirabal a la
República Dominicana. 50 anys.
1975: Independència de Surinam. Festa nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá’í, indígena, màrtir de
la lluita per la terra dels seus germans, que havia parlat amb Joan Pau II a Manaus el 1980.
Assassinat.

27
27

Dissabte

Ap 22,1-7 / Sl 94
Virgili
Lc 21,34-36
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiant universitari peruà, mort durant la seva detenció i
interrogatori pels militars.
1980: Juan Chacón i companys dirigents del FDR,
màrtirs a El Salvador. 30 anys.
1992: Intent de cop d’estat a Veneçuela.

Dia internacional contra
l’explotació de la dona.

1r Diumenge d’Advent / Cicle A
Is 2,1-5 / Sl 121
Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44

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. 30 anys.
Minvant: 20h36m a Verge

novembre
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200 aNYs que preparEn UN ALTRE proJecto de socieTaT
Bicentenari de la IndependÈncia LLatinoamericana
Juan Luis Hernández Avendaño
Universitat Iberoamericana de Puebla, Mèxic

Fa dos-cents anys Mèxic s’anomenava la Nueva
España i durant tres segles va patir el colonialisme
i l’esclavitud. Per a la majoria de la població, això
era ben normal i no podia ser de cap altra manera.
L’espanyol era el Senyor, els altres els seus servents.
Dos capellans de poble, Miguel Hidalgo i José María
Morelos, amb l’estendard de la Verge de Guadalupe al
capdavant, varen cridar que la realitat podia i havia de
ser diferent. Van començar la lluita per la Independència, és a dir, la lluita per tal que el poble fos el subjecte
de la seva història, per tal que, amo de la seva llibertat,
es governés ell mateix, per tal que hi hagués un projecte de vida per a quanta més gent fos possible.
Hidalgo i Morelos varen ser excomunicats i els seus
enemics varen aconseguir veure els seus caps penjats
per escarment dels altres. No obstant això, la llavor
estava sembrada i Mèxic va veure la llum com a nació
independent el 1821. La Independència va ser possible
per la força social del poble. Però aquest anhel de llibertat i justícia per als pobres, per a les majories desposseïdes, per als sense terra, es va estendre per tot el
Continent. Al Carib, l’Amèrica Central i la del Sud grans
homes i dones varen forjar Independències, van lluitar
per tenir drets i, sobretot, per fer nacions lliures.
Què és una nació? Una nació és el “jo col·lectiu”,
el “nosaltres” que s’uneix per assolir un somni, una utopia, una lluita. Fa dos-cents anys les Independències a
Llatinoamèrica van voler construir aquest Nosaltres que
avui anomenem Pàtria Gran, la nostra Amèrica mestissa
i indígena. Avui, de què ens volem independitzar? Fa
dos-cents anys les Independències varen ser bàsicament
polítiques. Avui, quina mena d’Independències volem
per als nostres pobles?
Fa dos-cents anys el conqueridor s’enduia les riqueses de la nostra terra, tenia els nostres avantpassats
d’esclaus i no creia que tots fóssim fills de Déu, fills del
mateix Pare que desitja la igualtat i la fraternitat entre
tots. Avui, quines lluites d’Independència caldran per
resistir, però, sobretot, per lluitar per un nou projecte
de societat?
Aquest any que celebrem el bicentenari del crit
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d’Independència mexicà, podem recuperar aquest esperit llibertari, identificant els nous crits d’Independència
del segle XXI. Aquests crits podrien ser:
a) Independència del capitalisme, voraç, essencialment insolidari i antifratern. Avui la força social del poble, el “Nosaltres” des de Llatinoamèrica té en el capitalisme i les seves seqüeles neoliberals un conqueridor
que es nega a donar vida als dèbils mentre insisteix en
generar cada vegada més empobrits. Cal llençar el crit
d’Independència contra el capitalisme, model econòmic
que té en l’egoisme i l’avarícia els seus principis rectors. El crit d’Independència és fomentar i incrementar
les xarxes de comerç just, les barates i intercanvis
de béns i productes, el suport de les diferents formes
d’economia social i solidària, el foment d’una economia
basada en el desenvolupament sostenible i l’austeritat
com a forma de vida.
b) Independència de les multinacionals, rapinyadores, explotadores i inhumanes. Els conqueridors d’avui
vénen amb noms de marques, volen endur-se els molts
recursos que té la nostra terra mestissa i indígena. Avui
el crit d’Independència és contra la depredació de les
multinacionals. La lluita per tenir la terra continua essent un dels factors més importants que dóna Independència. Quan el poble té la terra és lliure i independent.
c) Independència del colonialisme tecnològic i
cultural. La nostra Amèrica Llatina és enormement rica
en cultura, identitat, tradicions, solidaritats, expressions simbòliques, arts, història. No obstant això, la
nostra regió està sempre inundada de noves tecnologies
i propostes culturals, principalment dels Estats Units,
que bàsicament cerquen consumidors, que basen l’èxit
en el tenir i no pas en el ser per als altres, que desenvolupen espiritualitats superficials, que fan individus i
no pas persones, autistes en comptes de compromesos
socialment. Avui el crit d’Independència és per enfortir
la nostra identitat mestissa i indígena, per fer possible
un projecte de societat des dels interessos i la cultura
de les nostres comunitats, els nostres barris, les nostres
nacions.
Pensem en les nostres comunitats, grups, associa-

cions i moviments. ¿Quines altres Independències ens
cal encapçalar a dos-cents anys d’aquelles primeres
lluites que ens varen llegar Hidalgo, Morelos, Bolívar,
San Martín i tants de desconeguts que varen creure que
una Pàtria Gran era possible, que varen fer caure les
mentalitats que pensaven que no era possible foragitar
el conqueridor, que varen vèncer la por d’enfrontar-se a
la Inquisició i les seves tortures, que varen animar-ne
d’altres en la seva esperança per tenir un projecte de
societat diferent al que dominava aleshores? Fa doscents anys els llibertadors coneguts i no coneguts varen
pensar que un altre món era possible i varen fer les
Independències. Avui seguim la petja dels llibertadors
i conquerim les nostres Independències. Amb la força
social del poble és possible.
Però també aquest 2010 celebrem els 100 anys de la
Revolució Mexicana, esdeveniment que va fer caure una
dictadura de 33 anys, que va fer de la Constitució de
1917 la primera en garantir drets a obrers i camperols,
que va fer d’Emiliano Zapata i Pancho Villa els representants del poble que no varen voler el poder i varen
acabar traïts pels que només volien el poder.
La Revolució Mexicana és Zapata dient “la terra és
de qui la treballa” i enarborant el lema “Terra i Llibertat”. La Revolució és un milió de morts que es varen
alçar contra els cacics, hisendats i terratinents que,
una vegada més, eren els amos absoluts de la terra. La
Revolució és veure els Flores Magón impulsant el dret
a la vaga i una jornada laboral de vuit hores diàries. La
Revolució és el crit de “sufragi efectiu no reelecció”.
La Revolució és veure els de Sota canviant les regles
injustes de la societat d’aleshores, és veure els de Sota
essent protagonistes en la construcció d’un nou projecte de societat.
Fa cent anys els de Sota varen fer la Revolució.
Avui, qui està fent les noves Revolucions? Quines noves
Revolucions s’hauran de fer? Quines noves Revolucions
cal impulsar per aquest segle XXI? Potser en podem
identificar dues d’importants:
a) La Revolució contra el govern dels pitjors. Les
democràcies que varen arribar als nostres països després
de les dictadures estan degenerant en governs municipals, regionals i nacionals de polítics corruptes, mafiosos, narcotraficants. Polítics ignorants que no tenen
la més mínima noció de l’interès comú i que només
veuen el govern com un botí a repartir entre la seva
família i els seus amics. Cal fer la Revolució per tal que
la política es revaloritzi, la lluita cívica i ciutadana es

revitalitzi, i sigui el poble qui veritablement governi,
sigui amb el seu contrapès organitzat, amb el control i
el seguiment de l’agenda pública, amb la mobilització
popular, amb la resistència activa en la creació de projectes alternatius.
b) La Revolució contra l’apatia i la desesperança. A
vegades sembla que l’eix del mal, és a dir, la impunitat,
la violència, el consumisme, el saqueig, l’explotació
de les persones no es pot acabar i és més fort que
nosaltres. Sovint veiem que els nostres veïns, amics o
germans es cansen, s’aparten, es desesperen de tanta
ignomínia, de tanta apatia social. Aleshores és just
que fem la Revolució. No hi ha res més revolucionari
que intentar-ho una vegada més, justament quan ja
s’ha provat tot. L’ésser humà és l’únic que pot tornar a
començar quan anteriorment ha fracassat. La Revolució contra l’apatia i la desesperança és fonamental en
temps en què lluitar, resistir, crear projectes de vida o
és de bojos o és de minories escandaloses. Fem la Revolució del dia a dia, on la nostra força física i anímica,
el nostre tremp o la nostra desídia es juguen minut a
minut.
Quines noves Revolucions s’identifiquen des de
la nostra experiència local? A 200 anys de les lluites
d’Independència i a 100 de la Revolució Mexicana, semblaria que la nostra Pàtria Gran, la nostra Llatinoamèrica, estigués reclamant noves Independències i noves
Revolucions. Pels signes dels temps actuals aquestes
lluites estan en tres trinxeres. A la trinxera política és
imprescindible el protagonisme del poble, sigui com
a ciutadans o com a “jo col·lectiu”. Cal que el poble
surti més al carrer, apropiant-se de la vida pública. La
segona trinxera és el foment del diàleg i de la cultura
de la pau davant la violència que es cova com un càncer a les nostres societats. La violència és cada vegada
més “útil” per a molts sectors socials. Serà fonamental
treballar per la pau i la construcció d’acords entre diferents. Finalment, una trinxera més, podrà ser la feina
quotidiana per repartir millor la riquesa que tinguem,
poca o molta. “No concentris, distribueix”, podria ser
un lema per continuar fomentant la solidaritat i un
millor repartiment d’allò escàs en la regió més desigual
del món que és la nostra Pàtria Gran.
Independència i Revolució. Anhels socials que caldrà seguir estimulant per construir una altra societat,
amb possibilitats d’oferir vida en abundància, particularment als més petits.
❑
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29
29

Dillluns
Dilluns

30 Dimarts
30

11 Dimecres

Is 2,1-5 / Sl 121
Rm 10,9-18 / Sl 18
Is 25,6-10 / Sl 22
Mt 8,5-11 Andreu apòstol
Mt 4,18-22 Eloi
Mt 15,29-37
Sadurní
1916: Desembarcament massiu de Marines i implan- 1967: La conferència episcopal brasilera (CNBB) 1981: Diego Uribe, sacerdot, màrtir de la lluita d’alliberament del seu poble, Colòmbia.
tació del protectorat a la Rep. Dominicana.
protesta contra l’empresonament de sacerdots.
2000: El jutge Guzmán disposa l’arrest domiciliari i el
1976: Pablo Gazzari, sacerdot argentí, Germanet de
processament de Pinochet.
l’Evangeli, segrestat i llençat viu al mar en els
“vols de la mort”.
Dia mundial de la lluita contra la síndrome
2000: Mor a Panamà mossèn Antonio Fernández
d’inmunodeﬁciència adquirida, SIDA.
Ibáñez, defensor dels grups ètnics més desprotegits.

desembre

Día internacional, de l’ONU,
de Solidaritat amb el poble palestí.
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22

Dijous

33

Divendres

4
4

Dissabte

Is 26,1-6 / Sl 117
Is 29,17-24 / Sl 26
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 7,21.24-27 Francesc Xavier
Mt 9,27-31 Joan Damascè, Bàrbara
Mt 9,35-10,1.6-8
Bibiana
1823: Declaració de la doctrina Monroe: «Amèrica 1502: Moctezuma és entronitzat com a senyor de 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo
Tenochtitlán.
de Palmares, Brasil.
pels americans».
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdot, Perú.
1956: Desembarcament del Granma a Cuba.
Dia internacional del voluntari.
1972: Panamà reconeix el dret dels indígenes a la 2002: Mor Ivan Illich, ﬁlòsof i sociòleg de l’alliberament
seva comarca.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Dia internacional de la persona amb discapacitat.
Kasel i Jean Donovan, segrestades, violades i
assassinades. El Salvador. 30 anys.
1990: Camperols màrtirs d’Atitlán, Guatemala. 20
anys.
Dia internacional de l’ONU contra l’esclavitud.

2n Diumenge d’Advent
Is 11,1-10 / Sl 71
Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12

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.

Dia internacional (de l’ONU)
dels Voluntaris pel desenvolupament.
Nova: 17h36m a Sagitari

desembre
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6
6

Dillluns
Dilluns

77 Dimarts

desembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Is 40,1-11 / Sl 95
Lc 5,17-26 Ambròs
Mt 18,12-14
Nicolau de Bari
Nicolau de Mira
1975: El govern militar d’Indonèsia envaeix Timor
1534: Fundació de Quito.
Est, matant 60.000 persones en dos mesos.
1969: Mor João Cândido, l’”almirall negre”, heroi de 1981: Lucio Aguirre i Elpidio Cruz, hondurenys, celela Revolta de Chibata de 1910, Brasil.
bradors de la Paraula i màrtirs de la solidaritat
amb els refugiats.
Any Nou musulmà: 1432.
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8 Dimecres
8

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».
1934: Naixement de Jon Cortina.
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 condemna Leyla Zana a
17 anys de presó per defensar els drets dels
kurds.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdot que treballava amb els camperols a Orient, assassinat
per paramilitars, Colòmbia.
2004: 12 països funden la Comunitat Sud-americana
de Nacions: 361 milions d’habitants.

9
9

Dijous

10
10

Divendres

Is 41,13-20 / Sl 144
Is 48,17-19 / Sl 1
Mt 11,11-15 Eulàlia de Mèrida
Mt 11,16-19
Leocàdia, Valeri
1824: Victòria de Sucre a Ayacucho. Última batalla 1898: Espanya, derrotada, cedeix Puerto Rico i
per la Independència.
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.

11
11

Dissabte

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13
Damas
Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdot, màrtir de les
lluites d’alliberament, Nicaragua.
1994: Primera Cimera Americana, a Miami. Els governs decideixen crear l’ALCA, sense la participació dels pobles. El 2005 fracassarà.
1997: S’aprova el Protocol de Kyoto per reduir l’emissió dels gasos que provoquen l’efecte hivernacle.

Dia de l’ONU dels drets humans.
Dia internacional dels Pobles Indígenes.

3r Diumenge d’Advent
Is 35,1-6.10 / Sl 145
St 5,7-10 / Mt 11,2-11

Guadalupe, Juan Diego
1531: Maria s’apareix a l’indi Juan Diego al Tepeyac,
on s’adorava Tonantzin, la «venerable Mare».
1981: Matança d’«El Mozote», centenars de camperols a Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista,
màrtir, Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congrés de Nicaragua desafora l’ex-president Alemán, per frau milionari contra l’Estat.

desembre

12
12
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13
13

Dillluns
Dilluns

14 Dimarts
14

15 Dimecres
15

desembre

Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33
Nm 24,2-7.15-17 / Sl 24
Is 45,6-25 / Sl 84
Llúcia
Mt 21,28-32 Valerià
Mt 21,23-27 Joan de la Creu
Lc 7,19-23
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 pobres
1978: Independència de Santa Lucía.
relatius a la situació de l’esclavitud al Brasil per
a l’Argentina.
esborrar la taca de la nació.
Creixent: 13h59m a Peixos
1973: L’ONU identiﬁca Puerto Rico com a colònia i
aﬁrma el seu dret a la independència.
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16
16

Dijous

17
17

Divendres

Is 54,1-10 / Sl 29
Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Lc 7,24-30 Joan de Mata, Llàtzer
Mt 1,1-17
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, a San 1819: Es proclama la República de la Gran Colòmbia
Francisco, MG, Brasil.
a Angostura.
1991: Indígenes màrtirs del Cauca, Colòmbia.
1830: Mor, víctima de tisi o càncer, prop de Santa
1993: Aixecament popular a Santiago del Estero,
Marta, Colòmbia, Simón Bolívar, l’Alliberador
Argentina, on es cala foc a les seus dels tres
de Veneçuela, Colòmbia, Equador i Perú, i funpoders de l’Estat.
dador de Bolívia, als 47 anys d’edat.

18
18

Dissabte

Jr 23,5-8 / Sal 71
Mt 1,18-24
Rufus i Zòsim
1979: Matança de camperols a Ondores, Perú.
1979: Matança de camperols a El Porvenir, El
Salvador.
1985: João Canuto i ﬁlls, líder sindical al Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
corrupció de la policia, 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.
Dia internacional (de l’ONU) del Migrant.

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

Nemesi
1994: Crisi econòmica mexicana: 10 dies més tard la
devaluació del peso arribaria al 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 anys, sacerdot, assassinat
a ganivetades i trets a Guatemala.
2001: Després d’un discurs del president, el poble argentí surt al carrer provocant la seva renúncia.
2001: “Pocho” Lepratti, 36 anys, dirigent de barri i catequista, militant pels Drets dels Infants, assassinat per la policia de Rosario, Argentina. Moren
30 persones més. www.pochormiga.com.ar

desembre

19
19

201

Dilluns
20 Dillluns
20

Is 7,10-14 / Sl 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.

21 Dimarts
21

desembre

Plena: 08h13m a Bessons
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22 Dimecres
22

1Sam 1,24-28 / Int.: 1Sam 2,1-8
Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1, 46-56
Lc 1,39-45 Francesca J. Cabrini
Pere Canisi
Tomàs Apòstol
1815: És afusellat José María Morelos, heroi de
1511: Homilia de Fra Antonio de Montesinos a La
la independència de Mèxic, després que la
Española.
Inquisició el desterrés.
1907: Matança a Santa María de Iquique, Xile: 3.600 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 anys, líder
víctimes, miners en vaga per millors condicions
ecologista a Xapuri, Brasil. Assassinat pels lade vida.
tifundistes.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdot, solidari amb 1997: Matança d’Acteal, Chiapas. Paramilitars dels
el seu poble en la lluita contra la dictadura,
latifundistes i del governant PRI maten 46 indíCuba.
genes tzotzils paciﬁstes, reunits en oració, ja al
seu tercer dia de dejuni.
Solstici, d’estiu al Sud,
i d’hivern al Nord, a les 23h38m.
Eclipsi total de Lluna,
visible a tota Amèrica.

23
23

Dijous

Ml 3,1-4.23-24 / Sl 24
Lc 1,57-66
Joan de Kety
1896: Conﬂicte entre els EUA i la Gran Bretanya degut a la Guyana veneçolana.
1972: Un terratrèmol de 7 punts Richter destrueix
Managua i causa la mort a més de 20 mil persones.
1989: Gabriel Maire, assassinat a Vitoria, Brasil per la
seva pastoral compromesa.

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

Esteve
1864: Comença la Guerra de la Triple Aliança: Brasil,
Argentina i Uruguai contra Paraguai.
1996: Vaga general a l’Argentina.

25
25

Dissabte

Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Nativitat
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14
Is 52,7-10 / Sal 97
Hermínia i Adela
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18
1873: Expedició repressiva contra els guerrillers dels
quilombos a Sergipe, Brasil.
1553: Valdivia és derrotat a Tucapel pels araucans.
1896: Mor a Sabadell, Isabel Vilà, primera sindica- 1652: Alonso de Sandoval, testimoni de l’esclavitud
lista catalana.
a Cartagena de Indias, profeta i defensor dels
1925: La llei brasilera passa a garantir 15 dies a
negres.
l’any de vacances a la indústria, el comerç i
els bancs.

desembre

26
26

24 Divendres
24
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27
27

Dillluns
Dilluns

desembre

1Jn 1,1-4 / Sl 96
Joan evangelista
Jn 20,2-8
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 Río de Janeiro ﬁrma la llei
962/85 que prohibeix la discriminació racial als
ascensors dels ediﬁcis.
1996: Vaga d’un milió de sud-coreans contra la llei
laboral que facilita els acomiadaments.
2001: Petrona Sánchez, líder camperola i de l’organització de dones, assassinada per les FARC a
Costa de Oro, Chocó, Colòmbia.
2007: És assassinada Benazir Butto, al Pakistan.
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28 Dimarts
28

29 Dimecres
29

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
1Jn 2,3-11 / Sal 95
Sants Innocents
Mt 2,13-18 Tomàs Becket
Lc 2,22-35
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, 1987: Més de 70 garimpeiros de Serra Pelada,
Brasil.
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 juve- 1996: Acords de Pau entre el Govern guatemalenc
nil, assassinat per les FARC en una assemblea
i la guerrilla que posen ﬁ a 36 anys d’hostilitat,
de joves al riu Jiguamandó, Colòmbia.
més de 100.000 morts i 44 aldees arrasades.
Dia internacional per la biodiversitat.
Minvant: 04h18m a Lliura

30
30

Dijous

31
31

Divendres

1Jn 2,12-17 / Sl 95
1Jn 2,18-21 / Sal 95
Lc 2,36-40 Silvestre
Jn 1,1-18
Sabí
1502: Salpa d’Espanya la ﬂota més gran d’aleshores: 1384: Mor John Wiclyf, a Anglaterra.
30 vaixells amb uns 1.200 homes, sota el co- 1896: En el punt més alt del cautxú s’inaugura el teatre Amazones a Manaus, Brasil,.
mandament de Nicolás de Obando.
1972: Mor a São Paulo, en el 4t dia de tortura, Carlos
Danieli, del PC del Brasil, sense revelar res.

1

Dissabte

Any 2011:
Any Internacional (de l’ONU) dels Boscos
http://www.un.org/spanish/events/calendario/years/doc_y2011.html
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Formes d’ajudar el planeta...

Les tres R: reducció, reutilització i reciclatge
Intenta REDUIR el consum fins al mínim necessari,
en el consum necessari REUTILITZA al màxim, i finalment allò que no es pugui reutilitzar s’ha de dipositar
en contenidors amb la mateixa mena de residus (per
garantir-ne el RECICLATGE).
Reduir el consum d’aigua a casa: és millor dutxarse que no pas banyar-se; obrir l’aixeta el mínim temps
possible; arreglar les fugues d’aigua de seguida.
Disminuir l’ús de paper. La digitalització de la informació moltes vegades el fa innecessari. Alguns usos
domèstics son prescindibles (p.e. tovallons de paper).
Reduir els envasos al màxim (comprar productes
amb un embalatge mínim; emprar recipients reutilitzables). Els envasos no perjudiquen per igual: eviteu
l’alumini i empreu el vidre.
Empreu bosses de tela per anar a comprar, o reutilitzeu les de plàstic. Feu una campanya local per reduir
dràsticament l’ús exagerat de bosses de plàstic.
No accepteu la facilitat de comprar coberts i plats
de plàstic d’”usar i llençar”.
Un gran % de les deixalles són paper. Convenceu
els vostres veïns, la vostra església o el vostre lloc de
treball per posar-hi un contenidor de reciclatge. Cada
tona de paper reciclat estalvia 1.500 litres de petroli.
Una llauna d’alumini triga 200 anys en
descompondre’s. Reciclada tornarà a estar en ús al cap
de 2 mesos.
Les ampolles de plàstic d’aigua i refrescos triguen
mil anys en descompondre’s. No les compreu si no hi
ha reciclatge.
No és pas més net qui més neteja, sinó el que
menys embruta.

Dani Boix I José Maria Vigil
Saus, Empordà, Catalunya / Panamà

nit i períodes en els que no es faran servir. També les
copiadores, televisors... en espera.
Canviar un grau el termòstat pot estalviar un 10%
d’energia i de despesa... i es pot aguantar la mar de
bé.
Fomentar el naturalisme
Estimular el coneixement dels llocs naturals propers, així com dels animals i plantes que hi viuen.
Estimular l’ús tradicional de les plantes silvestres.
Donar suport a la recuperació i difusió del coneixement sobre les seves propietats.
Plantar un arbre celebrant-ho amb els amics i
familiars. Amb els anys la seva ombra ens els recordarà
mentre ens refresca de tardes caloroses.

Vida sana i consum responsable
Emprar només la quantitat necessària d’adobs. El
seu excés ens acaba perjudicant (p.e. disminueix la
qualitat de l’aigua i malmet els ecosistemes naturals).
Evitar els pesticides. La seva presència en el nostre
cos o en els ecosistemes sempre genera problemes. El
control biològic pot ser una alternativa.
Prioritzar la compra d’aliments locals i de temporada. Estalviarem el transport i ajudarem els productors
locals.
A l’hora de comprar, fixeu-vos en la composició
dels aliments, seleccionant els que usin la menor
quantitat de conservants i substàncies sintètiques.
Disminuir el consum de carn. El consum actual en
algunes zones del planeta no és possible per a tota la
humanitat. Ni és necessari, ni més sa.
Exigir condicions sanes en el lloc de treball, i mesures preventives en cas de sorolls, gasos, etc.
Afavoriu la disminució dels fulletons publicitaris:
Estalvi energètic
un consum innecessari de paper i tinta.
Afavorir l’ús de la bicicleta en recorreguts curts i
Si és un trajecte curt, feu-lo caminant. Estalvia
del transport públic en els llargs.
Compartir vehicle en els desplaçaments quotidians. diners i ajuda a la salut.
A l’hivern, aïllar eficaçment les llars per evitat un
Participació / implicació
consum de calefacció innecessari.
Informeu-vos sobre la gestió dels espais naturals
Utilitzeu bombetes de baix consum.
Apagueu (del tot) els aparells electrònics durant la propers a casa vostra i/o lloc de treball.
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Busqueu persones, col·lectius i entitats propers
amb els quals comunicar a la societat la nostra opinió
sobre la conservació dels espais naturals, gestió de
residus, millora de la qualitat de l’aigua, etc.
Participeu en òrgans i/o fòrums on es decideixi o
senzillament es formulin les polítiques públiques que
afecten la conservació de la natura.
Treballeu xarxes de confiança i reciprocitat: enfortiu el capital social a les comunitats rurals que es
fonamenten en xarxes de cooperació.
Prendre una postura activa davant les decisions
polítiques que afecte la gestió d’espais naturals, la
construcció d’infraestructures (com ara carreteres)...
Participar en la recollida selectiva de residus si en
el teu municipi està organitzada. Si no ho està, promoure que s’hi organitzi.
No salvarem el planeta sense sacrificis...
Pregunteu-vos: què puc fer jo pel planeta?

Veieu altres suggeriments a la nostra pàgina complementària de recursos: latinoamericana.org/2010/info

minar amb aquest món, obre a la teva vida un temps
de reconciliació amb la Terra, amb la natura i amb tu
mateix. Busca alguns llibres, pocs però bons, per canviar el teu pensament al respecte i “convertir-te” a la
natura.
Allò sagrat es troba en el nivell més profund de cadascun de nosaltres. Espiritualitat és estar en contacte
amb aquest centre i sentir com ens carrega d’energia.
Si ets creient, descobreix que la imatge tradicional
que ha representat Déu fora del món (en un suposat
cel), com un ancià venerable, “Senyor omnipotent”,
legislador vigilant... no és res més que un model de
representació propi de temps antics, quan pensàvem
el món de la mateixa manera que Aristòtil i Plató,
però que avui les noves ciències ens permeten sentir/
pensar de manera diferent la Divinitat de la mateixa
Realitat...
Sorpreneu-vos amb la bona notícia de la falsedat
Ecologia mental
de
tots
els dualismes: matèria/energia, cos/ànima,
La humanitat necessita trobar una nova forma
terra/cel,
Déu/Creació... Aprofundiu en les implicade vida i de pensament que no s’enfronti al planecions
que
pot tenir per a la vostra vida descobrir que
ta, sinó que s’hi acobli amb harmonia i profit mutu.
tot està holísticament implicat...
Col·laboreu. És qüestió de vida o mort.
Supereu l’antropocentrisme: deixeu de pensar –i
Especialment a Amèrica Llatina, hem de passar
ajudeu els altres a fer-ho- que l’ésser humà és l’amo
d’una espiritualitat preocupada només per la justícia
del món i pot fer tot allò que vulgui amb els animals, interhumana (econòmica, social, de gènere...), a una
plantes i recursos naturals.
altra, sensible també envers la natura i la Terra.
Deixeu de pensar que som enterament diferents
Informeu-vos sobre l’emergència urgent en la que
dels animals, perquè suposadament vindríem de “dalt”,
es troba el Planeta, amb només uns anys de termini
o en tot cas de “fora”, o perquè només nosaltres te(potser menys de 20) per frenar l’acumulació de CO2 a
nim anima o ment... Penseu que no venim ni de dalt
l’atmosfera i evitar un escalfament de més de 2 graus;
ni de fora, sinó de baix i de dins, que som la flor de
l’evolució, pols d’estrelles, el resultat d’un procés an- sobrepassar-lo seria catastròfic i letal per a la vida; i
cestral mil·lenari... i que els ximpanzés, per exemple, actueu en conseqüència.
Intenteu cercar una espiritualitat centrada en la
comparteixen amb nosaltres el 98% del seu genoma...
D’haver-hi res “sobre-natural” al món, no pot
natura, captar l’espiritualitat del cosmos, de sentir-se
pas ser res instal·lat en un pla exterior, metafísic,
Cosmos en evolució, Terra que pensa i que estima, part
superior, com en un “segon pis” o en una rebotiga
de Gaia vivent... Indagueu com tot això no contradiu
metafísica.. D’haver-hi alguna cosa més que la pura
la vostra religió sinó que l’enriqueix.
superfície que veiem, ha de ser alguna cosa que està
Hem oblidat i necessitem conscienciar que la natupresent en la mateixa realitat, en la seva essència més
ra és el primer lloc on apareix allò sagrat.
profunda... El millor de la realitat no pot pas estar-ne
Pensar globalment i actuar localment.
fora, o a sobre, o més enllà, sinó aquí mateix, més
Deslliureu-vos del mite del creixement perquè sí...
endins...
No
es
tracta pas de “créixer”, sinó de “desenvoluparSi ets dels molts/es a qui varen ensenyar a viure
se”, alhora que decreixem en consum innecessari.
d’esquenes a la natura, pensant que n’érem una cosa
(Anoteu altres ítems específics per a vosaltres...) ❑
apart, diferent o superior i que no ens podíem conta211

DE LA DEMOCRàCIA A LA BIOCRàCIA
Margot Bremer

Avui tots ens veiem davant de fenòmens alarmants
com ara l’esgotament de les reserves naturals, la contaminació ambiental de l’aire, l’aigua, la terra... per agrotòxics, deixalles patològiques, nuclears, etc., destrucció
irreversible de la capa d’ozó, pèrdua de la biodiversitat,
desertificació, etc.
La causa principal és el nostre ritme i la nostra manera de consumir, que amaga les conseqüències per al
medi ambient. En aquests moments estem presenciant un
ecocidi, que alhora és un biocidi, ja que amb la mort de
la natura mor qualsevol mena de vida; la humana, també.
No podem viure sense la vida de la terra, però aquesta ja dóna clares mostres que no aguanta més. Hem arribat a un punt d’insostenibilitat que ja no es pot arreglar.
El sistema neoliberal, el principal culpable d’aquesta
situació, ha transformat la nostra “casa comú”, la Terra,
en el seu mercat, sotmetent la natura als seus interessos capitalistes, sense misericòrdia, explotant-la fins a
l’esgotament, sense pensar en les generacions futures. El
seu projecte de “desenvolupament” s’ha mostrat insostenible, ha augmentat les desigualtats socials, ha depredat
la natura, i ha consumit i n’està esgotant els recursos.
Si no considerem les nostres interrelacions i interaccions en la seva interdependència, no estarem al
servei de la vida (bios), ens en continuarem servint com
si fos la nostra propietat privada. Per arribar a viure en
harmonia amb la natura cal que estenguem el sentit de
la comunitat humana envers tots els éssers vius que la
Terra produeix. El món serà un altre quan formem una
sola comunitat còsmica que inclogui tota la diversitat de
la vida. Optar per aquesta convivència implica optar per
un estil de vida auster, donat que la vida (bios) no cerca
pas el consum, el guany i el luxe; cerca comunió, mitjançant interrelacions solidàries; per això és totalment
contrària a la lògica del sistema neoliberal, que fomenta
l’individualisme i la competència.
La lògica privatitzadora arriba al seu cim més alt en
la pretensió actual del capitalisme neoliberal de patentar
llavors o coneixements ancestrals, desenvolupats per les
cultures locals, que amb raó resisteixen avui dia al capitalisme.
A la recerca d’alternatives
L’urgent necessitat d’incloure tota la vida de la natura dins del nostre sentit de comunitat no es resol pas
amb sentiments bonics, sinó que exigeix un canvi de
visió i de relació amb la vida d’aquesta terra que ens sos212

Asunción, Paraguai
té. Va dir un cacic xavante a la Cimera de la Terra de Río
de Janeiro, ECO’92: ...les multinacionals que han vingut
aquí no tenen passió per la terra. No estimen les plantes
ni els animals, estimen els diners. Per això tampoc tenen
passió pel poble... Sense passió pel poble no és possible
viure veritablement la democràcia (demos = poble). Les
sàvies paraules d’aquell indígena confirmen que l’ambició
de guany individual i privada s’imposa per damunt dels
interessos del poble i també sobre la sostenibilitat ambiental. La seva capacitat de relacionar-se es redueix als
diners.
Aquesta situació actual exigeix un canvi en la visió i
en la relació, una transició des de la democràcia envers
la biocràcia, centrada en la vida, amb la seva immensa
diversitat. Vanda Shiva, ecologista hindú, proposa una
“democràcia ecològica” que inclogui tots els éssers vivents, tant en la biodiversitat com en la diversitat cultural. S’anomenarà comunitat de la terra, amb una economia de la terra, basada en la diversitat, la sostenibilitat i
pluralitat, com una economia vivent.
Aquesta nova economia s’ha de construir des de les
necessitats locals. La futura biodemocràcia tindrà el seu
fonament en la inclusió i en la diversitat, prendrà les
seves decisions des d’allò local cap a allò global (ascendent), en un perfecte equilibri entre drets i responsabilitats. Respectant les cultures locals, serà possible globalitzar la pau, la cura i la compassió.
Dos exemples envers la Biodemocràcia
Part d’aquestes propostes ja les trobem aprovades
en les recents Constitucions (2008) de dos països llatinoamericans: Equador i Bolívia. Sembla que davant del
fracassat sistema neoliberal, aquests dos països, d’antiga
població inca, volen oferir un altre model de convivència
basat en savieses ancestrals.
Amb un vigor nou han fet emergir la seva antiga i
sempre nova utopia del BON VIURE, o del VIURE BÉ, que
els avantpassats, des de fa mil·lennis, varen experimentar com a sostenible als seus indrets respectius; han
sabut dissenyar un nou futur damunt d’uns fonaments
propis, que han rescatat del passat, sense haver de copiar ni deixar-se imposar models del Primer Món.
El fet que les dues noves Constitucions es recolzin en
valors de les seves cultures “precolonials” és signe que
ja s’ha iniciat un procés de descolonització de diversos
colonialismes de diferents èpoques, colonització que s’ha
produït sobretot en el camp dels seus sabers.

Segons la Constitució equatoriana, el veritable desenvolupament només s’aconsegueix mitjançant la convivència humana en harmonia amb la natura, reconeixent
i acceptant la íntima interdependència entre humans
(humus...) i terra. Aquesta convivència és constitutiva
per al BON VIURE.
La societat moderna no és capaç de respectar la vida
de la natura, per culpa de la seva voracitat depredadora.
Però sense respecte a la vida de la terra no és pas possible la vida humana. Per tant, un dels drets fonamentals
dels ciutadans és viure en un ambient sa, i un dels drets
fonamentals per a la natura és la seva preservació, conservació i recuperació: ambient sa i ecològicament equilibrat, que garanteixi la sostenibilitat i el BON VIURE, “sumak kawsay”. Es declara d’interès públic la preservació de
l’ambient, la conservació dels ecosistemes, la biodiversitat
i la integritat del patrimoni genètic del país, així com la
prevenció del dany ambiental i la recuperació dels espais
naturals degradats (art 14 i 15).
La nova Constitució prohibeix l’ús de contaminants
orgànics persistents altament tòxics, agroquímics internacionalment prohibits, tecnologies i agents biològics
experimentals nocius i organismes genèticament modificats perjudicials per a la salut humana que atemptin contra la sobirania alimentària, així com el fet d’ingressar
deixalles tòxiques al territori nacional (cf. art. 15).
Aquí es manifesta clarament que la convivència amb
la natura es concep com a part integral de la constitució
humana, allò que els pobles originaris sempre havien
expressat amb la frase “la terra no ens pertany pas; ans
al contrari, som nosaltres els que pertanyem a la Terra”.
La nova Constitució boliviana també apunta al medi
ambient com a patrimoni natural (art. 384) dels seus
habitants. Defensa la natura com un bé comú vital, i en
penalitza la seva depredació, perquè danya els habitants:
Els que realitzin activitats d’impacte sobre el medi
ambient hauran, en totes les etapes de la producció,
evitar, minimitzar, mitigar, remeiar, reparar i rescabalar
els danys que es causin al medi ambient i a la salut de les
persones, i establiran les mesures de seguretat necessàries
per neutralitzar els possibles efectes dels passius ambientals (art. 347).
Ambdues Constitucions afirmen la necessitat d’una
convivència entre persones i natura, donat que la natura

és la nostra casa comuna (eco-logia: oikos = casa).
Ambdues Constitucions consideren d’especial importància els recursos naturals que formen part del bé
comú de tota la població. En la jerarquia dels drets del
BON VIURE, la Constitució equatoriana menciona en
primer lloc el dret a l’aigua. Per a la boliviana, l’aigua és
patrimoni nacional, i constitueix un dret fonamental per
a la vida, en el marc de la sobirania del poble. L’Estat
promourà l’ús i accés a l’aigua sobre la base de principis
de solidaritat, complementarietat, reciprocitat, equitat,
diversitat i sostenibilitat (art. 373).
A la Constitució equatoriana l’aigua és el més essencial per a la vida i per tant és inalienable, imprescindible,
inembargable (art. 12).
La tan necessària producció energètica també s’ha
de canviar per no continuar danyant la vida de la natura: L’Estat desenvoluparà... noves formes de producció
d’energies alternatives, compatibles amb la conservació de
l’ambient (art. 379).
El BON VIURE dels ciutadans amb els altres éssers
vius, el garanteix la Constitució equatoriana en concebre
la natura com a un subjecte viu, amb drets constitucionals propis.
En la nostra recerca, doncs, d’alternatives, caminant
envers una biodemocràcia, les dues constitucions ens
aporten els següents principis fonamentals:
-conviure respectuosament amb la natura i relacionar-nos-hi com un ésser viu,
-cercar una convivència sostenible, amb relacions
equilibrades entre els pobladors i la natura,
-respectar i protegir la terra, emprant racionalment
els recursos naturals renovables, i, en ser limitats, cal
rebutjar allò superflu i cercar l’essencial per a una vida
digna per tothom,
-una visió integradora davant la complexitat i diversitat de la vida.
Aquí trobem principis que no estan pas lluny del
principi del somni de la “democràcia ecològica” que
defensa Vandana Shiva. Són principis fonamentals que
representen una autèntica alternativa a l’actual sistema
globalitzant, homogeni, acumulatiu i monopolitzant que
pretén ser la única solució a la crisi que ell mateix va
provocar.

Debateu / dialogueu / comenteu amb el vostre grup:
-Les nostres Constitucions polítiques són molt respectuoses amb els drets humans, però enemigues de la natura...
-La natura, la fauna, els boscos... no poden pas votar, però amb el meu vot jo puc representar els seus interessos...
-La forma política màxima ja no pot pas ser la “demo”-cràcia, sinó la biocràcia
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VERS un model ecolÒgic d’economIa
Joan Surroca I Sens

Torroella de Montgrí, Catalunya

Per creure que un creixement exponencial pot seguir
indefinidament en un món finit, cal estar boig o ser
economista. Aquesta cada dia és una idea més generalitzada en vistes de la situació mundial actual. ¿Quina
empresa, quina família pot esperar un altre futur que
no sigui la ruïna si van sufragant les seves despeses
amb el capital, en comptes d’ajustar-se a les rendes? La
Terra, el nostre capital, està en un estat agònic perquè
la humanitat segueix les pautes de l’economia convencional i no es limita a dependre de l’energia solar, tal i
com fan totes les altres espècies existents. Degradem
els recursos presents a l’escorça terrestre convertint-nos
en uns biocides.
L’economia s’ha convertit en la nova religió, ben
descrita per Jean Paul Besset: “Un sol déu, el Progrés; un sol dogma, l’economia política; un sol edèn,
l’opulència; un sol ritus, el consum; una sola pregaria:
Creixement nostre que estàs en el cel... A tot arreu, la
religió de l’excés reverencia els mateixos sants –desenvolupament, tecnologia, mercaderia, velocitat, frenesí-,
persegueix els mateixos heretges –els que estan fora
de la lògica del rendiment i del productivisme-, dispensa una mateixa moral: tenir, mai prou; abusar, mai
massa; llençar, sense moderació...”. Aquesta mena de
sentències han colonitzat el nostre imaginari i ens és
ben difícil desfer-nos de la tòxicodependència creada a
partir de la tesi de l’economia neoclàssica, hegemònica
fins fa ben poc. La qual es circumscriu a l’estudi del
diner i dels preus i en posar un excessiu accent sobre el
valor econòmic. Així tot queda mercantilitzat.
La tesi en la qual se sustenta l’economia ortodoxa
(creure que els recursos naturals, el capital i el treball
es poden substituir) a la pràctica es contradiu. En una
feliç expressió de Mauro Nonaiuti: “La ciència econòmica ens vol fer creure que es poden fer més pizzes
amb menys farina, senzillament fent un forn més gran
(o emprant més cuiners)”. Però, ¿hi ha alternatives?
Després de Margaret Thatcher, ens costa d’imaginar vida
més enllà del capitalisme, malgrat l’opinió molt estesa
que ens cal un canvi qualitatiu que permeti passar de
l’economia neoclàssica a una economia ecològica. Ens
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urgeix desterrar el PIB (Producte Interior Brut) com a
índex per determinar el lloc que ocupen els països en
aquesta cursa mortal. S’ha de construir un nou sistema
que tingui en compte la bioeconomia i la biomímesi
(imitació de la natura). És imprescindible desterrar
definitivament la idea del creixement sense fi.
La nova economia ecològica es limita a formar part
d’un subsistema de la biosfera i avalua els impactes
de l’actuació humana. L’economia passa a ser un mitjà
al servei de la justícia social i de la ciutat feliç de la
tradició aristotèlica, l’eudemonia, que no té res a veure
amb la “sínia de l’hedonisme”, com alguns han batejat
la desmesura actual. No tenim cap més riquesa que
el temps i com més béns materials acaparem, menys
temps ens queda per viure gaudint, perquè cada adquisició necessita temps per a la seva elecció, ús, conservació, etc. La societat del ben-tenir és allò oposat a
la societat del benestar, al “bon viure” del que parla la
saviesa indígena americana (cf. Bremer, Agenda, pàg.
212).
L’economia ecològica desmitifica l’actual sistema
per avaluar la riquesa dels països. El PIB només té
en compte la producció de béns i serveis i, a més, hi
suma les activitats desenvolupades per arreglar els
mals de la mateixa societat malalta: les presons, els
accidents de circulació... Tot eleva el PIB. Robert Kennedy, persona ben poc sospitosa d’esquerranosa, té un
text preciós: “El PIB comprèn el napalm i el cost de
l’emmagatzement de residus radiactius. I, ben al contrari, el PIB no té en compte la salut dels nostres fills,
la qualitat de la seva educació, l’alegria dels seus jocs,
la bellesa de la nostra poesia o la solidesa dels nostres
matrimonis. No pren en consideració la nostra valentia,
la nostra integritat, la nostra intel·ligència, la nostra
saviesa. Ho mesura tot, excepte allò que fa que la vida
valgui la pena de ser viscuda”.
Jan Tinbergen va proposar rebatejar el PIB com a
FIB (Felicitat Interior Bruta), canviant els paràmetres
per determinar el benestar. I Clive Hamilton va sentenciar: “El creixement econòmic no crea felicitat: és
la infelicitat la que aguanta el creixement econòmic”.

limitar-se a les energies renovables, especialment la
solar; ajustar els processos productius a les matèries els
residus de les quals es puguin reutilitzar; gran respecte
a la biodiversitat; evitar els xenobiòtics, com els COP
(contaminants orgànics persistents) i els OMG (organismes transgènics); els transports s’han de restringir
a distàncies curtes, cosa que implica una producció de
proximitat (Serge Latouche exemplifica una situació
còmica si no fos pel CO2 que genera: els EUA, rics en
fusta, importen llumins del Japó, que s’ha de proveir
de fusta saquejant els boscos indonesis, mentre que el
Japó importa els seus escuradents dels EUA). Remeto a
les pàgines web que es detallen per aprofundir sobre el
tema.
Són molts els moviments, iniciatives i assaigs
que estan en marxa en aquests moments i que tenen
en comú plantejaments favorables a allò que se’n ve
anomenant “decreixement”, “reducció”, en aquelles
societats en què s’ha arribat a excessos. Al marge de
teories ben fonamentades, han nascut un bon nombre
d’experiències productives que no es poden encasellar
com a capitalistes, i que són democràtiques i sostenibles alhora. La banca ètica ja fa un temps que ha començat a rodar i va sumant nous usuaris. Hi ha moltes
menes diferents de cooperatives; associacions amb objectius socials; xarxes d’intercanvis (450 grups només a
la Gran Bretanya, 200 a França, i a l’Argentina 300.000
persones formen part de “clubes de trueque”, etc.) que
es poden englobar dins del nom genèric d’economia
solidària i ecològica.
Existeixen, doncs, assaigs econòmics amb uns objectius socials per sobre del pur lucre i amb consciència
de formar part d’un postcapitalisme. N’hi ha que han
aconseguit una cohesió general a escala local: són les
experiències conegudes com a Transition towns, de
pioners irlandesos que varen idear estratègies sostenibles en l’àmbit municipal per aconseguir una vida en
comunitat, una sostenibilitat energètica i una eficiència
productiva. A Itàlia, hi ha mostres de bones pràctiques
(Nou Municipi). A d’altres parts d’Europa, s’ha seguit
l’exemple pioner irlandès de la població de Kindale. La
humanitat sempre ha trobat solucions als grans reptes;
¿tindrem ara prou valor per passar ordenadament a un
nou model econòmic sense esperar que una catàstrofe
ens hi obligui?

Veieu altres suggeriments a la nostra pàgina complementària de recursos: latinoamericana.org/2010/info

L’economia se sustenta a base de provocar desitjos per
mitjà d’una publicitat que sap com fer-nos sentir insatisfets amb allò que tenim i desitjar allò que no tenim.
Justament a l’inrevés de com hauria de ser: “Una persona és rica en proporció al nombre de coses de les quals
es capaç de prescindir” (Thoreau).
Nicholas Georgescu-Roegen és el pare de la bioeconomia, l’economia al servei dels éssers vius. El seu
mèrit va ser articular l’economia i les ciències naturals i
socials, particularment la biologia i la física (la termodinàmica): tota forma de vida depèn d’energia i matèria
en procés de degradació irrevocable (llei d’entropia). El
creixement econòmic ha tingut uns costos elevats que
la nostra comptabilitat econòmica maquillada no ha
reflectit. En aquest sentit, no s’han mostrat ni les pèrdues ambientals ni l’esgotament dels recursos.
El terme biomímesi va néixer els anys noranta del
segle passat; malgrat que en un principi només va
tenir aplicació en la imitació d’organismes, particularment en la robòtica. No s’ha d’infravalorar aquestes
investigacions que revolucionaran el nostre futur. A
la Universitat d’Arizona, per exemple, s’està estudiant
com s’ho fa una fulla per capturar l’energia, amb
l’esperança d’aconseguir una cèl·lula solar de mida
molecular. A Cambridge s’ha desenvolupat un sistema
d’emmagatzematge a temperatura estable de vacunes
que elimina la necessitat dels costosos sistemes de
refrigeració; això s’ha aconseguit observant la Rosa de
Jericó, planta que roman dessecada, però viva durant
anys. Però del que es tracta és de la imitació dels ecosistemes, a més de la dels organismes. Adaptar el nostre sistema productiu seguint uns criteris que no malmetin la biosfera. La natura ha demostrat la seva alta
capacitat d’adaptació i de regeneració al llarg de ni més
ni menys que 4.000 milions d’anys (és “l’única empresa
que mai ha fet fallida”, segons la feliç expressió del
biòleg Frederic Vester).
Un naturalisme acrític podria donar ales a sistemes
de dominació. Jorge Riechmann dóna una resposta
encertada: “No és pas que allò natural superi moralment
o metafísica allò artificial: és que porta més temps de
rodatge”. La biomímesi és susceptible de ser aplicada a
tots els camps: l’industrial (a diferència de l’economia
industrial, els ecosistemes naturals formen cicles tancats: els residus d’un procés són la matèria prima d’un
altre); l’urbanisme (els nuclis urbans s’adapten als seus
ecosistemes), etc. Alguns principis de la biomímesi són:
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CAP a un nOu model energÈtic
José Manuel Fajardo Salinas
Hondures - Panamà

1. Sobre l’ús de l’energia
Considerant que la meitat de la població mundial
s’ha traslladat a les ciutats en el transcurs de tot el
segle passat —la qual cosa implica ingressar amb major o menor grau de comoditat en les demandes energètiques de la vida moderna de les societats industrialitzades—, tenim que la major part de les persones
ens trobem en un sistema que privilegia la disposició
d’energia abundant a baixos costos.
Per bé que la producció i el consum dels recursos
energètics són molt diferents a les ciutats dels països
desenvolupats i a les que estan en via de desenvolupament, el fet cert és que en ambdós casos es depèn de
les fonts primàries i secundàries d’energia.
Entre les fonts primàries, tenim els combustibles
fòssils. Aquests combustibles, juntament amb l’energia
nuclear i les energies renovables (solar, eòlica, biomassa), poden servir per produir electricitat o hidrogen
(fonts secundàries). Les fonts secundàries funcionen
com a intermediaris, duent l’energia al lloc de consum,
o serveixen per emmagatzemar-la.
Com s’utilitza l’energia en les societats desenvolupades? S’utilitza en els diferents espais d’activitat
econòmica, on el sector transport ja supera el sector
industrial, i a més en destaca l’ús domèstic, que té un
gran impacte en el total.
Per exemple, a la Unió Europea, el 2002, el consum d’energia per sectors es va repartir de la manera
següent: 40,3 % per a usos residencials i comercials,
31,3 % en el transport, 28,4 % en la indústria. La
reducció en la despesa energètica industrial s’atribueix
a la “deslocalització” de la indústria pesada i a l’ús
d’indústries lleugeres d’alta tecnologia amb una
aportació econòmica general més gran i menys ús
d’energia.
Ara bé, si prenem aquestes referències percentuals
com a tendències per al consum mundial futur, i considerem que es preveu un creixement del 60 % en les
exigències mundials d’energia primària entre els anys
2002 i 2030 —sobretot per la urgència d’economies
emergents com les de la Xina, l’Índia i Corea—, és
important que es sospesi com s’ha de tractar l’actual
consum de combustibles fòssils, com a font primària
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privilegiada de l’era industrial.
2. Tractament i reserva de fonts primàries d’energia
Segons un informe de British Petroleum, cap a
l’any 2000, el 88 % de l’energia primària usada per la
humanitat era en base a combustibles fòssils (34,6 %
petroli, 21,6 % carbó, 21,4 % gas natural, 11,3 % biomassa tradicional), davant de només un 7 % d’energia
nuclear i un 5 % de fonts renovables.
Concentrant-nos en el petroli, l’any 2008, la demanda mundial va tenir un promig de 88 milions de
barrils diaris. Si, com dèiem, la demanda continua
incrementant-se, l’any 2035 serà de 160 milions de
barrils diaris. Això significaria només vint anys més
d’aquest recurs, si no se’n descobreixen noves reserves
importants. Des de fa 150 anys, s’han consumit un
milió de milions de barrils de cru, i en l’actualitat les
reserves provades són de 1,2 bilions; o sigui, fins ara
s’ha consumit una mica menys de la meitat del petroli
acumulat al subsòl terrestre.
Dues terceres parts del petroli mundial s’acumulen
a l’Orient Mitjà, essent l’Aràbia Saudita qui n’acumula
el 25 % del total. Després la segueixen l’Iraq, Kuwait,
els Emirats Àrabs Units i l’Iran, amb més o menys un
10 % cadascun. Els segueixen Veneçuela (7 %) i Rússia (5 %). La resta de països només tenen reserves
per sota del 5 %. Cal fer notar que en els casos de
Veneçuela i el Canadà existeixen reserves de petroli
extrapesat (més difícil de processar), que fins i tot
situen la primera per davant de l’Aràbia Saudita pel
que fa a volum de reserves.
Seguint la teoria del pic de Hubbert, que va encertar en predir per als anys 70 la caiguda de la producció
de petroli als Estats Units, el començament del declivi
d’aquestes reserves haurà de començar precisament
l’any 2010.
Ara bé, no és pas la prevista escassetat d’aquest
recurs no renovable el que fa urgent la reducció de l’ús
d’aquesta font energètica i la recerca de fonts alternatives. La principal causa que exigeix una resposta
efectiva a nivell mundial és la crisi ecològica.
3. Conseqüències de l’ús dels derivats fòssils
L’Informe Mundial del Desenvolupament Humà
2007-2008 ens adverteix clarament sobre els riscos de

no fer res davant el desequilibri mediambiental que
s’ha propiciat com a conseqüència de l’increment de
carboni a l’atmosfera. Quan la indústria moderna va
començar, fa 200 anys, per cada milió de partícules
d’aire hi havia una mitjana de 208 partícules de carboni, i avui n’hi ha 380. Hi ha hagut un increment del 30
%. Això provoca un augment general de temperatura
a l’atmosfera, ja que el carboni atrapa la calor que
reflecteix la Terra. Es parla de 0,6 a 0,7º C d’increment
des de l’inici de l’era industrial.
Si continua l’increment en l’ús d’aquestes fonts
energètiques segons el patró presentat en els punts
anteriors, un augment de la temperatura superior als
2º Celsius podria tenir conseqüències funestes quant
a risc ecològic i, per tant, per al desenvolupament
humà. Els escenaris projectats per al segle xxi consideren una estabilització en 750 partícules de carboni i
un augment potencial de més de 5º C de temperatura.
La proporció de participació en aquesta escalada
de contaminació carbònica és molt variada: els països
desenvolupats, amb el 15 % de la població mundial,
aporten gairebé la meitat de les emissions de carboni.
Traduir aquesta idea sota el concepte d’“empremta
ecològica” (entesa com l’impacte d’una persona, ciutat
o país sobre la Terra, per satisfer allò que consumeix i
per absorbir els seus residus) significa afirmar que, si
tots els habitants del món deixessin la mateixa empremta ecològica que un ciutadà alemany o britànic,
s’estaria enviant a l’atmosfera quatre vegades més del
límit permès per tenir un ambient sostenible; això
augmentaria nou vegades si l’empremta ecològica dels
països en via de desenvolupament fos equivalent a la
dels Estats Units o el Canadà.
Tot això ens ve a dir que cal limitar immediatament l’ús d’energia fòssil a un nivell sostenible.
L’estrat proposat en l’informe mencionat és de 14,5 Gt
de CO2 per any. No obstant això, les emissions actuals
dupliquen aquest nivell i van en augment i, per tant,
l’any 2032 s’arribarà a un “punt d’inflexió” definitiu.
Aquesta urgència hauria d’obligar el món industrial a
reduir les seves emissions a la meitat abans del 2050,
i a continuar aplicant retallades el que queda de segle
xxi.
L’Informe Stern sobre l’economia del canvi climàtic,
publicat el 2006 per encàrrec del Govern britànic,
afirma que caldria invertir l’1 % del PIB del món per
mitigar els efectes del canvi climàtic, i que, si no es
fes aquesta inversió, el món s’exposaria a patir els

efectes d’una recessió que esgotaria fins a un 20 % del
propi PIB.
Per bé que el Protocol de Kyoto va intentar intercedir en una acció global per fer decréixer les
emissions de carboni, es va veure frustrat en no poder
aconseguir un consens unànime (no pas tots els països
desenvolupats firmants el varen ratificar i no es varen
establir límits quantitatius als països en via de desenvolupament per a les seves emissions). Per això es parla d’un marc posterior a aquest protocol que es tanca
l’any 2012, que definirà si la tendència dels quinze
anys anteriors de consum energètic es mantindrà o no,
cosa que establirà un canvi climàtic segur o perillós.
Si no s’aconsegueix un acord mundial unificat, els resultats seran inevitables en el termini de quinze anys.
4. Derivacions ètiques en relació amb el medi ambient per a un desenvolupament humà sostenible
Per bé que no existeix una equació exacta per a
relacionar el canvi climàtic amb el desenvolupament
humà, és evident que, en provocar-se desequilibris en
la temperatura global, augmentarà la vulnerabilitat de
les persones més pobres i es comprometrà el benestar
de les generacions futures. Factors com la seguretat
alimentària, la producció agrícola i pecuària, l’accés a
l’aigua, la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat,
els riscos meteorològics, i la salut humana en general,
es veuran afectats per les variants climàtiques.
Les conseqüències ètiques d’aquest atemptat al
desenvolupament humà, en reduir la possibilitat de llibertat de les persones i les seves capacitats, comencen
per una decidida opció a favor de prendre consciència
de la gravetat del tema i per transmetre el missatge
que és urgent que actuem ecològicament des de la
petita, mitjana o gran parcel·la en què a cadascun ens
toca treballar.
Per bé que és cert que la bitàcola que sorgeixi de
l’acord post-Protocol de Kyoto es decidirà en les meses
de discussió dels grans líders mundials, aquest moment
s’hauria de veure informat i secundat per accions ecològiques compromeses a nivell microsocial que ajudin
a descobrir les veus i el sentir d’aquells que de manera
directa experimentaran els beneficis o les desventures
d’aquestes grans decisions. És a dir, crear un canal de
comunicació amb les paraules que vénen de baix, des
d’allò petit, perquè, com deia Facundo Cabral, “allà hi
ha la veritat.”
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Som una plaga en el planeta?
Superpoblació i ecologia

Josep Iborra Plans

CPT de Rondônia, São Francisco de Guaporé, Rondônia, Brasil

Superpoblació i crisi mediambiental
Els estudis dels ecosistemes naturals han demostrat que hi ha una relació directa entre el creixement
de les espècies i la disponibilitat dels recursos naturals
que les sustenten. L’augment desmesurat de l’espècie
humana, ocupant, transformant i contaminant els
ambients naturals, ha convertit la humanitat en el més
gran enemic actual del medi ambient natural. En part
perquè els darrers segles la població humana ha experimentat un creixement sense precedents.
Diuen que a començaments del segle XX Filipines
tenia 6 milions d’habitants. Aquesta quantitat es va
duplicar cada vint anys, passant de 6 a 12, de 12 a
24... El 1991 la població ja era de 70 milions, i es va
continuar duplicant. Es calcula que l’any 2010 estarà
al voltant dels 100 milions d’habitants. El resultat és
la destrucció dels manglars i el 80% dels esculls de
corall han resultat seriosament malmesos, quedant-ne
ja només el 10%.
Al Brasil, problemes ambientals com la deforestació de l’Amazònia, també sembla que tenen una relació
directa amb l’augment demogràfic: s’han produït amb
l’arribada de milers d’immigrants per colonitzar la
regió i cercar millors oportunitats de vida.
Arreu del món el creixement de la població ha
seguit una progressió geomètrica. Ha passat dels
1.000 milions de persones als 2.000 entre 1835 i 1925
(en el transcurs de 90 anys). El 1962 es van assolir els
3.000 milions (un període de 37 anys). Als 4.000 s’hi
va arribar el 1975 (13 anys després). Els 5.000 milions
es van aconseguir el 1985 (només 10 anys més tard),
i els 6.000 milions el 1999. El 2009 estem passant el
6.800 milions...
El ritme de creixement dels naixements ha disminuït, però les previsions de població mundial l’any
2050 són... de 9.000 milions. Aquest creixement no
es deu només als nous naixements, sinó també a la
millora de les condicions de vida i de la medicina, que
han disparat l’esperança de vida i som més gent vivint
alhora.
El creixement ràpid d’una població comporta el
ràpid augment de les seves necessitats amb unes con218

seqüències problemàtiques: manca de terra habitable,
metròpolis, esgotament dels recursos naturals, etc.
Quan una part del cos humà comença a créixer
de manera desmesurada, forma un tumor maligne que
s’estén, un càncer que acaba provocant la mort de
tot l’organisme. Durant les darreres dècades ha anat
creixent la sospita que això mateix està succeint amb
el planeta Terra pel creixement desmesurat de l’espècie
humana, perquè amb el nostre creixement continu
estem posant en perill la nostra supervivència i la de
tota la natura. Nosaltres, els humans, ¿ens estarem
convertint en un càncer per a la Terra, en una plaga
que posa en risc tota la Vida del planeta?
El control del creixement de la població.
N’hi ha molts que van pensar que s’estava complint
una profecia de Malthus, del 1798, que la població
humana acabaria creixent més que no pas la provisió
d’aliments. Aquesta seria la causa de les grans epidèmies de fam d’arreu del món: “Només una cosa pot
ajudar realment un país pobre: el control demogràfic”,
deia, per exemple, Jarret Hardin, el 1989.
La Terra es veia com una nau espacial amb recursos limitats, amenaçats pel creixement continu de la
població. Reduir el creixement de la població mundial,
especialment en els països pobres, que eren els que
creixien més, va ser una greu preocupació internacional, tractada com una necessitat urgent. L’ONU va
promoure diverses conferències internacionals amb
aquest objectiu (el Caire 1994). Molts de governs van
passar a adoptar polítiques antinatalistes.
Lester Wrown, del World Watch Institute, declarava
el 2001: “Avui no està pas en discussió si cada parella
es pot permetre tenir més de dos fills... Allò que està
per veure és si la Terra es pot permetre que les parelles
tinguin més de dos fills”.
Consum exagerat i voracitat capitalista.
Fins i tot la crisi alimentària sembla que es deu
més a factors d’especulació, i a l’ús d’aliments per a la
producció d’agrocombustibles, que no pas a l’augment
de la població. Avui ha quedat clar que els principals

Limitar el creixement del consum humà
En qualsevol cas, un nombre més alt d’habitants
significa un augment de les necessitats humanes. Però
el major risc ambiental, el provoca una minoria de la
humanitat, que acumula el consum de la major part
dels recursos naturals del planeta. I per un model de
progrés injust, al qual només pot accedir el 20% de la
població mundial i deixa el 80% en la pobresa.
La major amenaça als biomes naturals brasilers,
com el “cerrado” i la selva, en realitat no la provoquen
pas l’augment de famílies de petits agricultors, sinó
l’avenç de l’”agronegoci” per produir per a l’exportació,
carn, soja, l’etanol o fusta. Un model agrícola que
provoca desforestació, concentració del latifundi,
treball esclau i degradant, violència al camp, ús massiu d’agrotòxics... i també exclusió de les comunitats
tradicionals ( indígenes, afros i camperols riberencs).
Hi ha moltes persones que pateixen la crisi econòmica, però la crisi ha posat de manifest que necessitem un nou model de desenvolupament. Quan la crisi
va esclatar, el 2008, va significar un alleujament pel
que fa a molts de projectes que amenaçaven greument

els ecosistemes i les comunitats tradicionals.
La Xina, que va aplicar dràstiques mesures antinatalistes, avui està preocupada per l’envelliment de la
població. A Europa, les aportacions dels immigrants
treballadors actius, aguanten actualment les jubilacions dels ancians i eviten el col·lapse del sistema
social europeu.
Allà on la situació social millora, automàticament
disminueix la taxa de natalitat. ¿Reduirà això el risc
ambiental? Només si també entrem en un estil de
vida de major austeritat i de menor consum, i les estructures consolidades de poder que avui regeixen la
societat.
Solidaritat envers les futures generacions
La crisi del medi ambient va molt més enllà del
creixement demogràfic, però la superpoblació no deixa
de ser un dels principals factors de risc. Les qüestions
socials i ambientals tenen una profunda interrelació.
Per això, no podem cercar solucions merament sectorials.
No podem pas proposar el control del creixement
de la població sense pensar en la redistribució de la
terra i de la riquesa i en controlar els recursos naturals que es llencen. També s’ha de corregir l’actual
sistema de producció i de consum. El canvi de model
d’economia de producció i de consum dels béns creats
per Déu per a tothom, amb destí universal.
La problemàtica del control de la natalitat no es
pot pas veure de forma aïllada, sense relació amb els
problemes ambientals i els riscos que la superpoblació
pugui provocar per a tota la vida del Planeta. Quan es
parla de planificació familiar s’han de considerar també els problemes de creixement desmesurat de població i l’impacte en l’esgotament dels recursos naturals.
El principi de subsidiarietat, i de la responsabilitat de
les parelles en l’exercici de la paternitat responsable,
s’han d’exercir també amb responsabilitat ecològica. Ni
un creixement il·limitat, ni un consum desmesurat, els
pot voler Déu.
Tenim l’obligació d’informar-nos i de valorar seriosament la situació ambiental. I de pensar en la vida
de les futures generacions, a les quals hem de deixar
una terra acollidora, tenint cura de la integritat de la
Creació i del patrimoni de tota la Biodiversitat.

Josep Iborra és autor del llibre «L’Amazònia en perill. Anàlisi eticoecologica», Claret, Barcelona 2007.

responsables de l’escalfament planetari no són pas els
països amb un índex demogràfic més alt. Ho són els
països amb un patró de consum més alt. El creixement
de la població no és pas la causa principal de la crisi
ambiental: ho són la producció i el consum exagerats.
Al Brasil el creixement demogràfic ja es va reduir un 40% entre 1981 i 1993, però això no va pas
significar la reducció dels índexs de desforestació de
l’Amazònia... El creixement econòmic va significar
reducció de la natalitat, però els anys amb un major
índex de creixement econòmic coincideixen també amb
els anys de major índex de destrucció de la selva...
El problema mediambiental fonamental és l’actual
model econòmic: la lògica interna del sistema
d’acumulació del capital, que busca sempre el guany
més alt possible i arriba a posar el lucre per sobre de
qualsevol altre valor, de seguretat o de prevenció.
Un grup de bisbes i pastors brasilers deia el 2006:
“L’accelerada i violenta agressió al medi ambient i als
pobles de la terra revela la crisi d’un model de desenvolupament que es recolza en el mite del progrés, que
es resumeix en els resultats econòmics i s’oblida de les
persones –sobretot de les més pobres- i de totes les
altres formes de vida” (Declaració Els pobres posseiran
la terra).
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Educar per a una nova època
Ana Rojas Calderón
San José de Costa Rica

L’època actual i els resultats de l’explotació del
planeta, dels seus recursos, i la consegüent desesperança humana, ens plantegen tornar a les formes
més genuïnes d’unir les energies en l’acte d’educar i
educar-se, per assolir una qualitat de vida millor.
En analitzar l’evolució de l’ésser humà, la seva
lluita mil·lenària per sobreviure i acumular sabers,
així com el desenvolupament de la intel·ligència,
podem apreciar en l’estructura social, la biologia
humana i l’entorn natural, l’emprempta de múltiples
comportaments innats i adquirits, en els que, amb
encerts i errors, es va conformar el procés conegut
com a educació.
Com assenyala Edgar Morin, l’educació ens diferencia d’altres espècies del regne animal, que en la seva
supervivència no aconsegueixen modificar substancialment els seus hàbits. Ben al contrari, l’ésser humà sap
que sap, i amb aquesta consciència pot millorar les
seves tècniques en els hàbits de vida, construir coneixements i reproduir-los avançant. Aquest és el seu
gran privilegi. Com diu el neurofisiòleg francès Daniel
Dennet, la principal característica de la consciència
és ser conscient. Aquesta és la condició humana
favorable on pot ancorar l’acte d’aprenentatge, com
anomena Humberto Maturana a aquesta elaboració
de coneixement conscient, capaç de generar canvis,
memòria, improntes i fins i tot els “memes”, o gens
culturals, adduïts més recentment.
Aquí rau la importància de l’acte pedagògic,
perquè essent mal·leable l’ésser humà en favor de
l’acumulació d’experiència, el que intercedeixin persones més conscients i capaces formarà éssers humans
amb gaudi i en harmonia amb la totalitat còsmica.
Precisament, la mediació pedagògica, (connexió
mediador-aprenent) amb ressonància corporal, mental i espiritual, facilita el bagatge adquirit de la
persona en formació, té la seva efectivitat lligada a
la consideració de la complexitat humana. Aquesta
mediació és la que ens va impulsar des d’èpoques
remotes a inventar, crear, i donar sentit a aquest buit
ple d’intel·ligència que és la vida, imbuït en signes
de llenguatge i cultura, molts dels quals reclamen un
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canvi, nous valors i sentits més profundament estimulants, ja que aprendre sense emocions ni gaudi és
com posar-se cada dia una calcomania al cos fins a
deixar-lo cobert sense poder respirar, ni sentir la vida.
Aprendre sense que intercedeixin els sentits i el desig
és viure a expenses de les representacions i les nocions, impreses en la superficialitat d’un paper.
En canvi, el coneixement construït amb plaer, és,
significatiu i rellevant en cada fet, semblant a un
tatuatge inscrit en el cos-ment, creat i recreat a gust
de l’aprenent.
Només així és possible posar als conceptes els colors desitjats, sentir la materialitat i l’espiritualitat en
les preguntes i en les respostes que conformen al llarg
de la vida l’acumulació de coneixement. Ho planteja
Georges Leonard, que és partidari d’una educació amb
èxtasi, i assenyala que la societat occidental evita
l’èxtasi en considerar-lo una amenaça per al control
de la conducta dirigida a metes, i que ha patit, per
això, una gran infelicitat. De la mateixa manera hi ha
altres cultures, més enllà d’Occident, que han privilegiat l’èxtasi, però que han deixat de banda aspectes
pràctics, i també han patit una gran infelicitat.
Els costats foscos de l’holograma
Amb el salt de la biologia a la cultura, després de
l’hominització varem acolorir l’holograma còsmic, del
que ens parla David Bohm, amb gran diversitat de
tonalitats. Lamentablement, però, aquest ha tingut
els seus costats foscos, i com en qualsevol holograma,
aquestes parts es projecten en la totalitat. Costats
com el d’ignorar la nostra biologia i la del nostre entorn, confirmant el desastre de la manca de respecte
i ètica a la primera llei de l’ecologia que estableix la
relació de la part amb el tot.
Podem citar dins d’aquestes penombres hologràfiques la influència de religions marcant com a prioritat
l’”ànima” i la seva suposada salvació; intervenint en
el fet que ignorem el cos com a ens físic, bategant
en sincronia amb altres éssers vius de vores visibles
per la seva evolució i dinamisme. Vivim així una
dissociació amb l’ambient, i en cada ésser humà una
dissociació galopant entre el seu cos, ment i esperit,

així com entre congèneres; afectant-se els valors més
compassius i altruistes. Aquesta fragmentació es pot
veure com el resultat de la visió del cos i l’entorn
també per parts, i el fet de prevaler l’enfocament i
negacions de l’essència humana, en una realitat cada
vegada més anatomitzada, discernida per parts i pensada cartesianament.
Canvis sense culpabilitat
Els darrers anys la humanitat ha viscut el reclam
d’haver-se centrat en ella mateixa. Científics com
Konrad Lorez, advertien sobre aquesta inclinació fa
unes quantes dècades, explicant el cruel defecte de
creure’ns el centre de la creació, i no pas senzillament
una branca del gran arbre d’allò vivent. Amb això
desdibuixem l’holograma, descuidant el planeta i els
éssers vius que hi habiten, fundant el progrés en la
destrucció de biosistemes i recolzats en l’autoengany,
creient en la innocuïtat d’una destrucció així. No
obstant, no és pas moment de culpabilitzar-nos per
les pràctiques de generacions anteriors, ni per la ideologia de l’antropocentrisme llegada, ja que actualment
li hem de donar un altre sentit: preservar l’espècie
humana, salvant el seu entorn, ja que hi ha nombrosos biosistemes en perill d’extinció dels quals depèn
la vida.
Quan parlem de la sostenibilitat del planeta no
ens podem limitar a l’entorn; l’espècie dels humans
també hem de tenir cura de les nostres “zones verdes”, amb major sensibilitat corporal, vivint amb més
intensitat els talents, habilitats, virtuts manifestes
o latents i assolir la sostenibilitat de cos i ment i
harmonia amb l’ambient per amor propi i al destí
comú dels éssers vius. Per tant, hem de mantenir la
mirada en la multitudinària població planetària que,
com sabem, prové dels primats, espècie que, fa més
de quatre milions d’anys, no era ni la més dotada ni la
més forta.
Va ser buscant la solució dels principals contratemps –què menjar, què vestir, on viure, que
són base de la cultura-, que es va desenvolupar la
intel·ligència humana, un cop alliberada la mà i amb
la mirada enlaire, arribant a produir matèria més sòlida i forta que la del nostre propi cos, com està representada en les tecnologies.
En aquests nous reptes els nens i nenes d’avui
poden, mitjançant la mediació pedagògica, aprendre
a tenir cura del planeta, estimar els éssers vius, no

destruir ni contaminar els seus ambients. Des d’un
nou plantejament de futur, sense portar ells sobre les
seves esquenes el pes dels pecats ambientals comesos
per les generacions ja passades.
Reptes per començar ja
Quan la ciència canvia també ho fa l’educació.
“Estem arribant al final de la ciència convencional”,
va advertir el científic d’origen rus Ilya Prigogine, és
a dir, de la ciència determinista, lineal i homogènia,
i presenciem com sorgeix una consciència de la discontinuïtat, de la no linealitat, de la diferència i de la
necessitat del diàleg.
Aquest canvi de paradigma necessita no només
de les nostres percepcions i maneres de pensar, sinó
també dels nostres valors. Fritjof Capra menciona el
pas urgent cap a valors provinents d’una ecologia profunda (centrada en el cosmos). Per redimensionar-nos
com a part de l’univers, amb actituds noves: obertura,
interacció solidària, subjectivitat col·lectiva, equilibri
energètic, afectivitat i espiritualitat. Per respondre a
pràctiques d’autoorganització còsmica. A més, com a
sortida als problemes actuals, una educació planetària
que superi els límits estrets de l’educació tradicional,
més ambidextra, en incorporar el tan oblidat costat
dret del cervell i les seves virtuts.
Estem, per tant, davant d’un gran repte pel que fa
a com fer del procés educatiu, una inspiració holística
i responsable per a la preservació de l’espècie humana
en el gran arbre de la vida, construint coneixement
per viure millor.
Així, hem de formar generacions amb ètica, que
contribueixin voluntàriament a recuperar l’entorn vital
destruït, amb la mirada posada en la sostenibilitat
econòmica, ambiental i personal equitativa, pel present i per a les generacions futures.
Una educació flexible per meravellar-se per cada
descobriment, davant del que s’entrelluca i es confirma, davant allò desconegut que deixa de ser-ho. Propera amb les possibilitats de la vida, de la matèria i
les seves dimensions, per conformar holoconceptes en
comptes de nocions fragmentàries. I així, transitar per
nous móns, plens d’informació, creatius i satisfactoris,
com a experiència, i obrir un espai a la sensibilitat
per apreciar els colors de l’entorn, la sonoritat de la
natura, els espais vitals, les interrelacions personals,
així com els problemes i les solucions possibles.
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El Planeta com a gran criteri ètic
Giannino Piana
Milà, Itàlia

Som a la part més dura d’una crisi econòmica
sense precedents, com a mínim des de la darrera
postguerra. Una crisi que, havent explotat als Estats
Units, està fent agenollar el món sencer. Les seves
causes són moltes i diverses: des de l’hegemonia de
l’economia financera per sobre de la productiva, fins a
les especulacions criminals realitzades pels alts dirigents de bancs i asseguradores. Però la veritable raó,
la més profunda, de la crisi actual, la que tot sovint
es tendeix a callar, s’ha de buscar més ensota. Al que
hem assistit (encara avui) és a l’esfondrament d’un
sistema econòmic en el qual només compta la maximització de la productivitat i del guany a qualsevol
preu, sigui humà o ambiental.
L’alarma davant d’aquesta situació no ve pas només d’experts d’ètica o d’obrers socials, que denuncien
la distància creixent entre nord i sud i l’avenç del
desastre ecològic. Ve també dels mateixos economistes —com a mínim els més lúcids—, que no dubten a
subratllar com el que fins ahir es considerava només
èticament inacceptable, avui s’ha de considerar també
econòmicament improductiu. S’ha de jutjar la ideologia del “creixement a tota costa”, alimentada per la
presumpció d’un creixement indefinit que no ha sabut
comptar degudament amb el límit dels recursos (en
molts de casos, no renovables) i amb el creixement en
espiral de la contaminació dels béns fonamentals per
a la vida: l’aire, l’aigua i la terra.
Així, es fa necessari un “canvi radical en la concepció del desenvolupament”, abandonant un model
rígidament quantitatiu en favor d’un model ecosostenible, que es conformi amb els recursos ambientals
disponibles i busqui la promoció de la humanitat
actual i de les generacions futures, a les quals és obligat llegar un món habitable. Això vol dir que l’eficàcia
econòmica no pot (ni ha de) ser valorada sobre la sola
base de la quantitat de béns produïts expropiant radicalment la natura, ha de, ben al contrari, contemplar
també altres paràmetres, com l’atenció a la bondat
intrínseca del que es produeix, la seva distribució
equitativa i l’ús mesurat dels recursos naturals.
Necessitat d’un sistema econòmic alternatiu
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Per tant, s’imposa la superació del tradicional
binomi d’“Estat i mercat”. Els assaigs d’economia
planificada, que han caracteritzat l’experiència dels
països del socialisme real, han fracassat. Però no pas
menys fallit (tot i que encara àmpliament difós) és el
model capitalista que ho redueix tot al mercat, a un
mercat sense regles, oblidant que finalitats i valors
no s’hi poden basar; que, ben al contrari, no hi ha res
més lliure que un mercat neoliberal, en el qual afloren
inevitablement —no pot ser de cap altra manera—
formes de concentració monopolista. El que s’exigeix,
doncs, és una cada vegada major participació de sota
en la gestió i el control dels processos econòmics; una
veritable democratització del sistema econòmic, que
tingui en compte com a principal actor la societat
civil. Ens hi va el futur de la democràcia, assetjada
avui per la presència dels poders durs —l’econòmic i
el de la informació, en primer lloc (sovint estretament
lligats)— que acaben per condicionar qualsevol decisió humana.
Les profundes desigualtats existents a nivell mundial i el consum salvatge dels recursos, fruit d’una
actitud depredadora envers la natura, exigeixen que,
tornant a posar en el centre de l’economia allò que
ha de tenir la primacia, passem: de la prioritat de
la feina (i de l’ésser humà treballador) per sobre del
capital, a una visió de benefici com a bé comú social
integral; de la subordinació de l’economia financera
a la productiva, a fer possible un sistema que persegueixi una veritable solidaritat entre els éssers humans i amb el medi ambient.
Hi ha senyals d’esperança?
Malgrat la convergència entre ètica i ciència
econòmica —aquesta darrera preocupada, com ja he
dit, per les devastadores conseqüències ja presents en
l’actual sistema (i que en el futur encara seran més
rellevants)—, no sembla pas que s’entrelluquin, en
l’àmbit de les operacions concretes, signes d’una veritable inversió de tendència. La majoria dels operadors
econòmics d’Occident i més enllà —només cal pensar
en el que està passant a la Xina— continuen perseguint nivells sempre més elevats de productivitat,

sense cap preocupació pel balafiament dels recursos
ni per l’augment de les desigualtats que multipliquen
els conflictes. L’alternativa a la qual ens referim apareix, a primera vista, impracticable.
Això no obstant, també hi ha senyals, encara
que siguin petits, d’un ordre divers, que indueixen a
l’esperança. De fet, assistim a l’aparició en diverses
parts del món d’iniciatives productives i comercials,
fins i tot financeres, que es desenvolupen segons una
lògica diferent de la dominant: pensem en els intents
per apropar els productors i els consumidors, sense
intermediaris inútils, el “comerç just i solidari”, la
“Banca ètica” (és significatiu que el principal promotor d’aquesta iniciativa hagi rebut... el premi Nobel de
la Pau!).
Per altra banda, el creixent malestar en el qual
vivim i que la creixent crisi financera ha contribuït a
accentuar ha donat pas, des de fa temps, a una sèrie
d’iniciatives (també quantitativament minoritàries,
però no pas per això menys significatives) en el mateix àmbit macroeconòmic: de l’exercici de la responsabilitat social d’Hisenda en la consideració del profit
social, fins a la participació dels treballadors en les
decisions de la Hisenda, a través de l’adquisició d’un
paquet comú d’accions gestionat pel sindicat. Per més
que aquests senyals encara són tímids, no deixen de
mostrar l’avenç d’una nova consciència, que no pararà
de créixer com a conseqüència de la sempre més alta
percepció dels errors del sistema.
Nous estils de vida i d’acció política
La primera condició per tal de canviar de direcció
és el sorgiment d’una plena consciència de la gravetat de la situació, que posi en marxa un procés de
El dia que l’ésser humà comprengui que és fill de la natura, germà de les cuques de la terra, dels ocells del cel i
dels peixos del mar, aquest dia, comprendrà la seva pròpia
insignificança i, realista, serà més humà, humil i solidari.
Vull recordar als més rics que la solidaritat és una de les
poques coses que justifiquen les nostres vides. Que els
diners no classifiquen les persones. Que rics i pobres, som
tots iguals, i fràgils. Que compartir és el verb més bonic
que existeix, i que guardar-lo en el cor i seguir-lo, és, si
Déu existeix, el que de nosaltres esperaria.
Oscar NIEMEYER
Arquitecte dissenyador de Brasília

canvi radical dels estils de vida. La possibilitat de fer
néixer un nou model de desenvolupament està, abans
que res, lligada a actituds i comportaments, depèn
d’aturar el balafiament, i de la reducció de les necessitats i del consum; en una paraula, a l’adopció d’un
estil de sobrietat o d’austeritat funcional per viure
més àmpliament la solidaritat interhumana i millorar
la qualitat de vida. Només partint d’aquesta conversió
de mentalitat i de costums serà possible de fet donar
vida a una acció col·lectiva que es tradueixi en una
lluita seriosa contra les estructures socials i que permeti elaborar un projecte alternatiu.
Però amb això no n’hi ha prou. Cal, a més, donar
un paper de primer ordre a la “política”, que es troba
en greus dificultats, ja sigui perquè ha esdevingut en
molts de casos una variable dependent dels poders
forts —l’econòmic sobretot—, o bé perquè és presonera d’un estatut provincial lligat a la realitat dels
estats nació, els quals ja no poden governar processos
que sobrepassin les seves fronteres. La recerca del bé
comú, que és la finalitat de l’activitat política, avui
encara és més urgent que en el passat, si es té en
compte la complexitat d’una societat com la nostra
en la qual creix la fragmentació, per la multiplicació
de pertinences i la pluralitat de forces en joc, sovint
antagonistes.
Actuar des de baix de la societat civil i una intervenció reguladora de les institucions públiques són,
doncs, les iniciatives paral·leles de les quals pot venir
un canvi radical del sistema econòmic i social; canvi
absolutament necessari si es vol aturar la degradació
del planeta i donar a la humanitat present i futura
oportunitats d’alliberament.

❑

Darrera hora:
El problema se sap: continuem perdent 12.000 km²
de selves tropicals cada any, diu l’ONU; per ús excessiu o
inadequat, 60.000 km² de terres entren en procés de desertificació cada any; consumin gairebé un 30 % més de
recursos naturals dels que la biosfera planetària pot reposar. Aquí, al Brasil, l’Amazònia continua perdent milers de
km² per any. A qualsevol lloc, altres espècies biològiques
són expulsades. Per tant, no ens hem d’espantar davant
de quadres tan dramàtics...
Washington NOVAES
Estat de Sao Paulo, 1 de maig de 2009.
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reptes de l’ecologia a les religions
Agenda Llatinoamericana
El fet que més està canviant la consciència de la
humanitat en l’actualitat és la “nova cosmologia”, les
ciències del cosmos i de la natura. Per primera vegada,
tenim una visió científica de l’Univers: el seu origen, les
seves dimensions, la seva evolució, les galàxies, les estrelles, els planetes, la vida... i resulta que és una visió
ben diferent de la que en teníem.
Durant tota la història de la nostra espècie, no hem
pas gaudit d’aquesta visió. Les religions es varen encarregar de suplir amb imaginació i superstició la nostra
ignorància col·lectiva i les nostres pors. Els mites que
varen crear varen complir un paper social útil i important. El problema és que avui ja no es poden continuar
interpretant amb una “epistemologia mística”, això és,
creient-los “descripcions objectives de la realitat”... Les
religions varen imaginar un món petit, pla, quiet, fix,
creat directament per un Déu “allà dalt, allà fora” que
seria la raó última de tot.
Aquest “imaginari religiós” esclata fet miques davant la nova ciència. Avui no es pot ser persona d’avui
i continuar participant d’aquell imaginari, i aquest és el
conflicte global de l’ecologia amb les religions.
El “nou relat” que ens presenta la ciència —i que
avui és, per primera vegada, un relat científic, i el mateix per a tota la humanitat—, ens ofereix una nova
visió del món, desconeguda fins ara:
-un univers en moviment total i continu: res s’està
quiet, com havíem pensat sempre;
-en expansió: tot va començar com una gran explosió, i
tot es continua expandint, inabastablement;
-en evolució i en desplegament: no és un cosmos regit
per lleis eternes immutables, sinó una cosmogènesi
que es desplega des de dins;
-amb aparició de propietats emergents i
d’autoorganització des del desordre del caos: el tot
és major que les parts i és a cada part...
-orientat envers la complexificació, la vida i la consciència, que finalment floreix en l’ésser humà, esdevé
consciència col·lectiva, assumeix el cosmos reflexivament i se’n responsabilitza, i
-lligat holísticament en xarxes de xarxes... en les quals
cada partícula està relacionada amb totes...
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Aquesta nova visió ens posa en un món molt diferent del que ens varen ensenyar les religions, i ens canvia radicalment en diversos aspectes:
• Canvia la imatge de la natura, que:
-Ja no ens podem imaginar un únic escenari de la
història humana, que seria l’única cosa important...
-Ja no resulta acceptable una qualificació religiosa
negativa (pecaminosa) de la matèria i tot allò que s’hi
relaciona (carn, instint, sexe, plaer...).
-Ja no podem acceptar el supòsit mitològic d’un
“pecat original” que ho hauria contaminat tot ancestralment, sinó d’una “benedicció original”...
-En la cosmovisió actual no és pas possible acceptar
un “segon pis”. Allò que es volia significar amb aquest
símbol només pot ser “en aquest mateix pis”. No hi ha
“metafísica” (o com a mínim no és necessari ni obligatori creure-hi, encara que pugui ser útil imaginar-la...).
-Aquesta vida no pot ser només una il·lusió passatgera, una “prova”, en funció d’una altra vida, la veritable i definitiva, la de més enllà de la mort, a la qual un
Creador ens hauria destinat... Les religions de “salvació
eterna” necessiten amb urgència donar novament raó
d’elles mateixes en el context mental actual.
• Canvia la imatge de l’ésser humà:
-No venim de dalt, ni de fora, sinó de dintre, i de
sota, de la terra, del Cosmos; som el resultat actual, la
flor de l’evolució còsmica...
-No és pas veritat que siguem superiors, diferents i
aliens a la resta de la Natura, únics amb ment i esperit
procedents directament de Déu...
-No som pas els “amos de la creació”, som una espècie més, l’única capaç d’assumir responsabilitat.
-No podem pas viure separats de la Natura, com a
sobrenaturals, artificialment desnaturalitzats.
-No som pas “sobrenaturals”, sinó molt naturals, o
naturals fins on potser altres éssers no han arribat. Som
Natura, terra que sent, que pensa i estima, matèria que
en nosaltres arriba a la reflexió...
• Canvia la imatge de Déu:

-Una visió tan precària de la natura i del cosmos com
la que ha tingut la Humanitat només podia donar de si
una imatge insuficient de Déu.
-La visió actual de la realitat ja no ens permet imaginar un Déu allà fora, allà dalt, en aquest “segon pis
superior” del qual dependria el nostre. Avui veiem que
no té cap sentit parlar de ni pensar en un “fora” o en un
“damunt” del cosmos.
-La idea d’un Déu separat de la creació, o transcendent, és un dels nostres principals problemes.
-No té cap sentit un Déu antropomòrfic com nosaltres: “persona” que pensa, decideix, estima i s’expressa
com nosaltres... Déu, theos o Zeus de l’Olimp.
-I pensar que és “Senyor”, Amo, Jutge premiador i
castigador avui és clarament un antropomorfisme.
-Si existís “la Divinitat” (dimensió real), només es
podria trobar en l’única realitat còsmica...

arquitectura, les seves dimensions, la seva complexitat,
el seu sentit... I davant d’aquest canvi, les religions,
que elaboren tot el seu patrimoni simbòlic (categories,
teologies, litúrgia, dogmes, ritus, mites...) en el context
del vell imaginari, apareixen profundament antiquades,
pertanyents a un món obsolet, llunyà, que ja no existeix
i que ni tan sols no resulta imaginable. El llenguatge de
la religió tradicional perd sentit i significat, i fins i tot
esdevé inintel·ligible per als joves. Les religions, que
han servit a la humanitat durant mil·lennis per a expressar la dimensió més profunda de l’existència, semblaria
que ja no serveixen...
En aquesta situació, les religions se senten desfasades, i incompreses, sense captar amb claredat quina
n’és la causa. Sovint reaccionen defensant-se, repetint
i reafirmant intemperantment la seva tradició sagrada,
Tornar al cosmos i a la natura
les seves “veritats revelades”, “les “veritats eternes”...
Sant Tomàs va dir que un error sobre la Natura requan allò que haurien de fer seria reinterpretar-les i
dunda en un error sobre Déu... Els errors que hem patit
sobre la natura, i sobretot, la ignorància en aquest res- adequar-les al llenguatge i als nous paradigmes als quals
hem accedit, abandonant aquells errors de perspectiva
pecte, han estat màxims, pel que hem de suposar que
la imatge de Déu i d’allò religiós que ha sorgit d’aquest que tots hem patit per la ignorància de la humanitat a la
marc comporti grans deficiències que avui estaríem en
qual vàrem estar històricament sotmesos...
capacitat de esmenar.
Els anys seixanta del segle passat varen ser un
Sembla clar que les religions han viscut d’esquena a moment d’esperança i optimisme en el cristianisme en
la natura, sobretot perquè han concentrat tota la seva
general, quan semblava que s’obria a la possibilitat
atenció en una petita “història sagrada” iniciada fa tan
d’una profunda renovació interna, i a una reconciliació
sols 3.000 anys, i que és l’única “revelació” que han
amb el món i amb els valors de la modernitat (ciència,
tingut en compte.
L’explosió científica dels darrers temps és, sens dub- democràcia, valor de la persona, llibertat religiosa i
te, una nova “experiència reveladora”, en la qual allò
altres llibertats, perspectiva dels pobres, etc.).
diví de la realitat se’ns manifesta d’una manera nova. No
Però aquesta primavera aviat es va truncar, davant
hi ha res en l’actualitat que estigui inspirant una presa el temor que produïa la commoció que suposava la renode consciència espiritual en el món com el nou relat de
vació en curs. La por va vèncer, i els frens i retrocessos
la nostra història còsmica. Les religions necessiten sentir el kairós ecològic d’aquesta hora i tornar-se’n cap al que des d’aleshores s’han produït no han fet res més que
cosmos i la natura, per reconèixer-hi la nostra “història distanciar més i més la societat respecte del cristianisme
institucional. Són dotzenes de milions les persones que
sagrada” i superar l’actual divorci entre ciència i espiritualitat, entre religió i realitat. Acceptat el repte de
han abandonat la religió les darreres dècades a Europa,
l’ecologia no és pas incloure la “cura de la natura” entre per exemple, al·legant que no podien acceptar una cosels imperatius morals; és més: és tota una “reconversió
movisió que els resultava superada, cercant la seva reaecològica” de la religió.
lització espiritual per camins nous. Només una profunda
reflexió en el camp de l’ecologia i en el d’altres diversos
Reptes
“nous paradigmes” i una conseqüent i valent renovació
No és pas, doncs, només la imatge física del món
la que ha canviat, sinó tot ell: el seu origen, la seva
teològica reobrirà l’esperança.
❑
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TestiMONIS de la Causa EcolÒgica
Chico Mendes
El Brasil només
omés ha entès Chico Mendes pòstumament.
Nascut al seringal [plantació de cautxú] Porto Rico, a
Xapuri, quan tenia nou anys, el vailet Francisco Alves Mendes Filho va començar a fer de seringueiro [recol·lector de
cautxú]: era la seva única opció, ja que li va ser negada
l’oportunitat d’estudiar. Fins al 1970, els propietaris rurals
als seringais no permetien l’existència d’escoles. Chico
Mendes no va aprendre a llegir fins als 20 anys.
Es va convertir en un defensor del bosc i dels drets
dels seringueiros, organitzant els treballadors perquè protegissin el medi ambient, les seves cases i famílies contra
la violència i la destrucció dels propietaris, i va obtenir
suport internacional. L’any 1976 va iniciar una forma de
resistència anomenada “empates” [entrebancs], accions
col·lectives amb l’objectiu d’impedir (o “entrebancar”)
l’acció dels treballadors encarregats de la tala d’arbres. Un
grup d’entre cent a dues-centes persones (homes, dones
i criatures) es dirigeix pacíficament als acampaments i
convenç els treballadors perquè abandonin les motoserres.
L’octubre de 1985 lidera la Primera Trobada Nacional
dels Seringueiros (CNS), del qual es torna el principal
referent. A partir d’aleshores, la lluita dels seringueiros,
sota el seu lideratge, comença a obtenir ressò nacional i
internacional, principalment amb la proposta d’”Unió dels
Pobles de la Selva”, que intentar unir els interessos dels
indis i dels seringueiros en defensa de la selva amazònica.
L’any 1987, Chico Mendes comença a rebre la visita de
membres de l’ONU, a Xapuri. Rep premis i reconeixements
(nacionals i internacionals), com una de les persones més
destacades d’aquell any en defensa de l’ecologia, com ara
el premi Global 500, de la pròpia ONU.
Durant l’any 1988 continua la seva lluita recorrent
diverses regions del Brasil, fa conferències i participa en
seminaris i congressos, on denuncia l’acció depredadora
contra la selva i les accions violentes dels propietaris
rurals contra els treballadors de Xapuri. Es realitza el seu
gran somni: la implantació de les primeres reserves “extractivistes” creades a l’estat d’Acre, a més d’aconseguir
la desapropiació del Seringal Cachoeira, de Darly Alves da
Silva, a Xapuri. Des d’aleshores, s’agreugen les amenaces
de mort. El 22 de desembre de 1988, Chico Mendes és
assassinat a la porta de casa seva. Però no les seves idees
ni els seus ideals.
Comissió Pastoral de la Terra Sul do Pará
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Dorothy Stang
Per què van matar la Dorothy?
La resposta rau en el fet que a l’Amazones hi ha dues
propostes de desenvolupament ben diferenciades: la de
l’”agronegoci” i l’extracció de minerals, que és excloent i
depredadora, i la de la preservació de la natura i la justícia social.
La política de l’”agronegoci” i de l’extracció de
minerals està destruint tota la regió amazònica en una
cursa suïcida cap al lucre: desforestant il·legalment,
incendiant el bosc per plantar-hi herba, aterrant la selva
més rica del món per plantar-hi soja, i obrint immensos
cràters al cor de l’Amazònia per robar-ne els minerals.
I a l’altra banda del riu, entre els arbres, hi ha
aquells que planten cara a aquesta política de mort, i
que estan disposats a parar l’avanç del monstre destructor i a ajudar en la construcció d’una altra Amazònia,
econòmicament sostenible, socialment justa i ecològicament correcta.
La germana Dorothy formava part del moviment
popular. Ella creia que era possible viure en pau amb la
selva i treure’n el nodriment digne per a cada família de
l’Amazònia. A més, tenia la ferma convicció que “la mort
de la selva representa la fi de la nostra vida”.
La implantació del PDS (Projecte de Desenvolupament Sostenible) representava, en la pràctica, una reacció a la política de l’”agronegoci” i una seriosa amenaça
als lucratius privilegis dels poderosos.
Els PDS eren al mig del camí.
És per això que la Dorothy va ser assassinada covardament el dia 12 de febrer de 2005, amb nou trets, tres
dels quals van ser fatals i simbòlics: una bala al cervell,
una altra al cor, i una tercera a les seves parts més íntimes. Volien eliminar el pensament, el sentiment i la
procreació d’aquella dona petita, senzilla i velleta.
El seu cervell, el seu cor i el seu úter eren l’amenaça
al model econòmic instaurat en aquest país, sobretot
a l’Amazònia. La seva lluita no s’ha acabat amb la seva
mort: continua viva, tal com va dir un dels pagesos
d’Anapu:
“Han fet caure la Germana Dorothy,
però la seva llavor no s’ha mort: ja ha germinat.”
Comitè Dorothy Stang

Salvar un riu, un motiu pel qual arriscar la vida
Fray Luiz Cappio
Bisbe
Bi
b dde B
Barra, BA
BA, B
Brasil
il

L’any 2005, Don Cappio va estar sense menjar (és a dir, va fer una vaga de fam) durant onze
dies, a Cabrobó, a l’estat de Pernambuco, per protestar contra el transvasament del riu São Francisco, en defensa de la revitalització de la conca del riu i d’un projecte de convivència amb el
semiàrid. El 2007 va fer una segona vaga de fam, durant vint-i-quatre dies, a Sobradinho, a l’estat
de Bahia, al peu de la presa de Sobradinho, l’estany artificial més gros del món.
Quin món els deixarem, als nostres fills i néts?
“Déu sempre perdona. Els éssers humans, de tant en
tant. La natura, en canvi, no perdona mai.” Si l’agredim,
tard o d’hora ens donarà la seva resposta.
La vida no s’improvisa pas. En tan sols cinc minuts
tirem a terra un arbre centenari. Però caldran més de
cent anys perquè en tinguem un altre de semblant. Això
si tenim la cura d’haver-ne plantat un altre.
És una qüestió de consciència, de pertinença. De saber que aquest planeta és la nostra llar. I que en formem
part. Ens l’han entregat perquè hi vivim, i usufructuem
els seus béns i riqueses. Perquè tinguem cura que els
béns que hi són presents es puguin perpetuar, i que les
generacions futures, com ara nosaltres, també el puguin
tenir ple de vida.
El riu São Francisco és el pare i la mare de tot un
poble. És el que garanteix l’aigua que beuen milers
d’éssers humans. I mengen el peix del seu cabal i
s’alimenten dels fruits de les terres banyades per les
seves aigües. El riu São Francisco és el generador de
vida per a innombrables altres vides. El Vell Chico no es
pot morir. De la seva vida, en depèn la vida de milions
d’altres éssers.
Al Brasil, hi ha rius força més grossos que el São
Francisco. Però el que el diferencia de la resta és el fet
de recórrer el semiàrid brasiler, una regió on no plou
gairebé mai. D’aigua en tenim amb relativa abundància,
però concentrada en uns quants rius i en la immensa
xarxa de preses existents. Necessitem urgentment distribuir aquesta aigua concentrada a les poblacions disperses arreu del semiàrid. Democratitzar l’aigua és una
tasca essencial per a la manutenció de la vida, ja que
ningú se’n pot estar, de l’aigua.
Si el projecte de transvasament d’aigua del riu São
Francisco tingués com a objectiu la distribució d’aigua
per a les poblacions disperses, seríem els primers a estar
d’acord amb el projecte. A donar-li suport incondicionalment. Però la prioritat del projecte de transvasament és

donar seguretat hídrica en funció dels grans projectes
agroindustrials. L’ús econòmic de l’aigua, abans de complir la seva funció (que és la de calmar la set humana i
animal), torna el projecte antiètic i inverteix les prioritats pel que fa a l’ús de l’aigua.
El riu São Francisco imita el sant del seu nom. Sant
Francesc va néixer d’una família acomodada. Quan va
veure el patiment dels pobres del seu temps, va deixar
tota la riquesa de la seva família i se’n va anar a viure
entre els pobres i entre els pobres dels més pobres:
els leprosos. S’hi va dedicar en cos i ànima al llarg de
tota la seva vida. El riu São Francisco neix a la serra da
Canastra, al sud-oest de l’estat de Minas Gerais, una de
les regions més riques del Brasil. Podria anar cap a l’est
o cap al sud, regions igualment riques. Però no: fa un
revolt i es dirigeix cap al nord-est. Col·loca tota la seva
potencialitat al servei dels pobres del sertão brasiler. És
per això que diem que el riu São Francisco és el pare i la
mare d’un poble: aquell que supleix les seves necessitats
bàsiques, primordials.
Riu viu, poble viu. Riu malalt, poble malalt. Riu
mort, mort d’un poble. Ser pastor a les valls del riu São
Francisco és garantir la vida (i una vida abundant) dels
seus habitants. Per als seus habitants, una “vida abundant” vol dir una vida que depèn del Vell Chico.
Davant de les innombrables agressions provocades al
nostre riu (agressions que són, alhora, causa de malaltia
i de mort), el pastor no pot romandre callat. La seva
missió, el seu deure ha de ser alçar la veu, posar les
seves forces per tal de garantir la vida al riu, perquè la
vida del riu és la vida del poble. És per aquest motiu
que, davant de totes les amenaces de mort causades al
riu i al poble, el pastor s’aixeca, alça la veu, arrisca la
vida, ja que “allà on la raó s’extingeix, la bogeria és el
camí”. A fi de salvar el Vell Chico, salvar la biodiversitat,
salvar els pobles de la riba, salvar els éssers humans,
salvar el planeta, val la pena donar la pròpia vida. Val la
pena morir “perquè tinguin vida i vida en abundància”.
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Ecomissions: campanyes de conscienciació ambiental
nou «ministeri» cristià per a temps d’urgència planetaria
A la memòria de

La Iniciativa Ecològica Oblata, IEO, és un nou
ministeri establert per la Província dels Estats Units
de la Congregació dels Oblats de Maria Immaculada,
per respondre a la prioritat de “Justícia, Pau i Integritat de la Creació” decidida per la Congregació a
nivell mundial. La seva activitat més emblemàtica són
les “ecomissions”, una forma de predicar la visió ecològica i d’estendre la consciència de responsabilitat
ambiental.
Com funcionen?
L’animador de l’ecomissió es fa present a la parròquia durant tres caps de setmana consecutius i les
dues setmanes que hi ha entremig. Predica l’homilia
a totes les litúrgies de cap de setmana i a les de
cada dia, alliberant els pastors locals d’aquesta feina.
D’aquesta manera fa arribar l’”ecomissatge” a tots els
cristians actius d’aquella comunitat.
Els dies feiners, al vespre, ofereix dues sessions
d’informació i reflexió –o dues en anglès i dues en
espanyol si són necessàries-. Es tracta d’una conferència, amb mitjans audiovisuals, i un diàleg, que és un
debat obert amb la comunitat. En un dels vespres
(o més d’un si cal), en una celebració commovedora
anomenada “El camí còsmic”, fa contemplar i viure
als participants, d’una manera nova, la nostra història
còsmica, l’evolució de l’Univers, tal i com la ciència
ens l’explica avui (la nova cosmologia), evolució de la
qual nosaltres en som el resultat actual.
Durant el segon cap de setmana, els assistents a
la litúrgia dominical reben una llista de 27 suggeriments pràctics per tenir cura del planeta. Durant la
segona setmana l’animador convida a formular per
escrit les mesures que els participants creuen més
urgents a nivell nacional i mundial, i les que ells
personalment decideixen adoptar. Aquests propòsits
s’analitzen i es ponderen públicament, valorant-los
com una oració i un compromís comunitaris.
Durant les dues setmanes, es posa a disposició
dels participants DVDs, vídeos, articles, llibres i informació bibliogràfica a internet.
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Al final de l’ecomissió, hi ha una o més reunions
d’organització, que són un dels elements principals.
Es pretén orientar els participants que volen aprofundir en el tema potser descobert per alguns per primera vegada en la seva vida en profunditat. Es tracta
d’encarrilar cap a una acció efectiva els bons desigs
de treballar plegats que senten tots, en les accions
de protecció i conservació del medi ambient, que
siguin més urgents i educatives en el seu lloc concret. S’organitzen equips, s’elegeixen uns animadors
provisionals, es conceben activitats pràctiques i es
proporciona a cada grup una carpeta que conté tota
mena de recursos possibles per tal que els estudiïn i
seleccionin en les properes reunions. Cada grup designa una persona que farà d’enllaç amb l’organització
general de tots els grups sorgits de les ecomissions.
Durant les hores lliures, especialment del matí,
l’animador de l’ecomissió accepta gustosament totes
les ocasions que se li ofereixen per parlar amb altres
grups, com els avis, l’escola de primària o de secundària. També es presta per a qualsevol entrevista
amb els mitjans (ràdio, diari, televisió). Abans que
l’ecomissió acabi, s’envia a la comunitat un butlletí
d’informació i anunci, cosa que també s’envia a les
comunitats veïnes.
Per a les persones que hi participen, les ecomissions són, fonamentalment, experiència espiritual,
presa de consciència ecològica i trampolí per a l’acció.
L’experiència diu que hi participen més persones de les habituals de la comunitat que esperen
els pastors. Nou de cada deu pastors que sol·liciten
l’ecomissió se sorprenen davant del nombre de persones que hi participen, i que no pas poques persones
que hi van són de les que normalment no ho fan.
El P. Darrel Rupiper, oblat nord-americà, valent
missioner en la dictadura brasilera, va dedicar els darrers nou anys de la seva vida exclusivament a aquestes “eco-missions”, convençut que eren el ministeri
apostòlic més urgent. Va morir pocs dies després
d’haver-nos enviat la documentació per a aquest text.
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Amplieu-ho a: http://omiusajpic.org/espanol i allà: temas > ecología > ecomisiones

Darrel Rupiper omi
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L’Articulació Continental de les Comunitats Eclesials de Base (CEBs)
d’Amèrica Llatina i el Carib, us convida a participar en la Convocatòria:

«Rellançant les CEBS»
Objectiu: presentació d’una proposta de treballo pastoral innovador, amb accions concretes, amb la finalitat de revitalitzar i dinamitzar el procés de les CEBs a Amèrica Llatina i el
Carib. Pot ser un plantejament global, ben fonamentat teològicament i amb passos que duguin a una innovació pastoral de fons, o un pla d’acció o material de treball centrat en algun
camp d’interès concret, segons s’assenyala en les següents...
BASES:
1. Podran participar-hi agents de pastoral, laics i laiques, religiosos i religioses, comunitats, sacerdots. Podrà ser una proposta individual, o bé, treballada col·lectivament, assenyalant en aquest cas amb claredat el nom i composició del grup.
2. Si s’escull un camp d’interès concreto per rellançar i dinamitzar el procés de les CEBs
pot ser en un dels següents temes: formació, joves, medi ambient.
3. Els treballs -el text i els seus possibles complements- s’hauran de presentar en format
digital. En espanyol o portuguès. Extensió lliure.
4. L’envíament s’haurà d’acompanyar d’identificació completa del autor/autors (nom,
adreça postal i electrònica, telèfon...) i una presentació personal o del grup d’una
pàgina, que inclogui: temps de participació en CEBs, serveis que hi ha exercit, responsabilitat actual dins del procés de CEBs, diòcesi i parròquia a la que es pertany...)
5. Els treballs s’hauran d’enviar com a molt tard el 15 de setembre de 2010, a:
ceb_continental@prodigy.net.mx i a: luromac@yahoo.com.mx
6. En participar, els concursants atorguen gratuïtament a l’Articulació Continental de les
CEBs, entitat convocant, el dret de publicar els seus treballs -sempre amb el reconeixement de
la seva autoria-, ja sigui en mitjans impresos, electrònics o digitals, amb finalitats de divulgació i intercanvi i promoció de les CEBs.
7. El Jurat estarà format per personalitats de diferents països amb àmplia trajectòria i
experiència en CEBs.
8. Los resultats es faran públics l’1 de novembre de 2010 a la pàgina continental de les
CEBs (www.cebcontinental.org) i a la de l’Agenda Llatinoamericana (latinoamericana.org/2011/
premios)
9. Premis:
Primer: la presentació i difusió del treball entre les CEBs de tots els continents i $500 US.
Segon: la presentació i difusió del treball entre les CEBs de tots els continents i $300 US.
10. Més informació: amb Carmen Romero, a: luromac@yahoo.com.mx o a:
cebcontinental@prodigy.net.mx
I al tel. (52) (55) 56 88 63 36 / fax (52) (55) 56 01 43 23.
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Recursos pedagògics audiovisuals sobre ecologia
Una pantalla sobrecarregada: l’ecologia en el cinema
Martín Valmaseda

www.equipocauce.com, Guatemala

Escriure sobre “l’ecologia en el cinema” és com
intentar fer un “Breu resum de l’univers i les seves
rodalies”. S’ajunten dos factors: l’actualitat del tema
en els mitjans, amb l’actualitat de la natura en crisi.
Aquest informe és només una part mínima de tot allò
que actualment s’està realitzant sobre el tema ecològic.
Assenyalaré la procedència d’algunes pel·lícules,
però avui en dia és ben fàcil trobar procedència, fitxa
tècnica i títol en un altre idioma en qualsevol dels cercadors, (Google, per exemple). També en els programes
Ares i Emule es poden baixar (o pujar) les pel·lícules.
Algunes amb molt bona qualitat. I una mina que es va
enriquint és Youtube, on trobem material interessant
de pel·lícules curtes per a temes de diàleg.
Assenyalo tant vídeos documentals com pel·lícules
de ficció, i també d’altres que en són una combinació, els “docudrames”. Només per mantenir una mica
d’ordre, abordem diferents apartats.
1. L’ecologia vista en el seu conjunt.
Comencem amb una visita a l’Univers –una bona
lliçó d’humilitat- i veieu Viatge còsmic o Viatge per
l’univers, presentades per IMAX, en pantalla gran, (i
amb la possibilitat d’agafar-les de la xarxa...).
Una vegada aterrats, podem partir d’una bonica
pel·lícula que presenta el procés d’evolució de la vida:
Gènesi, en la qual l’ésser humà apareix al final, com
una guspireta perduda en la immensa evolució...
Però aquesta guspireta, en anar-se consolidant
com a “rei de la creació”, comença la crisi del planeta.
En trobem una extensa descripció en el documental
d’Al Gore, Una veritat incòmoda, visió panoràmica dels
actuals problemes ecològics.
La coneguda interpel·lació del cap Seattle al govern dels EUA ens presenta una reflexió impactant.
Entre les diferents versions en vídeo, citem la més
propera: El viejo jefe respondió... (equipocauce.com).
El DVD De quién es la tierra, produït per joves ecologistes en col·laboració amb ACSUR-Las Segovias,
repassa diferents problemes (els transgènics, el canvi
d’un espai natural a un complex turístic o l’acció de
grups alternatius contra la destrucció que causa el
petroli).
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Ben valuós és Despertando al soñador. Cambiando
sueño, una sèrie de programes produïts per “The Pachamama Alliance”, que dóna una visió força àmplia i
atraient dels problemes de l’ecologia.
2. El clima i la terra en perill.
L’afecció per les pel·lícules catastròfiques i el progrés dels efectes especials s’uneixen per anunciar-nos
el camí cap a la fi del nostre planeta. La visió futurista
de la pel·lícula El dia després descriu, amb aire científic, el perill que ens amenaça si continuem així, amb
un happy end afegit, made in USA.
Un curt de Televisió Espanyola, antic i premiat,
amb humor àcid, ens explica per què La Gioconda está
triste (rtve.es).
Una interessant i crítica visió de conjunt de la
humanitat, extraient brutalment la riquesa de la terra
i destruint l’ordre de l’univers, és Història de les coses
(storyofstuff.com/international); és en anglès, subtitulat en molts d’idiomes. Recomanat.
3. L’aigua i la contaminació.
Un dels passos perillosos en què està relliscant
la humanitat és l’abús i la contaminació de l’aigua.
Actualment hi ha molts de documentals sobre aquest
drama. Com a pel·lícula de ficció trobem A civil action,
que narra l’acció legal d’unes famílies contra la fàbrica
que va contaminar l’aigua i va causar la leucèmia dels
seus fills. I Erin Brockovich: la mestressa de casa que
descobreix com les companyies de gas i electricitat
contaminen l’aigua. Diverses d’aquestes pel·lícules es
basen en persones i fets reals.
Com a breus documentals per provocar diàleg en
petits grups ens poden ajudar La muerte de un río i Qué
hacemos con el agua (equipocauce.com).
4. Els animals, els nostres parents.
Aquells que són més sensibles a les conseqüències del maltractament de la natura són els animals.
Goril·les en la boira (Gorillas in the mist) recorda la
vida de Dan Fossey que va dedicar la seva vida a defensar aquests animals dels caçadors que els massacraven.
Hi ha documentals que procuren conscienciar sobre
la semblança entre els animals i l’ésser humà, com El
retorn de (pingüí) l’emperador. Aquest tema, en di-

buixos animats, ens el presenta “Happy feet”.
Dues pel·lícules per apropar-se als animals que
pateixen amb sentiments propers a l’ésser humà són:
Les tortugues també ploren, i La història del camell que
plora, juntament amb L’ós, i Dos germans, dos tigres
lluitant per tornar a la selva.
Amb paciència i observació, el documental Nòmades del vent (Wingged migration) ens explica l’odissea
de la migració de les aus al voltant del planeta.
5. Indústria contra ecologia.
Hi ha motius per tal que les pel·lícules sobre
aquest tema siguin nombroses. Algunes de les anteriors
també s’hi podrien classificar. Ara citem:
The end of suburbia planteja com el somni americà
depèn de la benzina, i què pot passar quan comenci
a escassejar. A l’estil d’una aventura policíaca es presenta Qui va matar els autos elèctrics. Com una altra,
aparentment també policíaca, Chinatown, al final de la
qual es descobreix que... (no ho dic, per intriga de qui
no l’hagi vista).
Blue vinil descriu les possibles conseqüències de la
fabricació del vinil en la salut. La síndrome de Xina narra els perills que corre una reportera quan descobreix
un accident en una planta nuclear.
I una de les més sagnants, descriu el xoc dels
egoismes ocults en la globalització, contra el poble
pobre, que depèn del seu entorn natural. Es tracta de El
malson de Darwin, que gira entorn a les conseqüències
d’haver introduït un peix depredador al llac Victòria.
6. L’ésser humà a la natura.
La comunió d’alguns humans amb la natura, amenaçada pel “progrés” es posa de manifest a El cielo
gira. Aquesta pel.lícula se centra en un poble espanyol
provincià.Aquest tema també es palesda en d’altres
films.
El nen que volia ser ós és una pel·lícula de dibuixos
animats, en la qual un nen és afillat per una ossa...
Una cosa semblant succeeix a Greystoke, una pel·lícula
de Tarzan que ben poc té a veure amb els films anteriors de l’home mona. Es tracta del contrast entre
l’evolució psicològica i afectiva del noi acollit pels
goril·les a la selva i la seva commoció en tornar a la
societat.
Una pel·lícula senzilla i commovedora: Dersu Uzala, el vell caçador en comunió amb el seu ambient, la
taiga (el bosc boreal). És una obra mestra de Kurosawa.
Una sèrie de petits documentals realitzats per Sur-

vival: Indígenes aïllats (al Brasil, les illes Andaman,
Perú). Descriu l’agonia de tribus que la industrialització
va envoltant. Especialment impactant és el darrer documental: L’última dansa.
Utopies: lluites en defensa de la terra.
Moltes de les pel·lícules citades abans podrien
entrar en aquest apartat. Qui es posa de part de la natura en contra del poder se’l considera “utòpic”. A Free
down below un policia ambiental s’enfronta al milionari
responsable de l’enterrament de residus tòxics en una
mina. A Hoot, uns nois lluiten per salvar una comunitat
de mussols contra els llenyataires.
Existeix un documental protagonitzat per Raúl Julià
(protagonista de Romero) sobre la vida de Chico Mendes, el defensor de la selva amazònica. El seu títol és
Una temporada de incendios. Es va realitzar abans de
l’assassinat Chico Mendes.
I per suavitzar el final, acabo amb un amable conte de Jean Gino, que alguns van creure història (i ho
podria ser): L’home que plantava arbres. La pel·lícula,
d’animació, la va produir Ràdio Canadà. Un pastor
pacientment va sembrant arbres i canvia la duresa del
paisatge (i la rudesa dels seus homes), transformant-lo,
de desert en jardí.
Avui, entre documentals dels mitjans informatius i
els curts de Youtube, hi ha un mostrari inabastable de
materials, per fomentar el diàleg o debat en la reunió
de grup, l’aula, o l’educació popular. A Youtube es
pot cercar, per exemple: ecologia, ecologia profunda,
Terra des de l’espai, canvi climàtic, planeta Terra, escalfament, decreixement, límits del creixement, “carta
Sioux”, Crit de Seattle, Manifest ambiental, Carta de
la Terra... En anglès, es pot disposar d’altres contribucions sobre autors i temes: Brian Swimme, Thomas
Berry, Arne Naess, Earth view, Earth globe, Earth from
space/above, etc.
Amb els suggeriments d’aquesta pàgina, no
dubtem pas que no es podrà organitzar una bona sessió
de cinema (vídeo) fòrum, per un accés multimèdia al
temes de conscienciació sobre ecologia profunda...
www.equipocauce.com, en col·laboració amb
l’Agenda Llatinoamericana, ofereix un blog sobre recursos pedagògics audiovisuals sobre ecologia. Es tracta
de www.fiestablogs.com/equipocauce
❑
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Informació i materials complementaris
Per ampliar i treballar pedagògicament el tema d’aquesta Agenda
La nostra Agenda és un instrument, una eina per al treball de conscienciació
i d’educació popular, per això el seu estil de diagramació intensiu sobre el paper,
i la seva tradició d’oferir un complement telemàtic a la Xarxa.
En aquestes dues pàgines presentem només una selecció molt petita dels
materials i recursos amb els que complementem a la Xarxa l’oferta que fa aquesta
Agenda de paper en la seva edició del 2010: una àmplia bibliografia (llibres), una
seleccionada cibergrafia (pàgines d’Internet), i alguns documents històrics i articles
especialment aptes per a ser debatuts i treballats en l’educació popular.

1. Documents i articles

2. Cibergrafia

Apart dels aportats en aquesta Agenda’2010, suggerim:
ALVES, Rubém, Los Ipês florecen en invierno. Espiritualitat
contemplativa de la natura, Agenda’1993
ANÒNIM, Antigénesis, Agenda Llatinoamericana’1993.
BOFF, Leonardo, http://servicioskoinonia.org/boff Carta de
la Terra, document internacional.
De MELLO, Tiago, Estatutos del ser humano, Agenda Llatinoamericana’1993
DE ASIS, Francesc, Càntic de les criatures. El famós poema
franciscà.
GONZALO, Manuel, Ecología y cristianismo, RELaT 316.
GONZALO, Manuel, Génesis 1 narrado hoy, des de la ciència
actual: Pàgines Neobíbliques núm. 22.
ICSU, Estado de la investigación polar 2007-2008.
NAESS, Arne, Manifesto d’Ecologia profunda. Manifest per la
Terra, revista Biodiversity, 2004/04.
Manifest ecosocialista, Michael Lowy i Joel Kovel. Panell
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic,
Documents.
PIMM, RUSSELL i altres, The Future of Diversity.
POPOL VUH, La creació. Llibre sagrat dels maies.
Protocol de Kyoto.
SARAMAGO i altres, Photoclima, de GreenPeace.
SEATLE, Carta del cacic, la més bella carta d’amor a la Natura.
SWIMME, Brian, extracte del seu llibre El Universo es undragón verde.
Textos de la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro 1992).
WHITE, Lynn, Raíces históricas de nuestra crisis ecológica.
WILSON, E., La biodiversidad amenazada, «Investigación y
ciencia», 158 (1967): 64-71.
Tot això i més a: latinoamericana.org/2010/info

Pàgina d’enllaços sobre ecologia: www.eco2site.com/topframe/fd.asp?tam1=75&tam2=*&scrup=links_topframe.
htm&scrdown=../links/elinks.asp
pintalelaraya.org: iniciativa de diverses ONGs de Mèxic.
www.planetecologie.org/Fr_default.html: molts enllaços
web a temes d’ecologia, en francès.
www.greenpeace.org: GreenPeace International.
www.manaca.org.br: Estância Mancá, Centre de vivència
ambiental.
www.yoga.pro.br: Font d’estudis de Ioga.
www.undp.org: Programa de la ONU per al Desenvolupament.
www.fao.org: FAO.
www.worldwatch.org: World Watch Institut (i els seus anuaris sobre «L’Estat del Món»).
www.intermonoxfam.org: Intermón - Oxfam.
www.planetecologie.org: Enciclopèdia ambiental.
www.apres-developpement.org: Decreixement. Francès,
castellà i altres.
www.ecolo.asso.fr: Ecologia política, decreixement. Francès.
www.decrecimiento.blogspot.com: Decreixement.
www.decreixement.net: Decreixement. Català.
www.biomimicry.org: Biomímesi. Anglès.
www.decrescita.it: Decreixement. Italià
www.decrescitafelice.it: Decreixement. Italià
www.redefiningprogress.org: Generalista.
www.ipcc.ch: Panell Intergovernamental sobre el Canvi
Climàtic.
-Això i més a: latinoamericana.org/2010/info
-Vídeos i audiovisuals: cf. aquesta Agenda, pp. 236-237.
-Recordeu que a YouTube també hi podeu trobar molt de
material adequat.
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De cara al sol
L’amor, mare, a la Pàtria no és l’amor ridícul a la terra,
ni a l’herba que trepitgen les nostres plantes.
És l’odi invencible a qui l’oprimeix,
la rancúnia eterna a qui l’ataca. José Martí

Cavalcaràs a contraordre a primera línia. Et cridarà el perill, la gosadia, els desigs, la llum eterna.
Cauràs del cavall, per un cop estrany, desconegut fins
ara. Quedaràs cara enlaire, de cara al sol. Et sentiràs
convertit en d’altres però essent sempre tu. Quan
t’adonis del sol, quan sentis els seus raigs en el teu
rostre, intentaràs regalar-li un somriure. Sentiràs un
breu dolor, un agut dolor, un sonor dolor, penetrant
com una ràfega en la teva carn. Sabràs que ets aquell
mateix que assalta la caserna Moncada; que ets aquell
que reprimeix el crit quan li arranquen els ulls. Et
veuràs viatjant a un altre país, en cases de seguretat, buscant armes, fent preparatius per la llibertat.
Sentiràs el necessari temor quan en desembarcar a
la teva pàtria us rebin les bales del tirà desfent gairebé del tot l’expedició; serà, ben just, el teu sentit
de l’orientació qui et salvi. La calor i la humitat de
la serra no et deixaran en pau, les botes es tornaran
pesades, el fang t’arribarà fins al pit.
La set, la maleïda set, t’assecarà la boca però no
t’impedirà assaborir la victòria amb els teus quan
declaris que s’han guanyat el dret de començar.
T’ompliràs els pulmons d’heroisme a Girón. Malgrat
que la dispnea t’impedeixi de respirar i sentis aquestes contraccions en el tors, els teus somnis et duran
fins a Bolívia. Sentiràs com arriba a cremar una bala
a la teva cama, escopiràs a un oficial que et voldrà
humiliar, quedaràs, després, immòbil, com en un somni, sense sentir però sentint, amb el teu rostre angelical. Ploraràs quan la mort et besi la barba i l’asma.
T’afogarà la calor, ni tan sols les palmes fresques
t’alleugeriran.
Tot és un segon, tot et semblarà una eternitat.
Ajagut, mirant el cel, hi descobriràs veritats i també
a les fulles dels arbres. Escoltaràs, en la distància,
l’entrada dels tancs a La Moneda, els trets, les injúries, el darrer missatge d’un bon home; t’ompliran
d’escopinades, et mataran altra vegada a l’estadi, juntament a d’altres milers. La suor recorrerà el teu front,
voldràs cridar i aixecar-te, anar amb el cavall, cavalcar
a l’infinit, afogar les penes i l’angoixa, acabar amb la
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tortura, voldràs matar per poder viure. Et desapareixeran, et cercaran les Àvies, les Mares de Plaça de Mayo,
riuràs de tan feliç quan et trobin. Ploraràs inexorablement. La vista se t’anirà ennuvolant, mica en mica,
sense oportunitat de res més. L’aire s’extingirà per
més que l’intentis aspirar. Tots els dolors de la teva
terra es posaran en el teu pit, a la teva cama, en els
teus braços, en els teus ulls, en la teva angoixa, en
la teva absència. Sentiràs com els ullals de la bèstia
en què vares viure gairebé s’empassen aquest tros
del món, aquesta illa formosa. Sentiràs que tornes a
néixer, a viure, a lluitar, a guanyar, encara que gairebé
no respiris, encara que la vida se t’ennuvoli.
La calor, la set, el cansament, s’extingiran, no
tindràs més dolor, ni res. Els teus músculs quedaran
relaxats a sota de l’uniforme guerriller que amb tant
d’afany i sacrifici et vares guanyar; la levita i les ulleres es quedaran a la teva motxilla inseparable juntament al teu confident diari de campanya. La sang
brollarà d’aquest orifici fet per la bala, regarà la terra,
li donarà vida. Tot s’enfosquirà. Caurà el fusell acompanyant-te, dormirà al teu costat esquerre. Sabràs que
el món se t’acaba. Que la foscor t’anirà bevent. Que
la terra et reclama per ser llavor. Miraràs l’infinit, hi
observaràs allò que vares somiar, allò que vares lluitar. Veuràs els teus trencant les cadenes. Escoltaràs
Veneçuela cridant “ianquis de merda”; a la indígena
Bolívia alçar-se, plena de goig i veritat; a l’Equador
decidint el seu destí. Els teus ulls miraran l’Amèrica
mestissa essent ella, lliure, independent, sobirana.
Ningú, José, ningú entendrà per què ara que la
bala t’està matant, se’t dibuixi un somriure. Ningú,
Martí, ningú, entendrà per què te’n vas alegre, malgrat tot. Ningú, José, ningú entendrà per què te’n vas
serè, formós. Ningú entendrà que moris per començar
a viure eternament amb els pobres de la terra. Ningú
entendrà que te’n vas content perquè des de Dos Ríos,
a instants de la teva mort, tu José, tu Martí, sabies
que seríem lliures per sempre. Per això, tu, José Martí,
exhales, aquest 19 de maig de 1895, el darrer i content alè, de cara al sol, com vares somiar.
❑
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Aquesta dona té quelcom d’especial a les man
mans. Els ser d’una altra part. Cues inacabables per una identiseus dits gruixuts parlen. Les seves ungles renegrides, tat legal. Prova indeleble de l’exili.
els nusos tot just deformats. La ressequedat de la
Matinades senceres malaguanyades en un paper.
pell.
Punt de partida d’una aparent vida nova. Sud-Amèrica,
germans llatinoamericans. Buenos Aires, la utopia
Estreny el ganivet entre els dits i talla la pastadisfressada d’anhels tangibles. Llençols nets, un
naga gairebé sense esforç. Bocins petits per la sopa. treball digne. Digne de qui? Sud- Amèrica! Germans
Carbassa, porro, ceba. Safatetes de verdura en juliana. llatinoamericans?
La Pàtria Gran.
Bon dia, em dóna una plàtan? Un de sol? Sí. Dos
Manca la partida de naixement. Però si jo ho he
pesos. Dos pesos? Per unitat és més car. D’acord.
dut
tot. Tot no, li falta la partida legalitzada al seu
T’enduràs alguna cosa més? No, res més, gràcies.
país d’origen. Però si jo he dut tot el que vostès
Rere l’expressió seriosa, un dolor endarrerit.
m’han dit. No entén què li dic, senyora? Falta la partiL’estómac oprimit s’amaga sota la rodonesa del cos.
da legalitzada. A veure, d’on és vostè? I hi té família
Cos cansat. Lent.
allà? Bé, enviï’ls la partida perquè li facin el tràmit i
Han quedat lluny els dies de criatures a l’esquena. torni un altre dia. Ja he vingut cinc vegades. Li falta
De paraules cruels de gent igual, però amb una altra
la partida, senyora! Torni un altre dia, avui no hi puc
vida. Lluny, però més present que mai.
fer res.
Els anhels s’arrenquen dels assots rebuts, els somAltra vegada el silenci.
nis deformats per llàgrimes imperceptibles. Inacceptables. El pit que s’encén amb la naturalitat de l’aire i
Les mans d’aquesta dona tenen quelcom. Parlen.
transmet en aquesta força, generació rere generació, Expliquen la seva història.
el savi sigil de la lluita imperible.
Arriba a casa quan la nit ja és avançada, donant la
La victòria descalça deixa empremtes a la planta
del peu. L’angoixa en silenci. El silenci que assumeix
la ràbia de l’altre, l’absurda intolerància.
Els ossos pateixen, però callen.

mà als seus fills. El més petit potser en braços. Oberta
al retrobament que l’espera portes endins, on tot està
en calma.

La família unida, per l’exili, per la història compartida,
per l’avenir que estan creant. La família tota,
Deixa les prunes quietes! Gabriel, vigila el teu
germà. Què li dono, senyor? Un quilo? Els zapallitos, sencera, els que ja hi són, els que van arribant.
L’esperança continguda en els sabors que passen
dos quilos cinc pesos. Un quilo, tres. Gabriel, vigila el
teu germà, t’he dit! El bròquil li deixo a dos cinquanta de mà en mà, homes i dones, nucli inseparable, infrangible. L’aroma dels altres que hi ha allà, que són,
perquè no ha vingut bo. Treu la teva mà d’aquí, t’he
però no són. Desconeguts de la mateixa raça, humans,
dit! Gabriel! La tomata d’oferta s’ha acabat, tingui
éssers que exploten de vida, d’angoixa, d’anècdotes
aquests a quatre pesos. Gabriel!
que són diferents i tan iguals. Rituals que són de tots
Molts de segles esperant l’esperança. Amb
i que ells es varen endur a un altre lloc. Rituals coml’esperança a l’esquena es somia diferent, es lluita
partits en la distància amb aquells que encara lluiten
diferent, la dignitat és possible.
a la terra que els va dur. Pacha a roig roent que guarda en flascons els vents huracanats.
El dia comença molt abans si es fan tràmits.
Portes endins de l’ànima es reconstrueix, es comFiles eternes de persones que acampen, cercant un
prèn. Portes endins de casa, i del país que una vegasomni desitjat per obligació. Deixar de pertànyer per
da va ser nou.
❑
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aquesta aigua és nostra, compartim-la
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Un dia, els servents d’Isaac van excavar un pou a la vall i van trobar una deu d’aigua viva. Llavors els pastors de Guerar es posaren a discutir amb els pastors d’Isaac tot dient: “Aquesta aigua és
nostra!”. Isaac li va donar el nom de pou d’Éssec (que vol dir «baralla»), perquè s’havien barallat
amb ell. Van excavar un altre pou i també van discutir. Isaac li va donar el nom de Sitnà (que vol dir
«discussió»). Es va allunyar d’allà i excavà un altre pou, que no va provocar discussions. Isaac li va
posar el nom de Rehobot (que vol dir «espai ample»). Gn 26, 19-22
Mwadia es va despertar aquell matí –com ho feia
cada dia- quan encara era fosc. Va sortir de la seva
cabana i se’n va anar amb el seu bidó groc –com cada
matí- a buscar aigua. El seu marit i els seus fills –com
sempre- continuaven aprofitant una mica més la foscor
de la nit. Amb l’excepció del petit Ze, que havia de
viatjar els 3 quilòmetres a l’esquena de la seva mare,
per poder prendre el pit quan arribés l’hora del seu
corresponent esmorzar...
De camí, ella es va anar trobant amb les dones de
les altres cabanes que duien un bidó groc semblant al
seu en la cerca de la mateixa font de vida. Carregar
l’aigua era una trobada diària que Mwadia repetia des
que havia format una família i, abans, acompanyant sa
mare cada matí.
En aquella zona del nord de Moçambic –com a
moltes altres zones de l’Àfrica- cercar i carregar aigua
i llenya eren tasques quotidianes pròpies de les dones
i la mainada. L’aigua, la mandioca i els fesols, eren
els elements amb els quals vivia la família. A vegades
alguna feina passatgera, un regal o algun paquet de
menjar que els donaven, afegia novetat a la dieta.
Les dones varen anar intercanviant algunes frases
de camí: recopilacions d’allò viscut el dia abans a cadascuna de les famílies, comentaris del temps o d’algun
malestar que aquell matí havien tornat a sentir.
El lloc on omplien els seus bidons quedava als
afores del poblat. Un lloc on cada una que arribava
posava el seu bidó a la fila i esperava el seu torn per
emplenar-lo. A vegades, si s’arribava una mica tard,
podien ser hores. També es podia deixar algú encarregat de fer-ho mentre es buscava llenya.
En aquest lloc s’hi trobaven dones de les dues
ètnies –macua i maconde- que per llengua, cultura i història es reunien o separaven, es trobaven o
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s’allunyaven. Els vincles entre les ètnies havien passat
per diferents etapes en la història d’aquella ampla zona
de Moçambic. Els mateixos vaivens s’havien succeït al
poblat.
No obstant això, era quotidià trobar-se per buscar
aigua, aquest element tan vital, tan comú, tan mundial, que ens agermana en la necessitat i en la recerca.
Però aquell matí alguna cosa va ser diferent a totes
les altres. L’aigua escassejava i, per tant, elles, les de
la seva ètnia, no podrien carregar aigua. Havien d’anar
al poblat següent a provar sort. Hi va haver algun
encreuament fort de paraules intentant de forçar la
situació per tal de poder realitzar aquella tasca sense
haver de caminar tant, però no hi va haver solucions.
Les altres eren més nombroses i fortes.
Aleshores, resignadament, van agafar els seus
bidons i varen començar a caminar fins al poblat següent. Uns 7 quilòmetres més de caminada. Elles estaven acostumades a caminar sempre i molt, però cercar
aigua només els significava 3 quilòmetres. En canvi,
aquell dia el que era una tasca quotidiana s’havia convertit en un problema nou sense una solució propera.
Per això, no se’n varen anar amb gaire bon ànim.
Pel camí, la mainada que les acompanyava –passat
el primer moment de tensió- varen començar a jugar:
¿què n’havia de saber aquesta mainada del conflicte
ancestral entre les dues ètnies? ¿Què podien intuir
d’una realitat més àmplia que per a ells no tenia gran
transcendència? ¿Què podrien comprendre del problema
de l’escassetat d’aigua? Per a ells, només havia estat
un moment passatger de picabaralles i, ara, una oportunitat per visitar l’altre poblat.
Va ser un llarg i fatigós camí cap a l’aigua. El sol
ja començava a lluir i, quan tornessin, més que brillar,
sufocaria.

De camí, tant d’anada com de tornada, no
s’imaginaven pas que el seu conflicte no estigués limitat a aquell petit espai del món. Més enllà dels només
7 quilòmetres que els separaven de l’aigua, hi havia
tants altres conflictes nacionals i internacionals, fins i
tot guerres, producte del mateix líquid: l’aigua.
Però... ¿Què n’havien de saber la Mwadia i les altres
dones de tot això que estava tan lluny d’elles?... Si
això seu només era carregar un bidó groc amb l’aigua
que beurien aquell dia...
Perquè aquest recurs, tan propi i necessari en la
nostra vida humana, genera arreu del món cada vegada
més picabaralles...
Entre els quals... el Tibet, on la gran font d’aigua
tant del riu Brahmaputra com dels seus gels és motiu
de discòrdia i que la Xina en decideixi el futur. Els
Estats Units i Mèxic en conflicte pels rius Bravo i Grande. Etiòpia, Sudan i Egipte pel famós riu Nil. Turquia,
Síria i Iraq enfrontats per les aigües dels rius Tigris i
Eufrates.
La Serralada dels Andes, que divideix l’Argentina i
Xile, on es lliura la batalla entre les empreses mineres
i els pobladors ancestrals ja que, per tal que aquelles
s’embutxaquin fabuloses riqueses, han de gastar enormes quantitats d’aigua per rentar el metall, contaminant l’ecosistema de les poblacions veïnes.
Els conflictes entre Israel, Síria, Palestina i el Líban
per poder posseir l’aigua dels rius Jordà i Litani... O
l’escàs subministrament d’aigua potable a Gasa i Cisjordània. I la llista podria continuar...
Tots aquest, i tants d’altres conflictes per l’aigua
–dret de tothom- es produeixen per la seva escassetat,
la seva privatització per part de la hidromàfia, el seu
balafiament per part dels que tenen accés a l’aigua potable o la seva contaminació per part dels ambiciosos.
La font de la vida es va convertint, cada vegada
més, en raó per a la mort. Urgeix poder buscar un
“camp lliure” com Jacob, fruit d’un altre món possible,
on l’ecologia, la justícia, la igualtat i el repartiment
solidari dels béns de la terra, regnin sobre l’ambició,
l’avarícia, els odis ètnics, la lògica de la recerca permanent d’un enemic que justifiqui la mort. L’aigua de
la “baralla” i la “discussió”, s’haurà de reemplaçar per:
“Aquesta aigua és nostra. Tinguem-ne cura, compartimla”...
❑

Glaceres en retrocés
a Amèrica Llatina
Les glaceres tropicals s’estan replegant més ràpidament que les de l’Himàlaia. Pel temps de vida d’una
glacera, un quart de segle és com un obrir i tancar
d’ulls, però en els últims 25 anys s’ha vist una gran
transformació de les glaceres en els tròpics. La seva
desaparició imminent tindrà implicacions desastroses
per a la societat humana.
Els geòlegs diuen que el ritme amb què s’estan retirant les glaceres a l’Amèrica Llatina està augmentant.
Hi ha 2.500 km2 de glaceres als Andes tropicals (70%
al Perú, 20% a Bolívia, la resta a Colòmbia i Equador).
Des de començaments de 1970, es calcula que la seva
superfície s’ha reduït entre el 20 i el 30%, i que el casquet de gel de Quelccaya, a la Serralada Blanca, està
perdent una tercera part de la seva àrea. Algunes
de les glaceres més petites de Bolívia ja han desaparegut. Un estudi del Banc Mundial preveu que, en
10 anys, moltes de les glaceres menors dels Andes
només es podran trobar en els llibres de geografia.
Aquesta és una preocupació particular pel Perú. Les
poblacions que viuen en zones costaneres àrides, inclosa Lima, depenen de manera crítica de l’abastament
d’aigua de les glaceres.

Perú, el 1970: 1.958 km2; el 2006: 1.370 km2

Bolivia, el 1975: 562 km2; el 2006: 396 km2

Equador, el 1976: 113 km2; el 2006: 79 Km2
Colòmbia, el 1950: 109 km2; el 2006: 76 km2
Veneçuela, el 1950: 3 km2; el 2006: 2 km2

❑
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assaig per un canvi
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“(...) Però l’essència humana no és res abstracte inherent a cada
individu. És, en la seva realitat el conjunt de les relacions socials.
(...) L’individu abstracte que ell analitza pertany, en realitat, a una
determinada forma de societat”.
Tesis VI i VII de Karl Marx, sobre Feuerbach
L’aparició de la categoria gènere1 va posar damunt
del tapet, a la dècada dels 60 del segle passat, el
caràcter cultural, i no natural –com s’havia cregut
i fet creure fins aleshores- de les característiques
assignades a homes i dones i que han definit fins als
nostres dies la forma en la qual hem après a comportar-nos nosaltres i ells, les activitats que privilegiem i
en les quals ens desenvolupem, els espais que ocupem
indistintament a la societat, què i com hem de sentir,
què hem d’expressar i com ho hem de fer. Establint
entre ambdós gèneres una polaritat que ens distingeix
de forma contraposada i excloent: “un home és, tot
el contrari d’una dona”. Sobre la base d’una suposada
superioritat del gènere masculí2, hem establert durant
segles, entre homes i dones, relacions de poder i dominació, que han perpetuat la subordinació de nosaltres, les dones, al control i domini masculí.Aquesta
situació ha estat naturalitzada i legitimada per la
cultura, la societat, la voluntat política, i fins i tot,
per l’aparell jurídic de diferents països durant molts
anys. Discriminació, violència, subdesenvolupament,
pobresa, afectacions a la salut física i mental d’unes i
altres3 són algunes de les seqüeles que ens ha deixat
aquesta pràctica mil·lenària que, realment, no és pas
l’única causa d’aquest fenòmens, però en opinió meva,
es classifica entre una de les més agreujants.
Per sort, la realitat d’un nou segle mostra el resultat de les lluites de les dones, des de l’edat antiga,
per accedir a allò prohibit. La meva condició de dona
d’aquesta època i cubana, em permet reconèixer
alleujada els canvis experimentats: les finestres que
s’obren davant d’una dona que cada dia assoleix nivells més alts de consciència sobre la seva condició
humana i ciutadana, dels seus drets, possibilitats i
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compromisos de desenvolupament; els murs semidestruïts de la rigidesa masculina en relació al poder
acostumat; les modificacions en la valoració i consideració legal i social sobre la dona i l’home, diferents
d’èpoques anteriors i que cerca un benefici major, per
igual, pels dos. Cadascun d’aquests guanys, pel que ha
costat d’assolir i els beneficis que ha dut, implica un
compromís pels éssers humans d’avui. Un compromís
amb aquest temps i sobretot amb el futur, que ens ha
de mostrar transformacions més grans que demostrin
progrés i no pas retrocés.
No obstant això, desmuntar la forma com ens
han ensenyat a relacionar-nos com a dones i homes,
canviar la forma sacrificada i de ser per als altres
com ens hem concebut com a xicotes, esposes, amigues, secretàries del cap o fins i tot, la cap davant
un subordinat, la mare d’un fill –que és diferent a la
relació entre una mare i una filla- constitueix encara
un repte que s’assumeix amb dificultat en els casos
que s’assumeix-; la construcció d’un model masculí
més proper a allò humà, encara està sotmès a forta
resistència, controvèrsia, crítica, tant des d’un sexe
com des de l’altre. La voluntat del govern revolucionari cubà, partidari del desenvolupament per a tothom
i de pràctiques equitatives, propulsor de lleis a favor
de les cubanes i els cubans, encara no aconsegueix
influir de manera determinant en la ideologia.
Què ha de canviar per millorar la situació i combatre els flagells derivats o agreujats pel patriarcat?
És un afer de les relacions entre dones i homes,
parts del tot implicades en la perpetuació o transformació dels mateixos patrons?
O es tracta de canvis a tot el sistema, responsable
de les assignacions que es transmeten des d’un espai

macro a espais més reduïts com els grups i d’aquests,
als diferents individus?
La recerca de respostes a aquestes preguntes em
porta4, en principi, al reconeixement de la condició
social dels éssers humans. Al reconeixement de la
relació dialèctica i d’interdependència que instituïm
amb la societat, d’ella i a través dels grups ens arriba
tot el llegat genèric en correspondència amb la nostra
identificació sexual i amb aquesta mateixa societat,
establim –amb més o menys grau de consciència- el
compromís tàcit de reproduir o modificar aquest llegat
en les generacions posteriors. Homes i dones de la
societat constituïm premissa i resultat del procés de
socialització de gènere. Des d’aquesta certesa, sento
la urgència d’una presa de consciència social, sobre
la nostra responsabilitat en el procés de perpetuació
o desmuntatge de patrons que han esdevingut hegemònics i retallen la diversitat d’aquest temps. La
formació de nenes i nens avui, en família, a l’escola
o a d’altres àmbits, necessita una mirada obligatòria
de gènere que institueixi el respecte a la diversitat de
capacitats i interessos, més que com a homes i dones,
com a éssers humans diferents, que des de les seves
diferències i en defensa del desenvolupament per a
tothom, assumeixin un compromís social. Per constituir l’escenari propi de malestars i insatisfaccions en
les relacions de gènere, la vida quotidiana, igualment,
necessita d’una revisió crítica constant, que permeti
detectar les desigualtats i modificar les pràctiques
legitimades, en la recerca d’estils de vida saludables
per als diferents gèneres. A aquestes revolucions
subjectives, els cal terra fèrtil per a una bona collita,
modificacions en els sistemes des de la perspectiva de
gènere, que afavoreixin i institueixin noves relacions
de poder des d’un pressupost equitatiu i desenvolupador. Han de ser les condicions que acompanyin la
ruptura amb el model patriarcal, obsolet5, que genera
subdesenvolupament.
Canvis en les relacions entre homes i dones impliquen noves relacions de poder.I això no és pas
possible sense modificacions en els estils de relacionar-se, que han assumit dones i homes fins avui. Una
reconceptualització del poder vist des de l’amor, la
creativitat, el reconeixement de les diverses capacitats, el creixement individual i col·lectiu, l’emulació
més que la competència, el debat que té com a centre
una contradicció, que du al desenvolupament més que

no pas a la guerra. Això només és possible en un medi
de relacions diferents entre els gèneres, en què cap
dels sexes sigui el dominant i exerceixi el poder com a
instrument de control i domini.
Notes:
1
Compta entre els seus orígens, els estudis de
l’antropòloga nord-americana Margaret Mead en tres
societats de Nova Guinea els anys 30 del segle XX,
on es va constatar que no pas totes les societats
estaven organitzades de forma patriarcal, amb la qual
cosa qüestiona per primer cop de caràcter “natural”
de les diferències entre dones i homes. El 1951, John
Money, psicòleg de Nova Zelanda, empra per primera
vegada el concepte gender per referir-se al component
cultural, fonamentalment a la influència educativa
en la formació de la identitat sexual, i és en els anys
60 quan el psicoanalista Robert Stoller elabora conceptualment el terme en el seu llibre Sex and Gender
(1967).
2
Legitimada pel patriarcat com a manera de dominació, el paradigma de la qual és l’home blanc, ciutadà, intel·ligent, heterosexual, que discrimina tot allò
que estigui fora d’aquestes característiques.
3
No hi ha cap mena de dubte que nosaltres ho
hem patit més, per la inferioritat assignada en detriment de les nostres capacitats i desigs.
4
Com a psicòloga marxista i vigotskiana.
5
Un exemple de les limitacions on ens porta
aquest sistema envellit el trobem en el sistema del
càncer cèrvic-uterí i alhora, el de detecció prompta
del càncer de pròstata. No obstant això, per estereotips de gènere i prejudicis vinculats amb això,
els homes no van al metge a realitzar-se l’examen
establert periòdicament, i això gairebé no és exigit
per les autoritats sanitàries, els quals, si són homes,
tampoc se’l practiquen. En el cas de les dones és una
exigència cada cert temps anar a realitzar-se la prova
citològica i se n’han fet nombroses campanyes de
❑
divulgació.
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organitzeu activitats de formació ecològica
Agenda Llatinoamericana
És obvi que estem davant d’una emergència ecològica, amb el planeta escalfant-se, l’aigua escassejant, els
deserts i la desforestació avançant, els casquets polars
fonent-se, la contaminació creixent, les catàstrofes meteorològiques augmentant... El planeta està clarament
desbordat, i és per l’acció humana. Això és efecte d’un
sistema econòmic i cultural que dóna absoluta prioritat
al guany pel guany, sense que li importi depredar els
boscos, les muntanyes, els rius... i sense fer-se responsable d’aquests costos. Per a ell no compten, no els
veu, és ecològicament cec. Aquest sistema econòmic i
cultural és conseqüència d’una visió de la natura —com
a matèria inerta, rebost de recursos— i d’una idea de
superioritat de l’ésser humà —amo i senyor de tot,
sense límits—, posades de fet al servei d’una elit que
acumuli guanys, encara que el planeta s’esfondri.
Davant d’una situació així, el més eficaç no és pas
anar, com bombers, a pal·liar bestieses ecològiques
—cosa que no deixa de ser necessària—, sinó anar
al més profund, anar a la causa, i lluitar sobretot per
eradicar la mentalitat cultural (majoritàriament inconscient) que ens ha fet viure en guerra contra el planeta
i emprar la natura irresponsablement. Només obrint els
ulls i canviant de manera de pensar serà possible que
posem en pràctica els canvis urgents que calen en els
nostres estils de vida per arribar a temps a “salvar-nos
amb el planeta”. Ajunteu-vos a l’esforç per canviar la
nostra mentalitat ecològica organitzant activitats de
formació a la vostra comunitat.
1. Suggeriment d’activitats amb el meu grup
Animar persones properes (amics, veïns, familiars,
companys de feina o d’estudi...) a formar un grup de
formació en ecologia, i:
—escollir alguns articles o documents (per exemple,
d’aquesta Agenda) i treballar-los com a materials de
reflexió i debat en grup;
— escollir un bon llibre, de nivell accessible, convincent, i organitzar-ne l’estudi mitjançant la lectura
progressiva comentada i compartida en reunió de
treball després de la lectura personal;
— organitzar un curs de formació més sistemàtic, amb
pretensions d’aprofundiment teòric en el tema (amb
els textos d’aquesta mateixa Agenda, i la seva pàgi240

na: latinoamericana.org/2010/info), i
— veure si Koinonía ha posat el seu «curs de renovació
ecològica» a: servicioskoinonia.org/teologiapopular
2. Activitats de difusió de mentalitat ecològica
Proposar-se difondre una nova mentalitat ecològica
entre els grups humans propers a nosaltres:
— programes de comentaris d’opinió a la radio, televisió, mitjans...;
— articles al diari i mitjans escrits locals... (millor una
secció fixa, com de debat);
— exposar al taulell d’anuncis del centre de treball,
col·legi, associació... articles o materials;
— organitzar activitats puntuals: cine o videofòrums,
conferències a càrrec de personatges admirats,
locals, nacionals o estrangers, i
— organitzar una exposició ecològica: sobre l’estat del
planeta i la situació local (dades, causes, projectes,
conflictes, solucions...).
3. Suggeriments d’activitats pràctiques
Combinar i prolongar aquestes activitats de formació
amb una acció social ecològica concreta:
— elaborar una llista de recursos i necessitats locals
respecte a l’ecologia (dotació del barri, organitzacions amb perspectiva ecològica, mitjans de reciclatge...);
— connectar i establir una relació permanent amb
els grups locals preocupats per l’ecologia, amb les
persones líders, amb les entitats de servei local
(esglésies, escoles, centres de formació i d’atenció
de la salut...);
— organitzar alguna campanya de conscienciació i acció popular, programant-la bé, amb anticipació, en
col·laboració amb les forces socials del barri;
— organitzar un servei permanent als docents, oferint
algun curs d’actualització, materials per a les seves
activitats, suggeriments i iniciatives;
— assumir el lideratge de la realització d’algun dels
serveis que el barri o la comunitat necessitin en
matèria ecològica (abastament d’aigua, zones verdes, neteja, tractament de deixalles, reciclatge,
defensa contra projectes antiecològics, contaminació, reforestament, etc.).

❑

22 Serveis Koinonía
patrocinats
trocinats per aquesta «Agenda Llatinoamericana»

http://servicioskoinonia.org
1) Revista Electrònica Llatinoamericana de Teologia
(RELaT):
http://servicioskoinonia.org/relat
Primera revista de teologia a internet.
2) Servei Bíblic Llatinoamericà:
http://servicioskoinonia.org/biblico
Comentaris per a cada dia. Enviament setmanal gratuït
per correu electrònic a qui s’hi subscrigui. Dues traduccions:
portuguès: http://www.claretianos.com.br/port/servico_p.
htm
italià: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
Aquests comentaris bíblics es poden rebre per correu
electrònic cada setmana. Subscripcions: vegeu el núm. 19.
3) Calendari litúrgic 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/cl
També en anglès: servicioskoinonia.org/BiblicalLiturgicalCalendar
4) Pàgines neobíbliques
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Relectura d’escenes, personatges, temes... de la Bíblia
per al treball d’educació bíblica, celebracions...
5) La columna setmanal de Leonardo Boff
http://servicioskoinonia.org/boff
Cada setmana, els divendres, un breu article d’en Leonardo, àgil, periodístic, sobre temes d’actualitat.
6) Curs de teologia popular
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Amb quatre “sales”: general, teològica, bíblica i pastoral.
8) LOGOS
http://servicioskoinonia.org/logos
Articles breus de temàtica variada.
9) Martirologi llatinoamericà
http://servicioskoinonia.org/martirologio
Els màrtirs llatinoamericans de cada dia.
10) La pàgina de monsenyor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Les homilies que monsenyor Romero va predicar sobre
textos bíblics iguals als que avui nosaltres escoltem.
11) La pàgina d’en Pere Casaldàliga
http://servicioskoinonia.org/pedro

Els seus articles, poesies, cartes circulars, llibres, el
repertori de les seves obres completes...
12) La pàgina de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibuix de cada diumenge i altres dibuixos.
13) La galeria de dibuixos pastorals
http://servicioskoinonia.org/galeria
14) Un servei de pòsters per a la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters
Sèrie de pòsters, 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
Portal de l’Agenda Llatinoamericana, per veure el tema
de cada any, les convocatòries i els resultats dels concursos,
els llocs on aconseguir-la en els diferents països i idiomes...
16) Arxiu de l’Agenda Llatinoamericana
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo
En tres idiomes: castellà, català i portuguès.
17) TAMBO:
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de llista per “xerrar-hi a gust” en l’ambient
d’una comunitat telemàtica compromesa amb les opcions
que solem anomenar “llatinoamericanes” .
18) Servei de “Novetats Koinonía”:
servicioskoinonia.org/informacion/index.html#novedades
Subscriviu-vos-hi, de franc. Us avisaran de qualsevol novetat a Koinonía (llibres digitals, articles teològics...), amb
un correu ben lleuger, de només “enllaços”, sense pes.
19) Servei d’enviament per correu electrònic
El ServeiBbíblic setmanal i “Novetats Koinonía” es
distribueixen per correu; la subscripció (sempre de franc) i
cancel·lació es fan a:
http://servicioskoinonia.org/informacion
20) Llibres digitals Koinonía
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales
En diversos idiomes, públicament disponibles, i imprimibles com un “autèntic llibre” per “impressió digital”.
21) Informació sobre Koinonía
http://servicioskoinonia.org/informacion
22) Col·lecció “Temps axial”
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
❑
Amb la teologia de frontera a l’Amèrica Llatina.
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Punt de trobada
Us voldria passar el suggeriment que en les properes
edicions de l’Agenda assenyaleu l’11 de setembre com a
Dia Nacional del bioma brasiler anomenat«Cerrado». Amb
el nostre «Foro Cerrado», de Goiânia, estem intentant
sumar forces per protegir el medi ambient. La vostra
Agenda ajuda molta gent a pensar més profundament i
més lluny...! Gràcies.
Maura Finn, mfinn@ssjrochester.org
Grup «Cerrado» do CRB, Goiânia, Goiâs, Brasil.

ens resulta pràcticament impossible aconseguir-ho d’una
altra manera. El dels germans Boff ja el tenim. Tots els
que publiqueu són per a nosaltres guia pels passos que
anem donant. Els llegim en comú, compartim les nostres
opinions, traiem conclusions per anar canviant en les
experiències que cada una viu en el seu propi espai. Us
ho agraïm moltíssim. Una abraçada afectuosa,
Encarnación Moll, emoleonster@gmail.com
Comunitat Pachacuti, Santiago de Xile

Voldria saber si em podríeu passar els textos de
l’Agenda de l’any passat i d’enguany. Voldria treballar els
textos sobre la «comunicació», per preparar el Dia Nacional de la Joventut d’aquest any a la meva diòcesi. També
tinc molt d’interès pels textos sobre «política»... Una
abraçada militant,
Joilson José Costa, militantepj2@yahoo.com.br
Pastoral de la Joventut, Arxidiòcesi de São Luís MA,
Brasil

Treballo a la Universitat i en el Consell Estatal contra les addiccions, a Jalisco. Com cada any, m’interessa
l’Agenda. Visc a Guadalajara, Jalisco. Tant personalment
com amb els meus alumnes, se’ns fa molt interessant.
Moltes gràcies.
Jorge Jiménez Aguilar, jgerardoa35@hotmail.com

Aquest any no vull anar com una pilota de pingpong, d’aquí cap allà, buscant la meva Agenda... Gràcies
una vegada més per tot i pel valuós material que sempre
trobo fresc, adient, útil, edificant... i que manté, com
diuen per aquí, updated, i sobretot amb la meva identitat a la nostra Pàtria Gran.
David Calderón, dcxxlatina89@yahoo.com

Sóc de la ciutat de Mèxic. Vull agrair a Koinonía per
compartir aquests coneixements teològics. No teniu idea
del bé que m’ha fet llegir i confrontar els textos teològics... Actualment em trobo a Roma estudiant la llicenciatura en Missiologia, però mentre estudiava Teologia
ja consultava amb gust la seva pàgina... Avui més que
mai, en aquest context eclesial en el que em trobo, és
per a mi molt valuosa la tasca que realitzeu...
Pilar Valdés, pilyvf@hotmail.com

Setmanalment faig llegir al grup els comentaris de
Boff; a ell jo li dec el fet de mantenir la fe i veure-hi
més enllà del que ens mostra l’Església. Boff i Comblin
Realitzem un programa de ràdio, «Señales de humo». ens interpreten plenament. Som un petit grup de crisVolem promoure una nova realitat, més justa i fraterna, tians/es que, davant les fal·làcies de la nostra Església
per a tots els pobles del món. Preparem reportatges i
local i universal, voldríem tornar a viure i encomanar el
entrevistes que mostrin projectes i persones que tinguin Missatge de Jesús. Ens sentim molt sols tractant de ser
quelcom a dir. Hem emprat l’Agenda Llatinoamericana
conseqüents, però ens donem suport mútuament. Hem
des de fa anys com a font d’informació i reflexió, però
acabat un diplomat en Teologia i ara seguim un curs de
ara voldríem fer-la protagonista d’algun dels nostres
Cristologia. Però estem sols, no hi ha qui ens digui si
programes. Emetem setmanalment a dues emissores de
anem bé, i no sabem què fer o com continuar. Ens podeu
ràdio de Huelva (Espanya) i per internet. Us sol·licitem assessorar d’alguna manera com una comunitat de base?
la vostra disponibilitat per l’entrevista. Gràcies.
Som 8, tots professionals. Estem a Valdivia, Xile, a 800
Andrés García, andres@dosorillas.org km al Sud de Santiago, gairebé a la Patagònia... Gràcies.
Associació Projecte Dos Orillas. www.dosorillas.org
María Elena Pazos Mann, mepazos@gmail.com

Us vull preguntar si serà possible publicar com a
llibre digital el que anuncieu de Jorge Pixley, donat que
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Estimo molt el servei de Koinonía, punt de referència etc. Sincerament, és una gran ajuda tenir fonts com voper als que busquen orientació i inspiració per a una
saltres a la feina, a vegades, paradoxalment, en un nivell
vida cristiana en el món d’avui. Que l’Església se sàpiga una mica solitari com a pastor. Moltes gràcies per tot.
obrir a la transformació tan necessària... i que no obsMagnus Leonardi Hedqvist, magnus@ilcocr.org
taculitzi que els seus teòlegs/es d’avantguarda treballin
Pastoral de la Diversitat.
amb amor i dedicació per promoure-la... Salutacions des
Església Luterana costa-riquenya
del llac de Constança,
www.inclusion.me / www.ilcocr.org
Helene Buechel, wondasan@hotmail.com
Hola, amics:
Aquesta vegada no escric per demanar-vos alguna
cosa, com sempre, sinó per agrair-vos la vostra atenció. Fins i tot en allò circumstancial tinc sort de viure
amb aquesta web des que va començar, ja que hi vaig
trobar «Un tal Jesús», els dibuixos de Barredo, i textos
i textos...,que són de lectura indispensable en la meva
vida. Ara, el curs de Lenaers a Atrio... Estic absolutament
encantat.
Una abraçada i, sisplau, continueu donant, ja que el
vostre adob arriba als terrenys i als esperits més increïbles. Us ho asseguro. Algun dia us diré més.
Álvaro Ricas, jarp97@hotmail.com

El vostre material sempre és benvingut i útil. Quan
empro una secció, imprimeixo la vostra adreça com a
font. Tenim una petita congregació a la comunitat del
Sud del Bronx a Nova York, part de l’Església Metodista
Unida. Som progressistes i globals. Gràcies per la claredat dels vostres materials.
Lydia E. Lebrón-Rivera, leril@aol.com

Sóc rector d’una parròquia sense activitat missionera,
malgrat tenir en el nostre extens territori parroquial 5
dels cantegriles (viles misèria, viles callampas o faveles,
segons el país) de la meva arxidiòcesi de Montevideo.
Moltes vegades, quan la feina em sembla estèril i el desànim em venç, rebo els vostres comentaris bíblics i trec
Jo no em perdo res de vosaltres, i crec que en el meu forces per convèncer aquesta petita comunitat i seguir
camí sou una llum. Jo tot ho multiplico i intento que ho lluitant pel Regne. Us envio la meva gratitud personal.
rebin cada dia més i més amics i amigues. Els d’en Boff, Fraternalment,
fins i tot els envio als diaris, i molts els publiquen. SaluPbro. Eduardo Minelli, emarce@adinet.com.uy
tacions des de Managua.
Blanca Ramos, blanch0101@hotmail.com
Estem enormement agraïts/es per tot el material que
ens faciliteu, de manera tan generosa i de com n’és d’útil
A tots els responsables d’aquest portal dels Serveis
la vostra web per la nostra tasca. És el nostre sincer
Koinonia, moltes, moltes gràcies. Pels que estiguin lluny desig que la Deïtat dels Molts Noms us continuï acomde casa, en terra estrangera, aquest portal és una font
panyant i sostenint en benefici del vostre poble. Pastor
inesgotable de vida. Vaig néixer com a cristià a les CBE’s,
del Centre Cristià de la Comunitat GLTB. Buenos Aires,
a Rondônia, Brasil, el 1990. En aquest portal el saber es
Argentina.
comparteix en les seves pàgines fabuloses i la fe es viu
Roberto González, pastordelcentro@speedy.com.ar
amb passió de fills/es de Déu, Poble de Déu. Aquesta
vella Europa m’ha fet descobrir l’orgull de ser pobre i el
Hola, sóc mossèn Sergio Torre, de la parròquia Nostra
gaudi d’aquesta herència alliberadora.
Sra.
de la Mercè de la França, a la diòcesi de San FranMil Gràcies!
cisco,
Córdoba, Argentina. Des de fa molts d’anys uso la
Marco Aurelio, marcofr07@hotmail.fr
vostra pàgina per a la meva acció pastoral. Ara, la nostra
parròquia està creant la seva pròpia pàgina web i us
Us agraeixo de tot cor tots els vostres esforços i
tota l’aportació que ens esteu donant. Sóc pastor «mis- volíem preguntar si podem usar els vostres comentaris
bíblics... Una abraçada, i gràcies per aquest servei tan
sioner» a l’Església luterana costa-riquenya, enviat per
útil per a la nostra pastoral.
la l’Església sueca, i us vull comentar que a l’ILCO ben
sovint usem els vostres comentaris, els vostres dibuixos,
Sergio Torre, parroquia@lafrancia.com.ar ❑.
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Qui és qui
entre els autors d’aquesta agenda
Només alguns; pels altres als nostres lectors no els cal presentació...
Dani BOIX i MASAFRET, Doctor en Biologia i
professor d’Ecologia del Departament de Ciències
Ambientals de la Universitat de Girona. Investigador
de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la mateixa universitat. Vinculat a diverses entitats no governamentals i
membre de la junta permanent de «l’Associació de Naturalistes de Girona» (entitat naturalista, ecologista
i ambientalista local), i de la «Comissió Agenda Llatinoamericana» de la «Coordinadora d’ONGs Solidàries
de les comarques Gironines i Alt Maresme» (comissió
que divulga el contingut de l’Agenda).
Alirio CACERES AGUIRRE. Diaca permanent, casat,
pare de tres fills. Enginyer químic ecoambientalista,
especialista en educació, màster en teologia. Docent
i investigador de la facultat de teologia, Pontifícia
Universitat Javeriana (Bogotà). Director de l’equip
d’investigació «Ecoteologia». Membre dels grups
d’investigació «Teopraxis» (Pedagogia i Pastoral) i
Espiritualitat i teologia». Integrant de la Xarxa Teològica «Amerindia». Consultor de projectes pedagògics,
ecològics i pastorals.
Luis Diego CASCANTE és llicenciat en filosofia per
la Universitat de Costa Rica. Professor de filosofia en
llengua llatina a la mateixa universitat, Escola de Filosofia, i editor de la Revista de Filosofia. Director de
l’Institut Teològic d’Amèrica Central (ITAC Intercongregacional) i director de la Revista Senderos. Professor
tutor a la Universitat Estatal a Distancia (UNED).
Geraldina CÉSPEDES, de República Dominicana,
Missionera Dominica del Rosari. Durant 10 anys a El
Limón, barri marginat de Guatemala. Membre del «Núcleo Mujeres y Teología» de Guatemala. Co-directora
del “Centro Audiovisual de Comunicación y Educación”
(CAUCE). Ha publicat diversos articles sobre temes de
teologia afroamericana, teologia feminista i temes
relacionats amb la missió. Llicenciada en Teologia
per la Universitat Rafael Landívar de Guatemala i
Llicenciada en Teologia Dogmàtica i Fonamental per la
Universitat Pontifícia Comillas de Madrid. Actualment
viu a Leganés, Madrid, realitzant estudis de doctorat
i acompanyant joves i immigrants, i com a professora
de Teologia Sistemàtica Feminista i de Cristologia
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Feminista a EFETA.
Juan Luis HERNÁNDEZ AVENDAÑO. Politòleg.
Articulista i analista polític en mitjans de comunicació impresos i electrònics. Educador popular des de la
perspectiva del diàleg entre Fe i Política. Vicerrector
Acadèmic de la Universitat Iberoamericana Puebla,
universitat jesuïta. Membre de les Comunitats Eclesials de Base de Mèxic en els últims 20 anys. Llicenciat en Ciències Polítiques per la UNAM, Mestre en
Sociologia Política per la Universitat Iberoamericana.
Autor de diversos llibres i articles sobre política i religió, moviments socials, processos electorals i teologia
de l’alliberament. Els seus últims llibres: «Dios y el
César: itinerario político de la Iglesia» i «Democracia
reprobada: la elección presidencial de 2006».
Josep IBORRA PLANS (Zezinho), Alpens, Osona,
1960. Viu a São Francisco de Guaporé, Rondônia,
Brasil, una de les regions amazòniques més afectades
pel deforestament, on treballa en defensa de les comunitats tradicionals que viuen a la zona. Missioner
claretià, membre de la Comissió Pastoral de la Terra
(CPT) de Rondônia. Ha escrit: «L’Amazònia en perill.
Anàlisi ètico-ecològica», Claret, Barcelona 2007.
Publica els blogs: pastoralfluvial.blogspot.com (en
portuguès), elperiodico.com/blogs/mapamundi/blogs/
blogrondonia (en castellà) i elperiodico.com/blogscat/mapamundi/blogs/blogrondonia(en català).
José Manuel FAJARDO SALINAS, hondureny,
Màster en Ètica Social i Desenvolupament Humà per
la Universitat Alberto Hurtado de Xile, Especialista
en Docència Superior per la Universitat de Panamà,
Llicenciat en Teologia per la Universitat Francisco
Marroquín de Guatemala. Té professorats en Filosofia
i Pedagogia. Treballa a la Universitat Catòlica Santa
Maria La Antigua, de Panamà. Actualment busca com
prosseguir estudis de doctorat orientats al diàleg fecultura, interculturalitat.
Roy H. MAY, doctor en teologia per la Universitat
Lliure (Holanda), és professor d’ètica i teologia de la
Universitat Bíblica Llatinoamericana i investigador
associat del Departament Ecumènic d’Investigacions
(DEI), a San José, Costa Rica. És autor de diversos

articles i llibres, entre els quals, Ética y medio ambiente, Hacia una vida sostenible (DEI, 2004).
Ezequiel MARTÍN SILVA, argentí, 32 anys, laic,
casat, amb un fill. Professor de cristologia, escatologia i mariologia a l’ISET (Institut Superior d’Estudis
Teològics, Buenos Aires). Coordinador de l’Àrea Sòcioreligiosa del Centro Nueva Tierra. Secretari de redacció
de la revista Nueva Tierra. Assessor dels Seminaris de
Formació Teològica. Directiu de l’Insitut Marianista
de Buenos Aires (Encarregat de Pastoral). Formador
de catequistes i agents de pastoral, amb més de 40
publicacions en diverses revistes en l’àrea teològicopastoral i sociopolítica.
Juan Evo MORALES AYMA (Orinoca, Oruro, Bolívia, 1959, d’origen uru-aimara), President de Bolívia
des de 2006, havent estat activista i dirigent sindical.
Màxim dirigent del Movimiento al Socialismo (MAS),
va liderar gran part de les protestes socials que hi
va haver a Bolívia a partir de l’any 2000, reclamant
la recuperació de la propietat estatal plena sobre els
hidrocarburs, donats en concessió a empreses privades
durant el govern de Sánchez de Lozada (1993-1997).
Segon mandatari bolivià en la història de la República, elegit per majoria absoluta de vots (el primer va
ser Víctor Paz Estenssoro el 1960). Tot i que Morales
no té estudis superiors, ha rebut el títol de Doctor
Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Santo
Domingo a la República Dominicana i per la Universitat de Panamà.
Richard RENSHAW, canadenc, va viure i treballar
molts anys al Perú, com a missioner i ensenyant a
l’Institut Teològic Juan XXIII, així com a redactor del
Latin American Documentarion Service. També ha sigut
secretari general de la Conferència de Religiosos de
Canadà, i assistent executiu de Development and Peace, de Canadà. Actualment viu a Montreal.
Silvia RIBEIRO és uruguaiana i resideix a Mèxic,
des d’on treballa com a investigadora del Grup ETC
(Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), una organització internacional de la societat
civil, que analitza tendències corporatives a nivell
global i l’impacte de les noves tecnologies sobre les
societats, principalment per als desposseïts i marginats. És col·laboradora del diari «La Jornada» de
Mèxic i de la revista llatinoamericana «Biodiversidad,
Sustento y Culturas», entre d’altres publicacions.
Washington Luís RODRIGUES NOVAES (nascut a

Vargem Grande do Sul, Brasil, 3 de juny de 1934) és
un periodista brasiler que tracta amb èmfasi especial
els temes del medi ambient i de les cultures indígenes. Actualment és columnista dels diaris O Estado de
São Paulo i O Popular, així com Consultor de Periodisme del canal federal TV Cultura. Un dels seus treballs
més recents ha estat la realització de la sèrie de documentals titulada «Xingú, la tierra amenazada».
Ana ROJAS CALDERÓN és llicenciada en periodisme per la Universitat de Costa Rica, Màster en Estudis
per al Desenvolupament per la Universitat de Ginebra
a Suïssa i Doctora en Educació, amb menció en mediació pedagògica, per la Universitat La Salle- Costa
Rica. Autora de diverses publicacions entre les quals
les novel·les «Delirio de Mil Amores» i «Luciana Alucina» (en premsa).
Joan SURROCA i SENS. Torroella de Montgrí, Baix
Empordà, 1944. Educador i museòleg. Els seus llibres,
articles i conferències tenen com a temes principals
els museus, l’educació, els valors, els drets humans i
la no violència. El seu darrer llibre, Els dies més grans,
és una reflexió i proposta per al cerimonial civil. De
1999 a 2003 va ser diputat del Parlament de Catalunya. És objector fiscal; el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya ha sentenciat favorablement, per primera
vegada, el seu recurs respecte de la sanció que se li
havia imposat. El 2006 se li va concedir el «Memorial
Joan XXIII per la Pau» i el 2008 el «Premi AMC de
Museologia».
Juan Jacobo TANCARA CHAMBE, aimara, nascut
al poble andí de Putre (Xile). Ha viscut uns quants
anys a les ciutats d’ El Alto i La Paz (Bolívia), on es
va vincular amb esglésies aimares-cristianes independents. Va ser professor en un institut de teologia
en context andí. Les seves reflexions privilegien el
camp de la literatura i la teologia en perspectiva
llatinoamericana. Somia i creu que és possible un món
més just, més humà i fratern.
Martín VALMASEDA, director de CAUCE, “Centro
audiovisual de comunicación y educación”, a Guatemala (www.equipocauce.com), dedicat a la producció
de vídeos, enregistraments, fulletons i llibres desti❑
nats a ambients educatius i populars.
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ADRECES DE CONTACTE
DELS COMITÈS
CRISTIANS DE SOLIDARITAT
www.comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Rúa Fonseca, 8
15004 A CORUÑA
☎ 981 216 096 Comitè / 981 228 430
Fax 981 216 861 (atenció del COR)
corunia@comitesromero.org
Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central
C/ Largo Caballero, 107, 3r 3
04008 ALMERIA
☎ 950 268 416
950 267 074
Fax 950 265 830
almeria@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Passeig Fabra i Puig, 260, 2n 2a
08016 BARCELONA
☎ 933 498 803 Comitè 933 853 558
Fax 933 405 834 (atenció del COR)
barcelona@comitesromero.org
cor.bcn@gmail.com
Comitè Óscar Romero
Molinillo, 1
09002 BURGOS
☎ 947 227 006 / 947 203 727
Fax 947 201 750
burgos@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Passeig Marítim, 30, 6è H
11010 CADIZ
☎ 856 079 035
cadiz@comitesromero.org
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Comitè Óscar Romero
Pintor Balaca, 38, 2n A
30204 CARTAGENA
☎ 968 082 416 y 968 083 603
cartagena@comitesromero.org
Gipuzkoako
O. Romero Solidaritza Batzordea
Posta Kutxa 1.789
20.080 DONOSTIA (Gipuzkoa)
☎ 943 461 165 Comitè
943 760 420
Fax 943 450 758
donostia@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Cabrales 37
33205 GIJÓN (Astúries)
☎ 985 091 400 Comitè
985 222 602 Fax 985 276 188
asturias@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Santa Eugènia, 17
17005 GIRONA
☎ 972 21 99 16 Fax 972 220 679
girona@comitesromero.org
www.llatinoamericana.org
Comitè Óscar Romero
Pintor R. de Torres 15, 3r E
23700 LINARES (Jaén)
☎ 667 452 228 / 607 693 965
Fax 953 693 300
linares@comitesromero.org

Comitè Oscar Romero
Edifici Acadèmia Mariana
c/ Acadèmia 17
25002 LLEIDA
☎ 699 657 752 (Montse)
☎ 646 035 057 (Tony)
lleida@comitesromero.org

Grup de Solidaritat Óscar Romero Comitè Oscar Romero
Parròquia de Sant Llorenç
Baiona 9-B. Polígono Coia
Plaça de la Inmaculada 12
36209 VIGO (Pontevedra)
08226 TERRASA (Barcelona)
☎ 986 468215 /
☎ 937 830 599 i 937 854 540 659852770 (Fernando)
Fax 937 834 475
Fax 986 214 110
terrassa@comitesromero.org
vigo@comitesromero.org

Comitè Óscar Romero
Argumosa 1, 6è B
28012 MADRID
☎ i fax 915 398 759 Comitè
917 053 284
madrid@comitesromero.org

Comitè Óscar Romero
Comitè Óscar Romero
Duque 88, Barrio del Castillo
José Paricio Frontiñan s/n
28850 TORREJON DE ARDOZ
50004 ZARAGOZA
(Madrid)
☎ 976 432 391 Comitè
☎ 916 560 505 i 916 563 792 976 395 875 Fax 976 392 677
Fax 916 754 415
zaragoza@comitesromero.org
torrejon@comitesromero.org

Comitè Óscar Romero
Avda. Juan de Borbón, 16, 2nE Comitè Óscar Romero
30007 MURCIA
Monestir de Poblet 14, 11è
☎ 968 235 011
46015 VALÈNCIA
murcia@comitesromero.org
☎ 963 474 016 (Mercedes)
valencia@comitesromero.org
Comitè Cristià de Solidaritat
amb Amèrica Llatina
Comitè Óscar Romero
Apartat 1.104
Simón Aranda, 13, 1r, Of. 5
31.080 PAMPLONA/IRUÑEA
47002 VALLADOLID
(Nafarroa)
☎ i fax 983 296 524 Comitè
☎ 948 241 439 / 948 121 348
983 475 574
pamplona@comitesromero.org
valladolid@comitesromero.org

Adreces dels Comitès Óscar
Romero de tot el món:
comitesromero.org/sedes

Comissió
Agenda Llatinoamericana:
llatinoamericana.org
llatinoamericana.blogspot.com

Baula-Comitè Óscar Romero
Tossa, 12
08710 STA. MARGARIDA
DE MONTBUI (Barcelona)
☎ 938 039 262
baula@comitesromero.org
Comitè Óscar Romero
Amposta, bloc 26
baixos A, Torreforta
43006 TARRAGONA
☎ i fax 977 544 328 Comitè
☎ 977 547 339
tarragona@comitesromero.org
Secretaria i coordinació el 2010:
Comitè de Múrcia, secretaria@comitesromero.org
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